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Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling benar
1. Pernyataan berikut yang termasuk sebagai pernyataan normatif adalah ….
A. Penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) memberatkan pengusaha, karena
biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan.
B. Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien, sehingga
mampu menghasilkan produk barang dan jasa bernilai jual rendah.
C. Penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi.
D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan, agar kesejahteraan dan
pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat.
E. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen.
2. Microeconomics studies such topic as ….
A. factors that determine inflation
B. forces that influence the price of clothes
C. determinants of total output
D. whether the unemployment rate will rise or fall
E. the overall trend in stock market prices
3. Opportunity cost is best defined as ….
A. the amount of debt you take on by making decision
B. the benefit you gain by making a decision
C. the price you pay to purchase something
D. the quantity of resources used to produce goods
E. the best rejected alternative you give up when making decision
4. Points on the production possibilities frontier are ….
A. profit
B. efficiency
C. marginal substitution
D. specialization
E. unattainable
5. Permasalahan yang dihadapai Natalie dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya:
(1) Kesulitan menentukan varian cupcake yang akan diproduksinya.
(2) Mengapa Natalie yang ingin memproduksi cupcake
(3) Distribusi cupcake yang masih mengalami kesulitan
(4) Menentukan cara atau teknik untuk memproduksi cupcake yang lebih efisien
(5) Memilih sasaran konsumen yang akan mengonsumsi cupcake yang diproduksinya
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dalam masalah ekonomi modern yang
dihadapi Natalie adalah nomor ….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
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6. In wich economic system would it be the easiest to start a business?
A. Command.
B. Mixed.
C. Traditional.
D. Market.
E. Socialism.
7. Diketahui fungsi permintaan barang X adalah P = 1.500 – Q dan fungsi biaya produksi
adalah TC = Q² + 300Q + 20.000. Tentukanlah besarnya laba maksimum.
A. Laba maksimum Rp100.000,00.
B. Rugi minimum Rp100.000,00.
C. Laba maksimum Rp150.000,00.
D. Laba maksimum Rp160.000,00.
E. Laba maksimum Rp360.000,00.
8. Berikut ini beberapa perilaku manusia:
1) Aris bermaksud membeli telepon seluler (HP) terbaru yang diinginkannya dengan
berbekal uang tabungannya sebesar Rp3.000.000,00. Setelah tiba di toko HP ternyata
harganya Rp2.700.000,00.
2) Pak Ali membuka usaha bengkel dengan modal Rp5.000.000,00 dan pendapatannya
saat ini Rp10.000.000,00 per bulan.
3) Marina memiliki uang sebesar Rp500.000,00 yang akan digunakannya untuk membeli
sepatu baru, dan ternyata harga sepatunya Rp400.000.
4) Bu Suci bermaksud membuat busana pesta untuk tetangganya dengan biaya
termurah, tetapi karena hasilnya sangat bagus ia mendapatkan bayaran yang cukup
tinggi.
5) Pak Rusdi bermaksud membeli home theater untuk di rumahnya dengan gajinya
bulan ini sebesar Rp 6.000.000,00 dan ternyata harga home theater Rp6.000.000,00.
Perilaku di atas yang bisa mendapatkan premi konsumen adalah ….
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 4)
D. 2) dan 5)
E. 4) dan 5)
9. Berikut adalah tabel harga, jumlah permintaan, dan jumlah penawaran suatu barang:
Harga
Rp5.000,00
Rp2.000,00

