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S E J A R A H 
 

Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 1 sampai dengan nomor 12. 
 
1. Kerajaan Banten yang berada di ujung barat 

pulau Jawa melepaskan diri dari Demak 
tahun 1568. Kerajaan Banten pada waktu itu 
di bawah kepemimpinan Sultan ..... 

 
 A. Maulana Yusuf 
 B. Maulana Muhammad 
 C. Abdul Mufakir 
 D. Abdul Fatah 
 E. Hasanuddin 
 
2. Usaha awal Jepang untuk membendung 

gerakan nasionalisme di Indonesia ialah 
dengan 

 
 A. Menangkap semua tokoh pergerakan 
 B. Mengajak kerjasama dengan semua 

tokoh perjuangan pergerakan Nasional 
 C. Melarang rapat-rapat dan membubarkan 

semua perkumpulan 
 D. Menindas setiap gerakan yang melawan 

Jepang 
 E. Membentuk organisasi baru untuk 

kepentingan Jepang 
 
3. Setelah Republik Indonesia merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 1945, segera mendapat 
pengakuan secara de jure dari negara-
negara 

 
 A. AS 
` B. Asia Barat 
 C. Eropa 
 D. Australia 
 E. Afrika 
 
4. Di dalam perundingan KMB (27-12-1949) 

masih ada masalah yang belum ada 
persesuaian antara Indonesia-Belanda yaitu 

 A. Masalah batas wilayah Republik 
Indonesia 

 B. Masalah pengakuan Kedaulatan dengan 
atau tanpa syarat 

 C. Masalah Republik Indonesia Serikat 
 D. Masalah APRIS 
 E. Masalah Irian Barat 
 
5. Pemilu I pada tahun 1955 dilaksanakan 

pada masa Kabinet 
 

 A. Natsir (September 1950 - Maret 1952) 
 B. Sukirman (April 1951 - April 1952) 
 C. Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – 

Maret 1957) 
 D. Wilopo (April 1952 – Juli 1953) 
 E. Ali Sastroamijoyo (Agustus 1955 – Maret 

1957) 
 
6. Penyebab pemberontakan Andi Azis di 

Sulawesi Selatan ialah .... 
 
 A. Menuntut pembangunan yang adil antara 

pusat dan daerah 
 B. Menuntut otomoni yang luas 
 C. Mempertahankan negara RIS 
 D. Menolak kedatangan tentara APRIS dari 

TNI 
 E. Menolak subsidi dari pusat yang tidak 

sesuai dengan APBD 
 
7. Latar belakang timbulnya pemberontakan 

PRRI/Permesta ialah 
 
 A. Menentang kembalinya RIS ke NKRI 
 B. Timbulnya keinginan untuk mendirikan 

negara sendiri 
 C. Ketidakpuasan alokasi keuangan dari 

pusat ke daerah 
 D. Adanya perlakuan tidak adil terhadap 

daerah-daerah 
 E. Kecewa terhadap kebijakan pemerintah 

pusat yang belum dapat membangun 
daerah 

 
8. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 ialah 
 
 A. Parlemen terlalu kuat 
 B. Dominasi PKI 
 C. Konstituante belum berhasil membuat 

konstitusi baru 
 D. Kehidupan ekonomi Indonesia 

terbengkalai 
 E. Instabilitas dalam bidang politik 
 
9. Tujuan utama dilaksanakannya ”Jakarta 

Informasi Meeting” ialah ... 
 
 A. Menarik pasukan Vietnam dari Kamboja 
 B. Mencari jalan keluar dalam penyelesaian 

masalah kamboja 



 C. Memerintahkan pembagian kekuasaan di 
Kamboja untuk menghindari perang 
saudara 

 D. Mendamaikan faksi-faksi yang bertikai 
 E. Membentuk kesatuan Kamboja dengan 

Vietnam 
 
10. Peristiwa yang menandai dimulainya 

Revolusi Perancis ialah ... 
 
