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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
 
1. Definisi Pendapatan Nasional adalah.... 

A. pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara, Secara lebih terperinci dapat diartikan 
sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam 
periode tertentu 

B. besarnya pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut 
C. pendapatan perkapita 
D. pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk 
E. Gnp Riil dibagi jumlah penduduk 

2. Untuk menghitung pendapatan Nasional ada tiga pendekatan yaitu.... 
A. Pendapatan, produksi dan pengeluaran 
B. Pendapatan, penerimaan dan penjualan 
C. Pengeluaran, belanja, dan penggunaan 
D. Laba rugi, neraca dan ekuitas 
E. Pabrik, produksi dan asembling 

 
3. Data pendapatan nasional negara A pada tahun 2019 sebagai berikut (dalam miliar Rupiah): 

GNP : Rp5.600.000,00 

Depresiasi : Rp250.000,00 

Pajak tidak langsung : Rp100.000,00 

Transfer payment : Rp75.000,00 
Berdasarkan data tersebut, besar pendapatan perorangan adalah … 
A. Rp5.125.000,00 miliar 
B. Rp5.225.000,00 miliar 
C. Rp5.250.000,00 miliar 
D. Rp5.325.000,00 miliar 
E. Rp5.425.000,00 miliar 

 
4. Data suatu negara sebagai berikut: 

GNP : Rp650.000 miliar 

Pendapatan neto 
atas luar negeri 

: Rp75.000 miliar 

Penyusutan : Rp45.500 miliar 

Pajak langsung : Rp30.000miliar 

Pajak tidak 
langsung 

: Rp35.000 miliar 

 
Besar Net National Income adalah … 
A. Rp685.500,00 miliar 
B. Rp680.000,00 miliar 
C. Rp604.500,00 miliar 
D. Rp569.500,00 miliar 
E. Rp539.000,00 miliar 
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5. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan daerah tertentu, seperti kabupaten atau provinsi dalam satu tahun 
disebut … 
A. produk domestik bruto 
B. produk nasional bruto 
C. produk domestik regional bruto 
D. PDB harga berlaku 
E. PDB harga konstan 

 
6. Data untuk perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut (dalam miliar): 

Konsumsi : Rp37.500,00 

Investasi : Rp46.400,00 

Pengeluaran pemerintah : Rp21.500,00 

Ekspor : Rp14.500,00 

Impor : Rp6.400,00 

 
Besar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah … 
A. Rp109.000,00 miliar 
B. Rp110.000,00 miliar 
C. Rp111.000,00 miliar 
D. Rp112.000,00 miliar 
E. Rp113.000,00 miliar 

 
7. Pendapatan per kapita terendah dalam tabel berikut adalah … 

  Nama Negara Pendapatan (miliar 
Rupiah) 

Jumlah 
Penduduk 

(Juta) 

A.  Negara V 75.000 100 

B.  Negara W 90.000 90 

C.  Negara X 160.000 125 

D.  Negara Y 190.000 200 

E.  Negara Z 225.000 200 

 
8. Komponen dalam pendapatan nasional sebagai berikut: 

1) Gaji atau upah. 
2) Investasi. 
3) Konsumsi rumah tangga. 
4) Bunga modal. 
5) Hasil sewa. 
6) Konsumsi pemerintah. 

Komponen yang digunakan dalam penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran 
ditunjukkan nomor … 

A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 2 dan 4 
C. 1, 2 dan 5 
D. 2, 3 dan 6 
E. 2, 4 dan 6 

 
9. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Negara GNP Jumlah Penduduk 

1) Amerika Serikat 1.680.000 40 juta jiwa 

2) Belanda 579.000 15 juta jiwa 

3) Norwegia 1.027.000 16 juta jiwa 



4) Luksemburg 643.456 12 juta jiwa 

5) Swiss 757.980 15 juta jiwa 

6) Swedia 793.880 20 juta jiwa 

 
Negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dan terendah adalah … 
A. Amerika Serikat dan Belanda 
B. Swiss dan Swedia 
C. Norwegia dan Amerika Serikat 
D. Norwegia dan Belanda 
E. Luksemburg dan Swedia 

 
10. Perhatikan komponen pendapatan nasional sebagai berikut ini! 

1) Laba usaha. 
2) Hasil sewa. 
3) Konsumsi rumah tangga. 
4) Investasi. 
5) Bunga modal. 
6) Belanja pemerintah. 
Komponen yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan 
adalah … 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 2 dan 5 
C. 2, 4 dan 6 
D. 3, 4 dan 6 
E. 4, 5 dan 6 

 
11. Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara disebut … 
A. penertiban nasional 
B. perkembangan nasional 
C. pertumbuhan nasional 
D. pembangunan nasional 
E. perbaikan nasaonal 

 
12. Diketahui laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (dalam milyar Rupiah): 

PDB 2017 sebesar Rp1.000,00. 
PDB 2018 sebesar Rp1.200,00. 
Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 adalah … 
A. 10% 
B. 20% 
C. 30% 
D. 40% 
E. 50% 