Jumlah Permintaan
5
20

Jumlah Penawaran
25
10

Berdasarkan tabel tersebut, maka titik keseimbangan (P,Q) yang terjadi adalah ….
A. (10, 4000)
B. (15, 3000)
C. (20, 3000)
D. (20, 4000)
E. (25, 5000)
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10. Pada saat harga barang Rp10.000,00, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit,
apabila harga naik sebesar 20% jumlah barang yang diminta turun menjadi 560 unit.
Berdasarkan data tersebut maka sifat permintaan barang tersebut adalah …. (catatan: E
adalah elastisitas harga permintaan)
A. elastis sempurna, karena E = 3
B. inelastis sempurna, karena E = 0
C. elastis uniter, karena E = 1
D. elastis, karena E = 1,5
E. inelastis, karena E = 0,3
11. Saat ini diketahui harga barang X sedang naik, hal ini menyebabkan produsen menambah
jumlah penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga
menambah jumlah penawaran barangnya. Pernyataan yang tepat dari ilustrasi di atas
adalah ….
A. barang X dan barang Y merupakan barang substitusi yang saling memengaruhi
B. barang X merupakan barang normal sedangkan barang Y merupakan adalah barang
substitusi
C. barang X dan barang Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi
D. barang X merupakan barang superior, sedangkan barang Y merupakan barang inferior
E. barang X merupakan barang mewah, sedangkan barang Y merupakan barang kebutuhan
pokok
12. Diketahui fungsi permintaan P𝑑 = 60 – 2Q dan fungsi penawaran Ps = -20 + 3Q.
Terhadap barang tersebut, pemerintah mengenakan pajak sebesar t = Rp5,00 per unit.
Tentukanlah titik keseimbangan pasar (P,Q) setelah pajak.
A. (15, 30).
B. (16, 28).
C. (16, 30 ).
D. (28, 16).
E. (30, 15).
13. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna:
1) Terdapat banyak pembeli dan banyak penjual.
2) Barang yang dijual bersifat diferensiasi.
3) Pasar dikuasai oleh beberapa penjual.
4) Kurva permintaan berbentuk horizontal.
5) Terdapat kebebasan keluar masuk pasar.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah
nomor ….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 1), 4), dan 5)
D. 2), 3), dan 4)
E. 2), 4), dan 5)
14. Perekonomian modern dewasa ini memerlukan sistem penyangga ekonomi yang kokoh,
yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu tercermin dari salah satu fungsi LPS,
yakni menjamin simpanan nasabah. Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998,
ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan runtuhnya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan
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besar-besaran pada sistem perbankan atau rush. Untuk meredam dampak bola salju
tersebut, saat itu LPS mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya program penjaminan
seluruh simpanan masyarakat yang lebih dikenal dengan ....
A. blanket guarantee
B. moral hazard bankir
C. guarantee independen.
D. independen bankir
E. moral guarantee
15. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar
berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak
dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita
mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk
keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti
meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Perum Pegadaian memberikan peluang
untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang. Adapun ciri-ciri
pegadaian:
1) Terdapat barang yang digadaikan.
2) Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan.
3) Barang yang di gadai dapat ditebus kembali.
4) Tidak adanya bunga pinjaman.
5) Mengatasi masalah tanpa masalah.
Jawaban yang benar adalah nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 2), 3), dan 4)
C. 3), 4), dan 1)
D. 2), 3), dan 1)
E. 2), 3), dan 5)
16. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang
membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang
rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perseroan Pegadaian menyediakan pinjaman uang
dengan jaminan barang barang berharga. Meminjam uang ke Perseroan Pegadaian bukan
saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih
ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan
sesuai dengan salah satu tujuan Perseroan Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada
masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Keuntungan dan
manfaat Perseroan Pegadaian bagi masyarakat adalah ....
A. persyaratan dan prosedurnya yang rumit serta memakan waktu yang relatif lebih lama
B. persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap
C. jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, baru diberikan pinjaman
D. mudah dilakukan masyarakat cukup datang ke kantor Pegadaian terdekat dengan
membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat
dapat terpenuhi
E. masyarakat tidak merasa terbebani dengan bunga yang melebihi batas pinjaman
17. Pada prinsipnya, Dana Pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan
kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan
karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan
dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan
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kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian. Risiko-risiko
tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan
keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan akan mengganggu kelangsungan
hidupnya. Pada dasarnya Dana Pensiun merupakan ....
A. lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk
memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah
pensiun
B. hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah
memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah
ditetapkan
C. jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada
perusahaan
D. bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan
akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang
berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja
E. penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi pada perusahaan
18. Fungsi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih
(lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut (borrower). Pasar
modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi, pasar modal
menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower, yaitu dalam
bentuk sebagai berikut.
A. Dengan menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau return
dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat
digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil
operasi perusahaannya.
B. Dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa
harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.
C. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus
memungkinkan alokasi dana secara optimal.
D. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan
untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan
dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan.
E. Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
19. Pembentukan OJK dipicu oleh kasus Bank Century yang membuktikan lemahnya fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini terungkap setelah Lembaga
Penjamin Simpanan hendak mengucurkan dananya kepada Bank Century, namun
jumlahnya membengkak dari yang seharusnya. Bagaimana peran OJK dalam menyikapi
kejahatan pasar modal dalam kasus ini?
A. OJK berwenang untuk menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap
setiap kegiatan, melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan
terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan
undang-undang.
B. OJK dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan
sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa
keuangan.
C. OJK melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala
eksekutif.
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D. OJK dapat memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa
keuangan maupun pihak-pihak lain.
E. OJK memberikan layanan edukasi agar calon investor merasa terlindungi karena
mempunyai tempat untuk mengadukan praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam
pasar modal.
20. Maksud dan tujuan pendirian badan usaha, di antaranya:
1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya
dan penerimaan negara pada khususnya.
2) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi, dan masyarakat.
3) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor
usaha lain.
4) Mengutamakan mengejar keuntungan untuk kepentingan pemilik dan para pemegang
saham.
5) Berusaha bertindak sebagai partner pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan penyataan di atas, peranan yang dijalankan oleh badan usaha milik negara
adalah nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 5)
C. 1), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 5)
E. 3), 4), dan 5)
21. Koperasi “Sejahtera” memiliki data keuangan pada akhir tahun buku 2017 sebagai berikut:
sisa hasil usaha sebesar Rp5.250.000,00; total modal anggota Rp12.500.000.00; total
piutang anggota Rp10.000.000,00. SHU bagian anggota terdiri atas 20% jasa simpanan,
dan jasa anggota 2 kali lipat jasa simpanan anggota. Tuti adalah anggota Koperasi
“Sejahtera” yang memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp250.000,00
dan telah melunasi pinjaman kepada koperasi sebesar Rp2.000.000,00.
Berdasarkan data tersebut, Sisa Hasil Usaha yang diterima Tuti sebesar ....
A. Rp216.000,00
B. Rp321.000,00
C. Rp350.000,00
D. Rp362.500,00
E. Rp420.000,00
22. Dewasa ini menjamur bisnis kafe dengan berbagai tema. Sasarannya pelajar dan
mahasiswa. Dalam beberapa bulan terakhir, kafe milik Desy terjadi penurunan omzet
penjualan, hal ini disebabkan banyaknya pilihan tempat bersantai kawula muda. Untuk
memperbaiki kondisi ini, unsur manajemen yang harus dibenahi oleh Desy adalah ....
A. memperbaiki sistem kerja dalam manajemen kafe
B. memperbaiki promosi agar produk lebih dikenal
C. menambah modal untuk mengembangkan usaha
D. meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan
E. membuka cabang untuk memperluas pasar
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23. Perhatikan pernyataan berikut ini:
1) Kenaikan PDB atau GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi.
2) Suatu kondisi dimana terjadi peningkatan PDB atau GNP suatu negara atau daerah.
3) Kenaikan PDB atau GNP tidak disertai perhitungan persentase pertumbuhan
penduduk.
4) Apabila persentase kenaikan PDB atau GNP pada suatu periode lebih besar dari
persentase pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan
meningkat.
5) Apabila persentase kenaikan PDB ata GNP pada suatu periode lebih besar dari periode
sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat.
Dari pernyataan di atas yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi yang benar
adalah nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)
C. 1), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 5)
E. 3), 4), dan 5)
24. Suatu negara memiliki data perhitungan pendapatan nasional (dalam juta rupiah) sebagai
berikut:
Gaji karyawan
Rp20.000
Konsumsi masyarakat
Rp25.000
Laba usaha
Rp7.500
Sewa tanah
Rp17.800
Konsumsi pemerintah
Rp68.500
Investasi
Rp55.000
Bunga modal
Rp27.200
Hasil tambang
Rp62.000
Ekspor
Rp23.500
Impor
Rp25.000
Besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan (dalam juta
rupiah) sebesar ….
A. Rp219.500
B. Rp202.500
C. Rp192.000
D. Rp125.000
E. Rp100.000
25. Diketahui data GNP dan GDP Indonesia (dalam miliar rupiah) pada tabel sebagai berikut:
Tahun
2012
GNP
12.200
GDP
11.300
Berdasarkan data di atas,
tahun ....
A. 2013
B. 2014
C. 2015
D. 2016
E. 2017