 A. Adanya perang Koalisi, Asutralia - Rusia 
 B. Kekalahan Napoleon dalam pertempuran 

di Waterlo 
 C. Napoleon gagal menguasai wilayah 

Rusia 
 D. Penyerbuan masa rakyat ke penjara 

Bastille 14 Juli 1789 
 E. Napoleon mengalami kekalahan dari 

Eropa 
 
11. Munculnya upaya penyatuan Jerman 

disebabkan oleh  
 
 A. Keinginan rakyat Jerman Timur untuk 

bergabung dengan Jerman Barat 
 B. Berakhirnya kekuasaan Komunis di 

Jerman Timur 
 C. Terjadinya perubahan struktur politik di 

Eropa Timur 
 D. Keinginan seluruh rakyat Jerman untuk 

bersatu 
 E. Keinginan rakyat Jerman Barat untuk 

membentuk Republik Jerman Bersatu 
 
12. Sebab utama pecahnya perang Teluk II ialah 
 
 A. Pendudukan Israel atas Jalur Gaza 
 B. Invasi Irak ke Kuwait 
 C. Penyerbuan Amerika ke Irak 
 D. Peran Irak – Iran 
 E. Penyerbuan Israel ke Palestina 
 
 
Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 13 sampai dengan nomor 19 
 
13. Meskipun Kerajaan Aceh menyerah pada 

Belanda pada tahun 1903, namun rakyat 
Aceh tidak pernah menyerah pada Belanda 
dan terus mengobarkan perang. 

S E B A B 
 Sesudah tahun 1903 perlawanan rakyat 

Aceh masih terus berlangsung yang 
dipimpin oleh para ulama 

 
14. Proklamasi   kemerdekaan   Republik   

Indonesia dinyatakan pada saat terjadi 
vacum of power (kekosongan kekuasaan) di 
Indonesia 

S E B A B 
 Jepang sudah menyerah pada Sekutu, 

sedangkan Sekutu belum datang ke 
Indonesia. 

 
15. Menurut pendapat Heine Gelderen nenek 

moyang bangsa Indonesia berasal dari 

daratan Asia Tengah, tepatnya dari daerah 
Yunan, Cina Selatan. 

S E B A B 
 Daerah Yunan adalah daerah yang subur di 

lembah sungai Yang Tse Kiang. 
 
16. Menhir yaitu bangunan berujud tugu batu 

tunggal untuk menghormati dan menyembah 
roh nenek moyang. 

S E B A B 
 Menhir banyak ditemukan di daerah Sumatra 

Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. 
 
17. Salah satu akibat Revolusi Amerika Serikat 

adalah dibentuknya konfederasi Amerika. 
S E B A B 

 Pada tanggal 4 Juli 1776 telah dibacakan 
"Declaration of Independence" oleh Thomas 
Jefferson. 

 
18. Prancis terlibat dalam Perang Kemerdekaan 

Amerika dengan mengirim tentara 
sukarelawan di bawah pimpinan Lafayette. 

S E B A B 
 Pemerintah Prancis mengakui adanya hak-

hak manusia sebagaimana tercermin dalam 
Declaration of  Independence. 

 
19. Pada tanggal 19 Agustus 1991 telah terjadi 

kudeta untuk menggulingkan presiden 
Michael Gorbachev. Namun, kudeta yang 
didalangi Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Pertahanan, dan Kepala KGB itu gagal. 

S E B A B 
 Rakyat di bawah pimpinan Boris N. Yeltsin 

dan militer menentang keras upaya kudeta 
tersebut. 

 
Petunjuk   C   dipergunakan   dalam 
menjawab  soal nomor 20 sampai dengan 
nomor 25 
 
20. Pada tahun 1846 Belanda menyerang 

kerajaan Buleleng dengan mengirim 
ekspedisi militer. Namun, Patih Gusti Ktut 
Jelantik telah menyiapkan pasukan untuk 
melawan dan menolak ultimatum Belanda. 
Ultimatum tersebut berisi ... 