 
13. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi antara lain: 

1) Masa rumah tangga tertutup. 
2) Masa berburu dan mengembara. 
3) Masa beternak dan bertani. 
4) Masa bertani dan kerajinan tangan. 
5) Masa rumah tangga bangsa. 
6) Penggolongan tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List, yaitu … 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 4 
C. 1, 3 dan 5 
D. 2, 3 dan 5 
E. 2, 3 dan 4 

 
14. Manfaat pembangunan ekonomi bagi suatu negara adalah … 

A. peningkatan output, pendapatan masyarakat dan perubahan struktur ekonomi 
B. banyak muncul perusahaan besar 



C. mengurangi beban pemerintah terhadap kaum miskin 
D. menambah kekayaan dari suatu negara 
E. menambah devisa negara 

 
15. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah … 

A. ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan 
B. ketidakmerataan penduduk 
C. pendapatan dan kemiskinan yang tidak seimbang 
D. meningkatkan jumlah penduduk dibandingkan pendapatan ekonomi 
E. perekonomian yang tidak seimbang 

 
16. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi negara maju, jika dibandingkan dengan negara berkembang … 

A. sama tinggi 
B. lebih rendah 
C. lebih tinggi 
D. sama rendah 
E. sama besar 

 
17. Pembangunan ekonomi maknanya lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, karena 

pembangunan ekonomi … 
A. tidak hanya menekankan pada kenaikan PDB 
B. hanya menekankan pada kenaikan PDB 
C. tidak memerhatikan pemerataan kesejahteraan penduduk 
D. tidak memerhatikan persentase kenaikan jumlah penduduk 
E. tidak memerhatikan perubahan struktur ekonomi 

 
 
18.  Tahap-tahap pembangunan ekonomi adalah perekonomian barter atau perekonomian natural, 

perekonomian uang dan perekonomian kredit yang dikemukakan oleh … 
A. Bruno Hilderbrand 
B. Friedrich List 
C. Karl Bucher 
D. W.W. Rostow 
E. Keynes 

 
19.  Masalah utama yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu … 

A. pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran 
B. kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan pengangguran 
C. lapangan kerja, kejahatan, keamanan dan kemiskinan 
D. lapangan kerja, keterbelakangan, kemiskinan dan pemerataan pembangunan 
E. lapangan kerja, kemiskinan, keamanan dan pendidikan 

 
20. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU 1945 pada Pasal … 

A. 23 
B. 33 
C. 27 
D. 34 
E. 31 

 
21.  Angkatan kerja terdiri dari … 

A. angkatan kerja yang bekerja dan yang tidak bekerja 
B. penduduk yang bekerja dan angkatan kerja yang bekerja 
C. angkatan kerja yang bekerja dan penduduk di luar usia kerja 
D. angkatan yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu 
E. penduduk yang mampu bekerja 

 
22. Dinda dan Tio ini masih bersekolah di salah satu Madrasah Aliyah, mereka termasuk … 

A. angkatan kerja 
B. tenaga kerja 
C. pelajar 
D. bukan angkatan kerja 
E. penduduk musiman 



 
23.  Kesempatan kerja adalah … 

A. ketersediaan lapangan kerja untuk setiap warga negara yang telah lulus mengikuti pendidikan dan 
latihan pada Balai Latihan Kerja 

B. tersedianya lapangan kerja bagi angkatan yang membutuhkan pekerjaan 
C. ketersediaan lapangan kerja bagi semua warga negara Indonesia dengan penghasilan yang tinggi 
D. tersedianya lapangan kerja bagi bukan angkatan kerja yang membutuhkan kerja 
E. bersedianya lapangan kerja yang mudah diperoleh 

 
24.  Angkatan kerja adalah … 

A. tenaga kerja yang sedang bekerja 
B. tenaga kerja yang sudah dipekerjakan 
C. penduduk usia kerja yang terdiri atas penduduk yang sudah bekerja dan yang sedang mencari 

pekerjaan 
D. kelompok yang menawarkan pekerjaan 
E. kelompok penduduk yang siap untuk bekerja 

25. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh … 
A. jumlah angkatan kerja lebih banyak dari lapangan kerja 
B. jumlah kesempatan kerja lebih besar dari jumlah angkatan kerja 
C. tingginya laju pertumbuhan penduduk 
D. kemajuan teknologi 
E. lesunya dunia usaha 

 
26. Salah satu indikator sosial yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah … 

A. indeks prestasi manusia 
B. tingkat pembangunan manusia 
C. indeks pembangunan manusia 
D. indeks kualitas pembangunan 
E. indeks kualitas manusia 

 
27. Untuk menyerap banyak tenaga kerja, maka dikembangkan usaha … 

A. padat karya 
B. padat modal 
C. padat teknologi 
D. padat usaha 
E. padat informasi 

 
28. Negara Indonesia pernah mengalami keadaan ekonomi yang sangat parah, sehingga menimbulkan 

inflasi. Keadaan tersebut terjadi pada masa Orde Baru, yakni pada bulan Mei 1998. Inflasi mencapai 
angka 77,63%. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi di Indonesia tersebut termasuk dalam kategori 
inflasi … 
A. ringan 
B. sedang 
C. berat 
D. hiperinflasi 
E. parah 