2013
2014
2015
2016
2017
12.500
13.700
14.900
16.100
16.500
11.800
12.400
13.800
14.800
15.000
laju pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia terjadi pada

7

Bandingkan Kurva Lorenz dua negara ini:

26.

(% Kumulatif pendapatan)

(% Kumulatif pendapatan)

C

C

A

A

Negara A
O

O

D

D
(% kumulatif penduduk

(% kumulatif penduduk

Negara A

Negara B

Jika diasumsikan negara A dan negara B memiliki pendapatan yang sama.
1) Negara A menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik dibandingkan
Negara B.
2) Tingkat kemiskinan di Negara A lebih kecil dibandingkan Negara B.
3) Koefisien Gini Negara A lebih kecil dibandingkan Negara B.
4) Koefisien Gini Negara A lebih besar dibandingkan Negara B.
5) Negara B menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik dibandingkan
negara A.
6) Tingkat kemiskinan di Negara A lebih kecil dibandingkan Negara B.
Berdasarkan pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah nomor ….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 5)
D. 2), 4), dan 6)
E. 4), 5), dan 6)
27. Data BPS pada bulan Februari 2017 menunjukkan 131,55 juta penduduk Indonesia adalah
angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja 124,57 juta orang, jumlah pengangguran
terbuka 7 juta, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 69,02%. Berdasar
data tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar ....
A. 5,32%
B. 5,62%
C. 7,71%
D. 30,98%
E. 94,69%
28. The number of persons in an economy without jobs because they choose to be unemployed
is called ....
A. frictional unemployment
B. technology unemployment
C. voluntary unemployment
D. deflationary unemployment
E. cyclical unemployment
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29. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya inflasi, KECUALI ....
A. permintaan masyarakat naik melebihi kapasitas produksi
B. harga bahan baku dan upah buruh yang naik terus
C. jumlah uang beredar yang terus bertambah
D. jarga barang-barang impor yang cenderung turun
E. berkurangnya jumlah barang akibat gagal panen
30. The indicator that measures the average change in prices paid by consumers for goods and
services over a set period of time is called ....
A. Export Price Index
B. Import Price Index
C. GDP deflator
D. Consumer Price Index
E. Produser Price Index
31. Which policy pursued by a central bank represents a tight money policy?
A. A reduction in the minimum cash to deposit ratios of bank.
B. The purchase of foreign currency to influences the country’s exchange rate.
C. A reduction in the interest rate at which it will land to banks.
D. The sale of government bonds in the open market.
E. An increase in demand for a foreign currency.
32. The raw shows monetary policy and fiscal policy instruments to influences the supply of
money. Which policies are correct?