 
 1. Raja Buleleng harus menyerahkan upeti 

dan sebagian wilayah kekuasaannya 
kepada Belanda 

 2. Hak tawan karang milik raja-raja Bali 
dihapus 

 3. Setiap kapal Belanda bebas berlabuh 
dan melakukan perdagangan di Bali 

 4. Raja Buleleng harus melindungi 
perdagangan Belanda 

 
21. Arah pergerakan nasional mulai tahun 1928 

semakin menajam dengan ciri-ciri antara lain 
adalah 

 
 1. melalui bidang pendidikan 
 2. keterlibatan kelompok 
 3. semangat kedaerahan 



 4. kejelasan tujuan berbangsa dan 
bernegara Indonesia 

 
22. Beberapa hasil lukisan dari para Teekenaars 

sampai sekarang masih tersimpan di 
Belanda, di antaranya adalah  

 
 1. "Iringan pengawal seorang pangeran 

Banten" (1596)   . 
 2. "Perkawinan di Banten abad XVII" 
 3. "Delegasi diplomatik pembawa Surat 

untuk Sultan Ageng Tirtayasa" (1673) 
 4. "lukisan pangeran diponegoro tanpa 

memakai surban" 
 
23. Semangat persaingan bebas dengan cepat 

membawa kemajuan ekonomi di negara-
negara Eropa pada abad ke-18, kejadian itu 
didukung oleh 

 
 1. penaklukan wilayah kaya sumber alam di 

luar Eropa 
 2. penemuan-penemuan baru ilmu alam  
 3. revolusi industri 

 4. penemuan wilayah-wilayah baru di benua 
Asia, Amerika, dan Afrika 

 
24. MEE dicetuskan oleh menteri luar negeri 

Prancis Robert Schuman dengan tujuan 
 
 1. menjamin persaingan pasar yang sehat 

di antara negara anggota 
 2. menghapuskan bea wajib dan kuota 

perdagangan antar negara anggota 
 3. menyamakan pajak dan kebijakan 

perdagangan terhadap negara-negara 
dunia ketiga 

 4. penyeragaman pertanian dan 
transportasi 

 
25. Pernyataan “hak-hak manusia dan warga" 

yang dihasilkan sewaktu Revolusi Prancis, 
mencakup hak 

 
 1. kemerdekaan pribadi 
 2. kebebasan bertempat tinggal 
 3. membela diri 
 4. kebebasan memeluk agama 

 
 
 

G E O G R A F I 
 
 

Petunjuk   A   dipergunakan   dalam 
menjawab soal nomor 26 sampai dengan 
nomor 37. 
 
26. Danau Lokva di daerah Karst terbentuk oleh 

proses 
 
 A. tektonik 
 B. vulkanik 
 C. pelarutan 
 D. empangan 
 E. tektono-vulkano 
 
27. Berikut ciri-ciri lembah sungai berumur 

muda, KECUALI 
 
 A. penampang melintang lembah 
 B. banyak erosi dasar sungai berbentuk 

huruf  V 
 C. daya angkutnya kecil 
 D. dasar lembah belum merata 
 E. daya kikis vertical kuat 
 
28. Danau-danau berikut adalah merupakan 

jenis danau berdasarkan pada proses 
terjadinya, KECUALI 

 
 A. danau tektonik 
 B. danau vulkanis 
 C. danau dolina 
 D. danau superimposed 
 E. danau hempangan 
 
29. Angin bohorok di Sumatera Utara adalah 

angin yang 
 
 A. turun, kering dan panas 

 B. turun, kering dan dingin 
 C. naik, basah dan panas 
 D. naik, kering dan dingin 
 E. turun, basah dan panas 
 
30. Penguraian dan pemantulan seluruh 

spectrum warna oleh lapisan air tipis sisa 
hujan dikenal dengan nama 

 
 A. aurora 
 B. halo 
 C. sabuk radiasi  
 D. pelangi 
 E. fatamorgana cahaya 
 
31. Jenis tumbuh-tumbuhan berikut yang 

termasuk tumbuhan populasi pada Hutan 
Musim di Indonesia adalah pohon 

 
 A. mangga 
 B. durian 
 C. jati 
 D. damar 
 E. mangrove 
 
32. Angka Kelahiran Kasar adalah jumlah 

kelahiran untuk setiap 
 
 A. 1000 penduduk 
 B. 1000 wanita 
 C. 1000 wanita usia reproduktif 
 D. 1000 wanita usia produktif 
 E. 1000 wanita berstatus kawin 
 