 
29. Mengatasi pengendalian jumlah uang yang beredar dari segi kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan 

penetapan tarif pajak. Penetapan tersebut hendaknya mempertimbangkan golongan masyarakat yang 
dikenai beban pajak. Pertimbangan kebijakan penetapan pajak dilakukan dengan tujuan … 
A. mengurangi pendapatan masyarakat untuk konsumsi 
B. meningkatkan pendapatan masyarakat untuk konsumsi 
C. mengendalikan kenaikan harga barang konsumsi 
D. mencegah terjadinya ketimpangan sosial 
E. mencegah penurunan jumlah uang beredar 

 
30. Pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia dengan tujuan 

mengendalikan laju inflasi adalah … 
A. Kementerian Keuangan 
B. Presiden 
C. DPR 
D. bank umum 



E. Bank Indonesia 
 
31. Inflasi yang disebabkan dorongan biaya biasanya terjadi, karena kenaikkan biaya produksi berupa bahan 

baku, bahan bakar dan tenaga kerja. Kenaikan harga tersebut akan menimbulkan dampak bagi produsen, 
yaitu … 
A. peningkatan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksi 
B. penurunan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksi 
C. pertambahan penawaran lebih kecil dibandingkan peningkatan permintaan agregat 
D. penurunan penawaran lebih besar dibandingkan peningkatan permintaan agregat 
E. perubahan jumlah barang yang diminta bergantung pada kenaikan harga faktor produksi 

 
 
 
 
 
 
32. Data suatu barang pada took A sebagai berikut: 

Barang Harga (Rp) Jumlah (Unit) 

2018 2019 2018 2019 

Sabun mandi 3.000 3.500 100 110 

Detergen 10.000 11.000 120 140 

Sikat gigi 2.000 2.300 60 80 

 
Apabila tahun dasarnya adalah 2018, besar indeks dengan metode Laspeyres adalah … 
A. 154,54% 
B. 140,31% 
C. 133,25% 
D. 122,69% 
E. 111,60% 

 
33. Mekanisme operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah uang 

beredar adalah … 
A. meningkatkan suku bunga pinjaman 
B. menetapkan persediaan minimal kas di bank umum 
C. menjual surat-surat berharga 
D. membeli surat-surat berharga 
E. mengurangi pengeluaran pemerintah 

 
 

34. Apabila perekonomian negara dalam keadaan lesu (resesi), salah satu kebijakan moneter yang tepat 
untuk mengatasi keadaan ekonomi tersebut adalah dengan cara … 
A. menaikkan tingkat suku bunga 
B. menaikkan cadangan kas minimal 
C. mengadakan kredit selektif 
D. menurunkan suku bunga 
E. menjual surat-surat berharga 

 
35. Diketahui indeks harga konsumen bulan Januari 2018 sebesar 125 dan pada bulan Januari 2019 menjadi 

130. Dengan demikian, tingkat inflasi yang terjadi sebesar … 
A. 1,04% 
B. 3,85% 
C. 4,00% 
D. 5,00% 
E. 9,62% 

 
36.  Perhatikan tabel berikut! 

Barang Harga (Rp) Jumlah (Unit) 



2018 2019 2018 2019 

W 5.000 6.000 20 25 

X 2.000 2.500 25 38 

Y 3.000 4.000 15 22 

Z 6.000 8.000 10 13 

 
Berdasarkan table tersebut, nilai indeks Paasche adalah … 
A. 126,67% 
B. 134,56% 
C. 164,41% 
D. 172,32% 
E. 187,54% 

37. Dalam rangka menjaga kestabilan arus uang dan arus barang dalam perekonomian, bank sentral bisa 
melakukan penjualan dan pembelian surat berharga di bursa efek. Kebijakan bank sentral ini disebut … 
A. politik pasar terbuka 
B. politik kredit selektif 
C. politik cash ratio 
D. politik diskonto 
E. politik sanering 

 
38. Tujuan pemerintah membatasi kredit, yaitu … 

A. meningkatkan kegiatan ekonomi 
B. meningkatkan ekspor 
C. untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar 
D. meningkatkan bunga kredit 
E. meningkatkan investasi 

 
39. Jika anggaran negara mengalami surplus, berarti … 

A. total penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran pembangunan 
B. total penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara 
C. total penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran negara 
D. total penerimaan pembangunan lebih kecil dibandingkan pengeluaran pembangunan 
E. total penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara 

 
40. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal, yaitu … 

A. transfer pemerintah dan pinjaman pemerintah 
B. pajak dan pengeluaran pemerintah 
C. pajak dan bunga 
D. subsidi dan dana cadangan 
E. pajak dan pinjaman pemerintah 

 
 
 
 


