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S E J A R A H 
 
 
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 11 
 
1. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap 

dan dipenjara oleh pemerintah kolonial, ia 
meninggal dunia pada tahun1855di 

 
 A. Makassar 
 B. Bengkulu 
 C. Manado 
 D. Batavia 
 E. Bangka 
 
2. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC 

diakhiri dengan penandatanganan perjanjian 
Bongaya (1667) yang isinya antara lain ... 

 
 A. Sultan Hasanuddin tidak memberikan 

ijin kepada Belanda untuk berdagang di 
Makassar 

 B. Belanda menguasai perdagangan di 
Indonesia Timur dengan pusatnya di 
Makassar 

 C. Wilayah kerajaan Bone tetap dikuasai 
Makassar 

 D. Aru Palaka tidak dinobatkan sebagai 
raja 

 E. Makassar tidak wajib mengganti 
kerugian perang kepada Belanda 

 
3. Operasi militer di Sumatera pada bulan 

Februari 1958 yang dipimpin oleh Kolonel 
Ahmad Yani, dimaksudkan untuk 
menumpas pemberontakan 

 
 A. Permesta 
 B. Dl/TII 
 C. RMS 
 D. Kahar Muzakkar 
 E. PRRI 
 
4. Gelar kehormatan Teuku Johan Pahlawan 

(1893) diberikan kepada seorang tokoh 
yang dianggap bersikap kompromistis 
terhadap Belanda yaitu ... 

 
 A. Teungku Cik Di Tiro 
 B. Teuku Umar 
 C. Panglima Polim 
 D. Teuku Cut Lamreng 
 E. Teuku Muda Baid 
 

5. Politik Etis yang dilaksanakan oleh 
pemerintah Hindia Belanda dalam 
praktiknya digunakan untuk kepentingan 

 
 A. Pemerintah kolonial dan swasta 
 B. Rakyat Indonesia sebagai balas budi 
 C. Raja-raja dan golongan bangsawan 
 D. Golongan petani yang menderita akibat 

Tanam Paksa 
 E. Golongan liberal di negeri 

Belanda 
 
6. Penyerapan sebanyak-banyaknya ilmu 

pengetahuan yang dilakukan Jepang agar 
sejajar dengan kemajuan Eropa terjadi pada 
masa kekaisaran 

 
 A. Yomei 
 B. Meiji 
 C. Tokugawa 
 D. Satsuma 
 E. Choshu 
 
7. Cassus belli pecahnya Perang Dunia I yang 

beriangsung dan tahun 1914-1918 ialah 
 
 A. Inggris, Rusia dan Prancis membentuk 

pakta militer bersama yang disebut 
Triple Entente 

 B. Persaingan antara Jerman dan Prancis 
 C. Krisis Balkan 
 D. Peristiwa tertembaknya putra mahkota 

Austria 
 E. Persaingan antara Jerman dan Inggris. 
 
8. Nasionalisme Amerika yang dipelopori 

George Washington adalah perjuangan 
untuk melawan ... 

 
 A. dominasi asing 
 B. penjajahan asing 
 C. kesewenang-wenangan Inggris 
 D. suku Indian 
 E. kedatangan bangsa-bangsa Eropa 

lainnya 
 
9. Akhir-akhir ini  Amerika  Serikat  

merencanakan serangan terhadap ... karena 
persoalan industri nuklir belum 
terselesaikan. 



 A. Suriah 
 B. Irak 
 C. Iran 
 D. Palestina 
 E. Afganistan 
 
10. Kitab Negara Kertagama karangan Mpu 

Prapanca berisi cerita tentang ... 
 
 A. pemerintahan raja-raja Singasari. 
 B. perjalanan Raja Hayam Wuruk di 

daerah Jawa Timur. 
 C. perjuangan Raden Wijaya untuk 

mendirikan kerajaan Majapahit 
 D. keruntuhan kerajaan Majapahit. 
 E. berbagai pemberontakan terhadap 

kerajaan Majapahit. 
 
11. Dramawan dan penyair yang banyak 

melakukan kritik sosial 
 
 A. Umar Kayam 
 B. Gunawan Muhammad 
 C. Ramadhan KH 
 D. WSRendra 
 E. Arifin C Noor 
 
Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 12 sampai dengan nomor 19. 
 