33. Islilah yang digunakan untuk menyebutkan 

gabungan dari berbagai kota metropolitan 
adalah 



 
 A. megapolis 
 B. megapolitan 
 C. metropolis 
 D. nekropolis 
 E. tryanopolis 
 
34. Pada interaksi antara desa dan kota ada 

wilayah-wilayah yang kekuatan hubungan-
nya biasanya terkait dengan jarak ke pusat 
kota atau desa. Wilayah yang kurang lebih 
memiliki kekuatan hubungan yang sama 
antara desa dan kota adalah 

 
 A. wilayah sub-urban 
 B. wilayah urban fringe 
 C. wilayah rural urban fringe 
 D. wilayah antara sub-urban fringe dengan 

urban fringe 
 E. wilayah antara sub-urban dengan sub-

urban fringe 
 
35. Industri minuman ringan dan percetakan 

surat kabar cenderung memilih lokasi di 
kota-kota besar dalam rangka memperoleh 

 
 A. bahan baku 
 B. tenaga kerja 
 C. pasar 
 D. enerji 
 E. angkutan 
36. Negara Asean yang mengandalkan sektor 

kepariwisataaan adalah 
 
 A. Filipina 
 B. Indonesia 
 C. Malaysia 
 D. Thailand 
 E. Vietnam 
 
37. Bahan berikut ini merupakan bahan eflata, 

KECUALI 
 
 A. abu vulkanik 
 B. bom 
 C. lapili 
 D. pasir 
 E. lava 
 
Petuniuk   B   dipergunakan   dalam 
menjawab soal nomor 38 sampai dengan 
nomor 43 
 
38. Sebagian penghuni bumi, manusia tidak 

dapat lepas atau dipisahkan dari aspek alam 
S E B A B 

 Aspek perubahan yang terjadi pada aspek 
alam lebih lambat dan memerlukan waktu 
yang lama 

 
39. Proyeksi peta, yang disebut Proyeksi Silinder 

dapat digunakan untuk membuat peta 
kepulauan Indonesia secara keseluruhan 

S E B A B 
 Pada Proyeksi Silinder Normal bidang 

proyeksi menyinggung garis ekuator, 
sehingga sepanjang ekuator tidak ada 

kesalahan dan kesalahan kecil pada daerah 
sekitarnya 

 
40. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan 

manusia terlihat dalam kurun waktu yang 
lebih pendek dibandingkan dengan 
pengaruh iklim. 

S E B A B 
 Letak astronomis suatu wilayah lebih 

berpengaruh 
 
41. Erosi dan longsoran tanah sering terjadi di 

pegunungan yang lerengnya curam. 
S E B A B 

 Bahaya erosi dan longsoran dipengaruhi 
oleh iklim. 

 
42. Induslri tekstil dari segi asal bahan 

mentahnya dapat digolongkan menjadi 
Industri Agraris. 

S E B A B 
 Industri tekstil merupakan Industri Hilir yang 

tahapan produksinya mengolah bahan 
setengah jadi menjadi produk yang langsung 
digunakan oleh masyarakat. 

 
43. Di negara Kanada, makin ke arah utara 

penduduknya cenderung semakin jarang 
S E B A B 

 Orang-orang Eskimo selalu hidup dan 
menetap di kawasan Kutub Utara 

 
Petunjuk   C   dipergunakan   dalam 
menjawab soal nomor 44 sampai dengan 
nomor 50. 
 