A
B
C
D
E

Monetary policy
Increasing supply
Decreasing
of money
supply of money
Increase in the
The purchase of
minimum
cash
government bond
requirement
A reduction in the
Moral suasion for
interest rate
saving
To make harder the
credit condition
Moral suasion for
saving
A reduction in the
interest rate

A reduction in the
cash ratio
To make easier
the
credit
condition
The
sale
of
government bond

Fiscal policy
Increasing supply
Decreasing
of money
supply of money
A reduction in the
To increase in the
fiscal tariff
government
expenditure
To increase in the
A reduction in
fiscal tariff
the government
expenditure
Planning
the
Planning
the
surplus budget
deficit budget
Planning
the
Planning
the
deficit budget
surplus budget
A reduction in the
fiscal tariff

To increase in the
government
expenditure

33. The 2017 State Income and Expenditure Budget sets on 1,750.3 billion rupiah. The
amount is affected by several macro-economic assumptions is the increasing GDP and
Consumptions Price Index at 5.1% and 4.0% respectively. These assumptions represents
are...
A. interest rate and inflation
B. interest rate, and economic growth
C. economic growth, and inflation
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D. exchange rate, and inflation
E. economic growth, and exchange rate
34. Which statement is correct identifiying from State Income and Expenditure Budget?
A. The structure of State Income and Expenditure Budget consist of: state income and
donation receipts, state expenditure, primary balance, budget surplus/deficit, and
funding.
B. The structure of State Income and Expenditure Budget consist of: domestic taxes,
international trade taxes, non taxes income, state expenditure, and budget
surplus/deficit.
C. Primary balance, budget surplus/deficit, funding, are include on state expenditure.
D. The state expenditure component consist of: regional transfer, primary balance, special
autonomy fund and adjustments.
E. Figure of Regional balancing fund is: state income minus state expenditure without
interest loan.
35. Pak Soma memiliki sebidang tanah 400 m2 dan luas banguan 150 m2 harga tanah
Rp800.000,00 per meter persegi, bangunan Rp250.000,00 per meter persegi. Jika
NJOPTKP Rp12.000.000,00, maka besarnya PBB terutang adalah ....
A. Rp320.000,00
B. Rp332.000,00
C. Rp345.500,00
D. Rp349.500,00
E. Rp357.500,00
36. Perhatikan tabel berikut ini!

Negara

Produk yang Dihasilkan Setiap Pekerja
dalam Setahun
Sepatu (unit)

Intanisia
Tembaganisia

Televisi (unit)

Dasar Tukar
Dalam Negeri

100

25

1 : 0,25

50

100

1:2

Kesimpulan yang tepat sehubungan dengan data pada tabel di atas adalah ….
A. Intanisia lebih efisien dalam memproduksi sepatu, jika mengekspor 100 unit sepatu ke
Tembaganisia akan memperoleh keuntungan 175 unit televisi.
B. Tembaganisia lebih efisien dalam memproduksi televisi, jika mengekspor 100 unit
televisi ke Intanisia akan memperoleh keuntungan 350 unit televisi.
C. Intanisia akan memperoleh keuntungan mutlak 2,25 unit televisi jika melakukan
spesialisasi dalam memproduksi sepatu.
D. Tembaganisia memperoleh keuntungan 3,5 unit televisi jika melakukan spesialisasi
dalam memproduksi sepatu.
E. Intanisia memperoleh keuntungan 1,75 unit sepatu jika melakukan spesialisasi dalam
memproduksi televisi.
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37. Pay attention to the table of Balance of Payments below.
Indonesia (US $)
Export
Import
Balance of Trade
Autonomous inflow
Accomodative inflow

+
-

Balance

0

Thailand (US $)
800
600
200
100
100

Export
Import
Balance of Trade
Autonomous inflow
Accomodative inflow
National stock
Balance