12. Salah satu sumber tertulis mengenai proses 

Islamisasi di Indonesia ialah catatan 
perjalanan dari seorang musafir Cina 
bernama Ma Huan. 

S E B A B 
Catalan perjalanan Ma Huan menceritakan 
mengenai berbagai peninggalan di Jawa 
yang sudah bercorak Islam. 

 
13. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia 

Tenggara (ASEAN) keanggotaannya 
bersifat terbuka bagi bangsa atau negara di 
wilayah Asia Tenggara. 

S E B A B 
ASEAN merupakan organisasi kerjasama 
negara-negara Asia Tenggara dalam bidang 
militer, ekonomi, sosial, kebudayaan, 
pendidikan, dan pembangunan. 

 
14. Perdana Menteri Jepang Koiso pada tanggal 

7 September 1944 mengatakan bahwa 
rakyat Indonesia akan diberi kemerdekaan 
di kelak kemudian hari. 

S E B A B 
Jepang pada waktu itu sudah menderita 
kekalahan di berbagai tempat dalam 
peperangannya melawan Sekutu. 

 
15. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam 
Rumah Tangga yang bertujuan untuk 
melindungi posisi perempuan di dalam 
keluarga. 

S E B A B 
Semangat untuk memperbaiki nasib 
perempuan dan masalah poligami 
sebenarnya telah dibicarakan dalam rapat 

terbuka pada Kongres Perempuan 
Indonesia I pada tanggal 23-28 Juli 1938. 

 
16. Perkembangan  industri  di  Inggns  

mengalami pertumbuhan yang pesat pada 
tahun 1760 - 1840 

S E B A B 
Pada tahun 1782 James Watt berhasil 
menciptakan mesin uap. 

 
17. Pada abad ke-15, Martin Luther 

memprakarsai munculnya reformasi gereja. 
S E B A B 

Martin Luther tidak setuju dengan penjualan 
surat pengampunan dosa yang dilakukan 
oleh Paus. 

 
18. Meletusnya Perang Dunia II dipicu oleh 

serangan Jerman terhadap Polandia pada 
tanggal 1 ptember 1939. 

S E B A B 
Jerman menginginkan kota Danzig yang 
terletak di Polandia menjadi bagian dari 
negaranya. 

 
19. Menhir ialah tugu batu yang berasal dari 

zaman Megalitikum   yang   dibuat   untuk   
mengenang meninggalnya seorang 
pemimpin. 

S E B A B 
Menurut kepercayaannya, roh pemimpin 
yang sudah meninggal dunia itu akan tetap 
tinggal di tugu batu itu untuk melindungi 
orang-orang yang tinggal di daerah 
sekitarnya. 

 
Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 20 sampai dengan nomor 25 
 
20. Sebagai    organisasi    yang    memperju-

angkan nasionalisme, Indische Partij 
didirikan di Bandung pada tanggal 25 
Desember 1912 oleh ... 

 1. Suwardi Suryaningrat 
 2. Tjipto Mangunkusumo 
 3. Douwes Dekker 
 4. Achmad Djajadiningrat 
 
21. Pada tahun 1895 Bangsa Yahudi 

membentuk gerakan Zionisme yang 
mempunyai tujuan 

 1. Menghimpun semua orang Yahudi 
menjadi satu bangsa 

 2. Melakukan eksodus orang Yahudi ke 
Palestina 

 3. Mendirikan Negara Yahudi (Israel) di 
Palestina 

 4. Menjadikan Palestina sebagai poros 
dunia 

22. Konflik di Timur Tengah mempunyai ciri 
konflik internal 

 1. Palestina: konflik antara faksi Hamas 
dan Fatah 

 2. Lebanon: konflik antara Hezbollah (Pro-
Suriah) dan faksi Fouad Siniora (Anti-
Suriah) 



 3. Irak: konflik antara faksi Sunni dan faksi 
Syiah 

 4. Arab Saudi: konflik antara faksi Sunni 
dan faksi (AI-Qaeda) 

 
23. Kebudayaan mempunyai unsur yang 

sifatnya universal karena unsur itu dapat 
dijumpai di semua masyarakat di dunia 
antara lain: 

 1. sistem pengetahuan. 
 2. kesenian. 
 3. bahasa. 
 4. sistem religi. 
 