44. Foto udara suatu daerah (foto udara 1) 

direkam melalui Kamera dengan panjang 
fokus 30 cm dari pesawat terbang ketinggian 
9 km. Apabila daerah tersebut direkam pula 
dengan Kamera, panjang fokus 15 cm, 
dengan ketinggian pesawat 4.5 km, dan 
menghasilkan foto udara 2, maka: 

 
 1. foto udara 2, skalanya lebih besar 

dibanding foto udara 1 
 2. foto udara 2, skalanya lebih kecil 

dibanding foto udara 1 
 3. foto udara 2 lebih rinci dibanding foto 

udara 1 
 4. foto udara 2, skalanya sama dengan 

skala foto udara 1 
 
45. Apabila kedudukan antara matahari, bumi 

dan bulan berada pada satu garis, maka 
akan terjadi pasang purnama (spring tides) 
di perairan laut. Pasang purnama ini, setiap 
bulan terjadi pada saat 

 
 1. bulan baru terbit atau bulan muda 
 2. bulan sabit seperempat 
 3. bulan sedang purnama (bulan penuh) 
 4. bulan sabit tigaperempat 
 
46. Proses pemanasan udara dapat terjadi 

melalui mekanisme 
 



 1. konveksi 
 2. adveksi 
 3. turbulensi 
 4. konduksi 
 
47. Keragaman tumbuh-tumbuhan di suatu 

tempat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
 
 1. kondisi iklim 
 2. kondisi tanah 
 3. kondisi air 
 4. campur tangan manusia 
48. Pengetahuan dan analisa tentang Piramida 

Penduduk antara lain dapat digunakan untuk 
 
 1. penyediaan sekolah 
 2. program keluarga berencana 
 3. penyediaan lapangan pekerjaan 
 4. kebijakan transmigrasi 
 
49. Untuk menghindari pertumbuhan penduduk 

yang cepat di kota-kota besar di Indonesia, 

langkah yang perlu dilakukan Pemerintah 
terkait dengan arus urbanisasi antara lain: 

 
 1. mengarahkan pembentukan pusat-pusat 

industri di pusat kota 
 2. melakukan perluasan jaringan trans-

portasi 
 3. menutup seluruh kota-kota   besar bagi 

para pendatang 
 4. memberi perhatian pada pembinaan 

kota-kota kecil 
 
50. Pola keruangan desa yang teratur dan 

tertata dengan rapi cenderung ditemukan di 
wilayah 

 
 1. dataran pantai 
 2. pinggiran kota 
 3. dataran rendah 
 4. dataran tinggi 

 
 

E K O N O M I 

 
Petuniuk   A   dipergunakan   dalam menjawab soal nomor 51 sampai dengan nomor 58 
 
51. Manajemen diperlukan oleh suatu 

organisasi, karena : 
 
 A. Mencerminkan siapa pemimpinnya 

sehingga menjadikan organisasi mudah 
membangun reputasi/nama baiknya. 

 B. Mengelola   organisasi   melibatkan   
proses Perencanaan, Pengelolaan, dan 
Pengawasan/Pengendalian kegiatan 
untuk mencapai tujuan dan sasarannya. 

 C. Manajemen akan menjadikan sebuah 
organisasi mampu bertahan hidup dalam 
menjawab tantangan yang dihadapinya 

 D. Manajemen memungkinkan organisasi 
memiliki orientasi   yang   jelas   terhadap   
semua permasalahan   teknis   dan   non   
teknis organisasional. 

 E. Manajemen adalah organisasi itu sendiri, 
sehingga memungkinkan pelaku 
organisasi berpikir    tentang    sebab-
akibat dalam menyelesaikan 
masalahnya. 

 
52. Apabila    perusahaan    menggunakan    

sistem pembayaran upah menurut waktu, 
maka : 

 
 A. Karyawan yang masa kerjanya lebih 

lama, akan memperoleh upah yang lebih 
banyak. 

 B. Karyawan yang pangkatnya lebih tinggi, 
akan memperoleh upah yang lebih 
banyak. 

 C. Karyawan yang berprestasi akan 
memperoleh upah yang lebih banyak. 

 D. Karyawan yang tingkat pendidikannya 
lebih tinggi, akan memperoleh upah yang 
lebih banyak. 

 E. Tidak ada jawaban yang benar. 
 
53. Untuk neraca, manakah yang tepat menurut 

ketentuan tentang DEBIT dan KREDIT? 
 