800
1.600
- 800
+ 200
+ 400
+ 200
0

Based on the data, the correct conclusion is ….
A. Indonesia’s total surplus in trade is in the amount US $200
B. Thailand experiences surplus in trade in the amount of US $800
C. Indonesia experiences deficit in trade in the amount US $100
D. Thailand’s total deficit in trade is in the amount of US $600
E. Thailand is more advanced than Indonesia because it has foreign exchange reserves in
the amount of US $200
38. Larangan ekspor terhadap kayu gelondongan/log diperketat dengan keluarnya Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008. Belakangan ini
muncul wacana untuk membuka kembali ekspor log (kayu bulat), namun memperoleh
penolakan keras dari pelaku industri hilir kehutanan. Ekspor log dinilai bertentangan
dengan semangat hilirisasi bahkan menjadi sebuah langkah mundur pengolahan hasil
hutan. (AgroIndonesia, 29 April 2015).
Alasan penolakan tersebut adalah untuk mendukung larangan ekspor kayu
gelondongan/log yang memiliki dampak positif berikut ini, KECUALI ….
A. menjaga pasokan kebutuhan bahan baku kayu serta memberikan nilai tambah bagi
industri di dalam negeri.
B. mendukung terjadinya aksi monopoli oleh pihak-pihak tertentu dalam perdagangan
kayu gelondongan/log.
C. menjaga kelangsungan hidup industri di tanah air, terutama industri furnitur, agar tidak
kekurangan bahan baku.
D. tersedianya bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan kayu akan meningkatkan
daya saing.
E. memperkecil terjadinya praktik penyelundupan kayu gelondongan ataupun produk
industri pengolahan kayu.
39. Pembangunan ekonomi di suatu negara dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan
swasta. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat dikembangkan sepanjang tidak
merugikan kepentingan umum, namun masih ada pemusatan ekonomi pada satu kelompok
tertentu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran pemerintah dalam sistem ekonomi di atas
adalah pemerintah ….
A. ikut mengatur dan mengawasi perekonomian suatu negara
B. memberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi
C. berperan dominan di bidang ekonomi
D. membatasi munculnya kreativitas warga negara
E. memiliki daya monopoli dalam perekonomian
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40. Terkait pengawasan dan laporan pertanggungjawaban OJK oleh DPR dalam hal ini
Komisi XI sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan
keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan
ini akan diberikan kepada ....
A. Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR
B. Badan Pemeriksa Keuangan dan Presiden
C. Badan Pemeriksa Keuangan dan MPR
D. Badan Pemeriksa Keuangan dan masyarakat
E. DPR dan MPR
41. Karakteristik kualitatif dari sebuah laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat
informasi di dalam sebuah laporan keuangan tersebut berguna bagi pemakainya. Salah
satu karakteristik kualitatif informasi akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah Andal. Maksud pernyataan tersebut adalah .....
A. informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya, baik pihak internal
maupun eksternal
B. informasi harus bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat di
arahkan kepada manfaat untuk si pemakai, tetapi tidak tergantung pada keinginan
pihak tertentu
C. informasi mudah dipahami oleh pemakainya
D. informasi dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, serta masa depan.
E. informasi dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan secara relatif,
konsisten, antara periode yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda.
42. Biro jasa “Jojo” mempunyai sebagian transaksi keuangan sebagai berikut:
1. Dibayar gaji karyawan Rp4.000.000,00.
2. Dibeli dari Toko Sehati peralatan kantor Rp20.000.000,00 dibayar tunai
Rp7.000.000,00 sisanya dibayar akhir bulan berjalan.
3. Diterima pelunasan dari pelanggan, atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu
Rp5.000.000,00.
4. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp1.500.000,00.
5. Dibayar kepada Toko Sehati pembelian peralatan kantor yang dibeli pada awal bulan
Rp2.000.000,00.
6. Diterima pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah Rp30.000.000,00.
Transaksi di atas dicatat dalam persamaan Akuntansi berikut ini: (dalam rupiah)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kas
(4.000.000)
(7.000.000)
5.000.000
(1.500.000)
(2.000.000)
30.000.000

Piutang

Perlengkapan

Peralatan

20.000.000

Utang
13.000.000

1.500.000

(2.000.000)

Modal
(4.000.000)

Keterangan
Beban gaji

(5.000.000)

Pendapatan

30.000.000

Pencatatan persamaan akuntansi yang benar, ditunjukan oleh nomor ... .
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 4, dan 5
C. 1, 2, dan 4
D. 2, 4, dan 5
E. 4, 5, dan 6
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43. Jurnal umum sebagian, yang dibuat oleh Rental “Ayunda” pada bulan Desember 2017