24. Roman sejarah banyak ditulis oleh 
 1. Mangunwijaya 
 2. Kuntowijoyo 
 3. Pramoedya Ananta Toer 
 4. Ayu Utami 
 
25. Ketegangan antara Syiah dan Sunni terjadi 

di 
 
 1. Arab 
 2. Irak 
 3. Suriah 
 4. Iran 

 

G E O G R A F I 
 
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal nomor 26 sampai dengan nomor 33. 
 
26. Jika seorang geograf mempelajari lithosfer 

titik beratnya pada ... 
 A. unsur-unsur pembentuk batuan 
 B. nilai ekonomi batuan 
 C. manusia dan aktivitasnya 
 D. volume batuan yang dapat 

ditambang 
 E. karakteristik fisik batuan 
 
27. Jarak mendatar antara dua puncak yang 

berurutan pada gelombang laut disebut 
 
 A. puncak gelombang 
 B. periode gelombang 
 C. panjang gelombang 
 D. lembah gelombang 
 E. tinggi gelombang 
28. Bagian sungai yang memiliki erosi dasar 

lebih besar daripada erosi tebing sungai 
adalah ... 

 
 A. hilir sungai 
 B. tengah sungai 
 C. hulu sungai 
 D. tebing sungai 
 E. bantaran sungai 
 
29. Awan yang bergumpal-gumpal yang 

berpotensi menimbulkan hujan disebut ... 
 
 A. cirro cumulus 
 B. cumulus 
 C. strato cumulus 
 D. alto cumulus 
 E. cumulo nimbus 
30. Jumlah penduduk yang dapat memproduksi 

barang dan jasa jika ada permintaan 
terhadap tenaga mereka disebut ... 

 
 A. angkatan kerja 
 B. tenaga kerja 
 C. usia kerja 
 D. pekerja 
 E. pencari kerja 
 
31. Bagian  sungai  yang  memiliki  peluang  

untuk berkembangnya meander adalah ... 

 
 A. hilir sungai 
 B. bantaran sungai 
 C. hulu sungai 
 D. tebing sungai 
 E. tengah sungai 
 
32. Perbedaan antara sensus penduduk de jure 

dengan de facto adalah pada 
 
 A. cara pengumpulan data 
 B. status petugas sensus 
 C. status kepemilikan lahan 
 D. status kependudukan 
 E. status tempat tinggal 
 
33. Produksi padi di wilayah ASEAN difasilitasi 

sebuah pusat penelitian yang dikenal 
dengan International Rice Research Institute 
(IRRI) yang terletak di 

 
 A. Indonesia 
 B. Malaysia 
 C. Myanmar 
 D. Filipina 
 E. Thailand 
 
Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 34 sampai dengan nomor 38. 
 
34. Suhu udara di suatu tempat dengan tempat 

lain di permukaan bumi yang terletak pada 
bujur yang sama adalah sama. 

S E B A B 
Permukaan atmosfer menerima energi dari 
matahari terdiri dari Sinar Ultra Violet, Sinar 
Infra Merah dan Sinar Tampak Mata. 

 
35. Daerah Aliran Sungai (DAS) digunakan 

sebagai satuan hidrologi   sungai   berfungsi   
menampung   dan menyalurkan air hujan 
serta keluar melalui satu muara. 

S E B A B 
Di dalam DAS terjadi tumpang-tindih antara 
komponen biofisik dan sosial-budaya 
membentuk karakteristik yang justru menjadi 
spesifiknya. 



 
36. Penyusunan peta sebaran spasial 

kependudukan menggambarkan potensi dan 
kualitas sumberdaya manusia suatu 
wilayah. 

S E B A B 
Dengan mengetahui sebaran potensi dan 
kualitas sumberdaya  manusia  dapat   
digunakan   untuk pengambilan kebijakan 
dalam ketenagakerjaan. 

 
37. Hutan hujan tropis pertumbuhannya 

membentuk strata tajuk dan minimal 
mempunyai 3 lapisan tajuk sehingga mampu 
menj'aga tanah dan pukulan air hujan. 

S E B A B 
Pada lapisan alas terdapat kanopi, lapis 
tengah terdiri dari lapisan tingkat, berikutnya 
lapisan belukar, rumput, semak, dan lapisan 
paling bawah berupa lapisan seresah. 

 
38. Struktur keruangan kota dapat tidak 

terkendali sehingga suhu udara kota 
meningkat, akibatnya kawasan kota menjadi 
urban "heat island". 