 A. Penambahan aktiva dan modal dicatat di 

sebelah debit 
 B. Pengurangan aktiva dan utang dicatat di 

sebelah kredit 
 C. Penambahan utang dan modal dicatat di 

sebelah kredit 
 D. Pengurangan utang dan modal dicatat di 

sebelah kredit 
 E. Penambahan aktiva dan utang dicatat di 

sebelah debit 
 
54. Debt equity ratio (DER) suatu perusahaan 

adalah 0,8. Jumlah utang saat ini adalah 40 
juta rupiah. Berapakah modal yang dimiliki 
oleh perusahaan? 

 
 A. Rp. 50 juta 
 B. Rp. 40 juta 
 C. Rp. 32 juta 
 D. Rp. 20 juta 
 E. Tidak dapat ditentukan dari soal ini 
 
55  Jika modal suatu perusahaan sama dengan 

sepertiga aktivanya dan utang perusahaan 
sebesar Rp 60.000.00, berapakah besar 
modal perusahaan tersebut? 

 
 A. Rp. 60.000.00 
 B. Rp. 50 000,00 
 C. Rp. 90.000.00 
 D. Rp. 30 000,00 
 E. Tidak ada yang benar 
 



56. Manakah  di  antara  persamaan  berikut  
yang merupakan Persamaan Akuntansi 

 
 A. Aktiva - Modal = Utang jangka pendek 
 B. Modal + Aktiva = Utang 
 C. Aktiva = Utang + Modal 
 D. Modal = Aktiva + Utang 
 E. Tidak ada jawaban yang benar 
 
57. Urutan manakah yang secara logis 

menunjukkan pelunasan kewajiban pada 
saat sebuah perusahaan mengalami 
kebangkrutan? 

  
 A. pemegang saham biasa, kreditur, 

pemegang saham preferen, karyawan. 
 B. pemegang saham preferen, kreditur, 

karyawan, pemegang saham biasa. 
 C. kreditur, pemegang saham biasa, 

pamegang, saham preferen. 
 D. pemegang saham preferen, pemegang 

saham biasa, kreditur. 
 E. kreditur, pemegang saham preferen,  

pemegang saham biasa. 
 
58. Solvabilitas perusahaan dapat ditunjukkan 

dengan ... 
 
 A. menghitung rentabililas perusahaan. 
 B. membandingkan jumlah Aktiva Lancar 

dengan jumlah Utang Jangka Panjang 
 C. membandingkan jumlah seluruh aktiva 

dibanding dengan jumlah seluruh utang 
 D. mengurangi   likuiditas   perusahaan   

yang bersangkutan 
 E. meningkatnya kas perusahaan 
Petunjuk   B   dipergunakan   dalam 
menjawab soal nomor 59 sampai dengan 
nomor 64 
 
59. Apabila harga yang ditetapkan pemerintah 

lebih tinggi dari keseimbangan pasar maka 
akan terjadi excess demand. 

S E B A B 
 Excess demand merupakan wujud dari 

kepedulian pemerintah melindungi industri 
kecil dan menengah. 

 
60. Tidak ada desentralisasi fiskal di Indonesia. 

S E B A B 
 Desentralisasi fiskal tidak sesuai dengan 

NKRI. 
 
61. Pada tahun 2007 yang akan datang 

diperkirakan Indonesia sudah bisa terbebas 
dari utang luar negeri. 

S E B A B 
 Akan ada pembebasan utang luar negeri 

Indonesia karena bencana Tsunami di Aceh 
dan Sumatra Utara. 

 
62. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang 

dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi 
APBN. 

S E B A B 
 Paket Kebijakan Oktober 1988 merupakan 

contoh dan kebijakan moneter. 

 
63. Gerakan Kemitraan Usaha merupakan salah 

satu upaya membantu pengusaha kecil. 
S E B A B 

 Indonesia saat ini tergolong sebagai negara 
yang tingkat korupsinya terbesar di dunia. 

 
64. KKU adalah kredit kelayakan usaha untuk 

membantu pengusaha kecil. 
S E B A B 

 Menurut UU tentang Usaha Kecil, suatu 
usaha disebut kecil apabila omsetnya kurang 
dan Rp. 1 Milyar. 