S E B A B 
Proses urbanisasi terjadi karena daya tarik 
kota yang menjanjikan lapangan pekerjaan 
yang lebih baik. 

 
Petunjuk C dipergunakan   dalam menjawab 
soal nomor 39 sampai dengan nomor 50. 
 
39. Kuatnya erosi sungai di bagian hulu karena 
 
 1. curah hujan di bagian hulu besar. 
 2. seringnya terjadi penggundulan hutan. 
 3. arus air yang besar. 
 4. gradien sungai tinggi. 
 
40. Industri dapat diklasifikasikan menurut 

tahapan proses produksinya menjadi 
 
 1. industri hulu 
 2. industri agraris 
 3. industri hilir 
 4. industri non-agraris 
 
41. Tipe iklim menurut Koppen 

memperhitungkan 
 
 1. penyinaran matahari. 
 2. amplitudo suhu harian. 
 3. kecepatan angin. 
 4. relief suatu daerah 
 
42. Faktor alam yang berpengaruh terhadap 

jumlah hujan adalah 
 
 1. topografi. 
 2. kelembaban udara dan suhu udara. 
 3. arah dan kecepatan angin. 
 4. luas vegetasi yang menutupi tanah. 
 
43. Ciri-ciri hutan yang termasuk pada sifat 

Hutan Hujan Tropis antara lain 
 

 1. jenis pohon yang heterogen 
 2. pohon-pohonnya jarang dan rendah 
 3. tanah dan udaranya lembab 
 4. selama musim kemarau daun pohon-

pohonnya meranggas 
 
44. Menurut sebab-sebab terjadinya, gempa 

bumi dapat dikelompokkan menjadi 
 
 1. gempa vulkanis 
 2. gempa guguran 
 3. gempa tektonik 
 4. gempa susulan 
 
45. Wilayah yang termasuk fauna bercorak 

Australia adalah 
 
 1. Nusa Tenggara Timur 
 2. Tasmania 
 3. Kepulauan Maluku 
 4. IrianJaya 
 
46. Sebuah industri akan memilih lokasi pabrik 

dekat dengan pasar jika ... 
 
 1. produk yang dihasilkan lebih berat 

daripada bahan baku 
 2. produk yang dihasilkan tidak mudah 

diangkut 
 3. bahan baku tidak mudah rusak 
 4. wilayah pasar yang sempit 
 
47. Saat ini perkembangan penduduk perkotaan 

di Indonesia semakin meningkat karena 
 
 1. migrasi dari pedesaan ke perkotaan. 
 2. pertumbuhan penduduk alami. 
 3. reklasifikasi wilayah. 
 4. program keluarga berencana berhasil 
 
48. Kota-kota di Indonesia pada umumnya 

berkembang dari ... 
 
 1. pusat pertambangan 
 2. pusat perkebunan oleh pemerintah 

kolonial 
 3. pusat perdagangan 
 4. pusat pemerintahan administrasi 

kerajaan 
 
49. Piramida penduduk Indonesia termasuk 

pada golongan Piramida Penduduk Muda. 
Piramida semacam ini menunjukkan 

 
 1. sebagian besar penduduk berada pada 

alas atau dasar piramida. 
 2. jumlah penduduk pada golongan umur 

lebih dari 60 th kecil. 
 3. tingkat kelahiran dan kematiannya 

tinggi. 
 4. harapan hidup penduduk rata-rata di 

bawah 60 th. 
 
50. Pemilihan asal transmigran didasarkan atas 

kriteria daerah ... 
 
 1. marginal 



 2. lereng kaki gunung api 
 3. padat penduduk 

 4. perbukitan 

 

E K O N O M I 
 
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal nomor 51 sampai dengan nomor 70 
 
51. Beberapa kelebihan dari sistem ekonomi ini 

adalah sebagai berikut: 
 
 1. Kualitas produk meningkat karena 

tingginya tingkat persaingan 
 2. Kreativitas   pengusaha   meningkat 

karena tuntutan yang harus 
dipenuhinya. 

 Sistem ekonomi di atas adalah 
 
 A. Kapitalisme 
 B. Pasar 
 C. Pancasila 
 D. Terpimpin 
 E. Demokratis 
 
52. Apabila harga barang mengalami kenaikan, 

maka 'pengaruhnya terhadap jumlan 
permintaan dan penawaran adalah … 

 
 A. permintaan naik dan penawaran turun 
 B. permintaan naik dan penawaran naik 
 C. permintaan turun dan penawaran turun 
 D. permintaan turun dan penawaran 

naik 
 E. permintaan dan penawaran letap. 
 