 
Petunjuk   C   dipergunakan   dalam 
menjawab soal nomor 65 sampai dengan 
nomor 75 
 
65. Inflasi sebesar 9,6% dalam waktu setahun 

disebut: 
 
 1. inflasi ringan 
 2. galloping inflation 
 3. creeping inflation 
 4. double digit inflation 
 
 
66. Berikut adalah ciri konsumsi otonom: 
 
 1. pengeluaran konsumsi yang harus 

diadakan meskipun tidak mempunyai 
pendapatan. 

 2. pengeluaran konsumsi yang tidak mutlak 
harus diadakan. 

 3. pengeluaran konsumsi untuk sandang, 
pangan dan papan. 

 4. pengeluaran konsumsi untuk membiayai 
daerah otonom 

 
67. Masalah dasar ekonomi makro dari setiap 

masyarakat adalah: 
 
  1. Inflasi 
 2. Pengangguran 
 3. Pertumbuhan ekonomi 
 4. Alokasi sumber daya perusahaan 
 
68. Menurul Paul Samuelson: “penerima hadiah 

nobel dalam ilmu ekonomi. economics is the 
science of choice, artinya: 

 
 1. llmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana memilih 
beberapa alternatif penggunaan faktor 
produksi. 

 2. llmu ekonomi adalah ilmu mengatur 
rumah tangga. 

 3. llmu ekonomi adalah ilmu yang 
mempelajari bagaimana manusia 
menentukan pilihannya dalam alokasi 
sumberdaya di antara beberapa alternatif 
penggunaan dan mendistribusikannya 
untuk keperluan masa kini atau 
mendatang. 

 4. llmu ekonomi adalah ilmu yang 
mempelajari bagaimana memecahkan 



masalah pengangguran, inflasi, dan 
pertumbuhan ekonomi. 

 
69. Mie-instan  seperti  Supermie,  Indomie,  

Sarimie merupakan jenis: 
 
 1. barang kebutuhan pokok 
 2. barang inferior 
 3. barang Giffen 
 4. tidak bisa ditentukan jenisnya, tergantung 

siapa konsumen dan berapa 
pendapatannya. 

 
70. Menurut UU No 7/1992, yang tidak termasuk 

sebagai jenis bank di Indonesia adalah: 
 
 1. Bank Umum 
 2. Bank Perkreditan Rakyat 
 3. Bank Campuran 
 4. BankTabungan 
 
71. Fungsi utama bank adalah: 
 
 1. sebagai tempat penitipan uang 
 2. sebagai lembaga penyalur kredit 
 3. sebagai perantara dalam lalu lintas 

pembayaran 
 4. menunjang pengembangan pasar uang 

dan modal, serta membantu permodalan 
perusahaan 

 
72. Studi ekonomi didasarkan pada prinsip 

tentang perilaku manusia, yaitu bahwa 
perilaku manusia 

 
 1. didorong oleh tujuan-tujuan tertentu 
 2. rasional 
 3. efisien 
 4. tidak dapat diramalkan 
 
73. Meskipun mempertinggi produktivitas,  

spesialisasi menimbulkan masalah: 
 
 1. saling ketergantungan 
 2. tuntutan koordinasi 
 3. mengharuskan adanya tukar-menukar 
 4. rutinitas 
 
74. Pernyataan berikut merupakan pernyataan 

normatif (ekonomi normatif), dan bukan 
positif (ekonomi positif): 

 
 1. Defisit pengeluaran menyebabkan inflasi 
 2. Defisit pengeluaran bukan kebijakan 

yang baik 
 3. Defisit pengeluaran akan meningkatkan 

pendapatan nasional 
 4. Pemerintah SBY sebaiknya tidak terjebak 

dalam defisit pengeluaran 
 
75. Sumberdaya dapat dialokasikan berda-

sarkan; 
 
 1. tradisi, menurut pola-pola historis 
 2. kekuatan pasar 
 3. cara terpimpin 
 4. citeris paribus 