53. Biaya opportunitas mengandung arti 
 
 A. biaya rala-rata yang hilang 
 B. nilai alternatif tertinggi karena tidak 

melakukan sesuatu 
 C. nilai alternatif terendah karena tidak 

melakukan sesuatu 
 D. nilai alternatif rata-rata karena tidak 

melakukan sesuatu 
 E. nilai alternatif marginal karena tidak 

melakukan sesuatu 
 
54. Sebuah perusahaan menggunakan input 

kapital dan tenaga kerja. Jika pengunaan 
input kapital dan tenaga kerja masing-
masing bertambah 1 % dan output 
meningkat 0,5 %, maka fenomena ini 
disebut 

 
 A. constant return to scale 
 B. increasing return to scale 
 C. decreasing return to scale 
 D. economies of scale 
 E. diseconomies of scale 
 
55. Hubungan dua barang X dan Y bersifat 

saling menggantikan (substitusi) jika 
 
 A. elastisitas silang (cross price elasticity) 

positif 
 B. kenaikan harga barang X akan 

menurunkan pembelian barang Y 

 C. penurunan harga barang Y akan 
menaikkan pembelian barang X 

 D. elastisilas silang negatif 
 E. elastisitas silang = 0 
 
56. Fungsi harga P = 16 - 2Q, maka fungsi TR 

adalah 
 
 A. 6Q - 2Q 
 B. 16Q - 2Q

2
 

 C. 16 - 2Q 
 D. 16Q – 2 
 E. 6Q + 2Q

2
 

 
57. Pernyataan di bawah ini menunjukkan 

hubungan yang benar antara biaya marjinal, 
penerimaan marjinal, biaya, penerimaan, 
dan laba: 

 
 A. Laba akan maksimal jika biaya minimal 
 B. Laba akan maksimal jika pendapatan 

maksimal 
 C. Laba akan maksimal jika biaya marjinal 

minimal 
 D. Laba akan maksimal jika pendapatan 

lebih besar dari biaya 
 E. Laba akan maksimal jika biaya marjinal 

= pendapatan marjinal 
 
58. Perhitungan   ganda  (double counting)  

dihindari dengan 
 
 A. tidak memperhitungkan transfer 

finansial 
 B. menggunakan pendekatan nilai tambah 

untuk mengukurGNP 
 C. tidak memperhitungkan nilai pasar dari 

barang-barang yang diproduksi pada 
tahun sebelumnya 

 D. mengabaikan barang-barang yang tidak 
melalui proses produksi 

 E. hanya menghitung biaya mentah saja 
 
59. Jika diketahui GDP dan penduduk suatu 

negara sebagai berikul 
 

Tahun 2002 2003 2004 

GDP 100 110 156 

Penduduk 10 11 12 

 
Laju pertumbuhan GDP per kapita selama 
2002-2004 adalah 
 

 A. 46% 
 B. 30% 
 C. 36% 
 D. 2% 
 E. 18,8% 
 



60. Perekonomian suatu negara memiliki GDP 
sebagai berikut 

 
  2000  2001  2002  

Pertanian  90  100  120  

Industri  90  120  140  

Jasa  90  140  160  

GDP  270  360  420  

 
Sumbangan sektor industri selama tahun 
2000-2002 adalah 
 

 A. meningkat 
 B. tetap 
 C. menurun 
 D. semua alternatif salah 
 E. semua alternatif benar 
 
61. Pihak  luar  perusahaan  yang  dibayar  

untuk memberikan pendapat terhadap 
kewajaran laporan keuangan perusahaan 
adalah 

 A. Direktorat Jendral Pajak 
 B. Komosaris 
 C. Akuntan manajemen 
 D. Akuntan publik 
 E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
 
62. Laba (rugi) bersih yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan selama satu periode akhimya 
akan dibawa atau ditutup ke 

 
 A. rekening laba ditahan 
 B. rekening Prive 
 C. rekening Modal Saham 
 D. rekening agio saham 
 E. rekening lain-lain 
 
63. Akuntan  publik  mengaudit  laporan  

keuangan perusahaan dengan tujuan utama 
 
 A. menemukan kecurangan manajemen 
 B. menghindari penggelapan pajak 
 C. menyelamatkan harta perusahaan 
 D. memperoleh bukti prestasi perusahaan 
 E. menyatakan tingkat kewajaran laporan 

keuangan 
 
64. Berikut ini adalah informasi penting yang 

harus selalu terdapat di dalam setiap neraca 
perusahaan, KECUALI: 

 
 A. Nama perusahaan 
 B. Kata NERACA 
 C. Nama pemilik perusahaan 
 D. Tanggal neraca 
 E. Isi neraca 
 
65. Peran Akuntansi setidaknya meliputi dua 

aspek penting, yaitu 
 
 A. Aspek potensi keuntungan bisnis jangka 

panjang dan resiko kerugian jangka 
pendek 

 B. Sebagai penyedia informasi keuangan 
dan penyedia input informasi 
pendukung proses pembuatan 
keputusan ekonomi secara rasional 

 C. Aspek keputusan investasi bisnis dan 
aspek pengukuran hasil investasi bisnis 

 D. Alat pengarah kegiatan administrasi 
pembukuan dan sistem pengendalian 
keuangan suatu perusahaan 

 E. Sistem pengolahan data keuangan dan 
sistem penyimpanan data keuangan 

 
66. Kepentingan pemilik dalam suatu Perseroan 

Terbatas (PT) diwakili oleh 
 
 A. Pimpinan perusahaan 
 B. Direksi 
 C. Badan Pengawas Internal (BPI) 
 D. Tim Badan Pengembangan Usaha 

(BPU) 
 E. Dewan komisaris yang ditunjuk 
 
67. Seorang manajer menjelaskan pada para 

bawahannya mengenai tujuan organisasi 
yang harus dicapai. Manajer tersebut juga 
menjelaskan proses yang perlu dilakukan 
untuk mencapai tujuan organisasi dan 
imbalan yang akan diterima karyawan jika 
tujuan organisasi tercapai. Tindakan 
manajer tersebut disebut 

 
 A. pengorganisasian (organizing) 
 B. pengkoordinasian (coordinating) 
 C. pengendalian (controlling) 
 D. pengarahan (directing) 
 E. pengevaluasian (evaluating) 
 
68. Jenjang paling rendah dalam suatu 

organisasi yang memimpin karyawan 
operasional disebut 

 
 A. manajer puncak 
 B. manajer menengan 
 C. penyelia 
 D. manajer umum 
 E. manajer madya 
 
69. Menetapkan seseorang untuk menempati 

sualu jabatan dalam organisasi merupakan 
pelaksanaan dan fungsi 

 
 A. planning 
 B. organizing 
 C. directing 
 D. actuating 
 E. controlling 
 
70. Secara teoritis, pada sistem kurs 

mengambang kebijakan moneter akan 
 
 A. memperburuk stabilitas. 
 B. memperlemah nilai kurs. 
 C. tidak terpengaruh. 
 D. efektif. 
 E. tidak efektif. 
 
Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 71. 
 
71. Penurunan nilai mata  uang  domestik  akan 

memperbaiki neraca perdagangan. 



S E B A B 
Penurunan nilai mata uang domestik akan 
mendorong ekspor. 

 
Petuniuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 72 sampai dengan nomor 75. 
 
72. Untuk mengatasi kegagalan pasar 

pemerintah dapat menerapkan 
kebijaksanaan 

 
 1. harga dasar (floor price) berubah 
 2. undang-undang anti monopoli 
 3. harga atap (ceiling price) beras 
 4. cukai rokok yang tinggi untuk mengu-

rangi jumlah asap rokok 
 
73. Cukai rokok merupakan: 
 
 1. pajak tidak langsung 
 2. pajak yang beban pajaknya dapat 

digeserkan 
 3. pajak yang bersifat regresif 
 4. pajak yang bersifat progresif 
 
74. Berikut ini adalah contoh perusahaan 

pabrikan: 
 
 1. perusahaan penerbangan 
 2. bank dan lembaga keuangan 
 3. perusahaan retailer 
 4. perusahaan rokok 
 
75. Kebijakan moneter untuk mengendalikan 

inflasi misalnya adalah 
 
 1. kebijakan penetapan persediaan kas 
 2. kebijakan menaikkan produksi 
 3. kebijakan operasi pasar terbuka 
 4. kebijakan menaikkan tanpa pajak 