Tanggal
2017
03
Des

Jurnal Umum
Keterangan
Kas
Piutang
Pendapatan

Ref

Dr
Rp2.600.000,00
Rp4.000.000,00
-

Hal: 04
Kr
Rp6.600.000,00

Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas adalah ....
A. Rental “Ayunda” akan menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga
Rp6.600.000,00.
B. Rental “Ayunda” telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga
Rp2.600.000,000 . dari total Rp4.400.000,00
C. Rental “Ayunda” telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga
Rp4.400.000,00. Dari jumlah tersebut diterima Rp2.600.000,00 dan kekurangannya
akan dibayar satu minggu kemudian.
D. Rental “Ayunda” akan menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga
Rp6.600.000,00. Dari jumlah tersebut diterima Rp4.400.000,00 dan kekurangannya
akan dibayar satu minggu kemudian.
E. Rental “Ayunda” telah menyewakan mobil Avanza-nya dengan harga
Rp6.600.000,00. Dari jumlah tersebut diterima Rp2.600.000,00 dan kekurangannya
akan diterima satu minggu kemudian.
44. Perusahaan Jasa Travel “Fans Travel”pada tanggal 1 September 2017 membayar beban
pemasangan iklan pada majalah Karmila Rp7.500.000,00 untuk 10 kali terbit, dan dicatat
pada akun beban iklan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, iklan yang sudah
diterbitkan 4 kali.
Jurnal penyesuaian yang tepat, yang dibuat akhir bulan September 2017 adalah ....
A.
Iklan di bayar di muka
Rp3.000.000,00
Beban Iklan
Rp3.000.000,00
B.
Beban Iklan
Rp7.500.000,00
Rp7.500.000,00
Iklan dibayar di muka
C.
Beban Iklan
Rp3.000.000,00
Beban Iklan di bayar di muka
Rp3.000.000,00
D.
Beban Iklan
Rp4.500.000,00
Iklan dibayar di muka
Rp4.500.000,00
Rp4.500.000,00
E.
Iklan di bayar di muka
Beban iklan
Rp4.500.000,00
45. Neraca Saldo (sebagian) milik “Buroq Rental” per 31 Desember 2017:
No. Akun

Neraca Saldo

Nama Akun

Dr
Rp 5.000.000,00
Rp 36.000.000,00
Rp 30.000.000,00

112
Perlengkapan
114
Asuransi dibayar dimuka
115
Beban Sewa
Data penyesuaian pada akhir tahun:
a. Perlengkapan bersisa senilai Rp1.500.000,00;
b. Premi asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei 2017 untuk dua tahun.
c. Sewa gedung dibayar pada tanggal 2 Maret 2017 untuk setahun
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Kr
-

Dari data di atas disusun dalam kertas kerja sebagai berikut:
(Rp 000,00)
No.
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

Neraca Saldo

Akun
Perlengkapan
Asuransi dibayar dimuka
Beban Sewa
Beban Perlengkapan
Beban Asuransi
Sewa dibayar di muka

Dr
5.000
36.000
30.000

AJP

Kr

Dr
-

1.500
12.000
5.000

Kr
1.500
12.000
5.000
-

NS
Disesuaikan
Dr
Kr
3.500
24.000
25.000
1.500
12.000
5.000

L/R
Dr
- 25.000
- 1.500
- 12.000
- 5.000

Neraca
Kr
-

Dr
Kr
3.50024.000-----

Penyusunan kertas kerja yang tepat terdapat pada nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (6)
E. (3), (4), dan (6)
46. Salon “Zone” memiliki sebagian data keuangan per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
 Modal akhir
Rp25.000.000,00
 Pendapatan komisi
Rp5.250.000,00
 Pendapatan jasa
Rp15.000.000,00
Rp1.500.000,00
 Pengambilan pribadi
 Pendapatan yang masih harus diterima Rp750.000,00
 Pendapatan diterima di muka
Rp550.000,00
Berdasarkan data di atas, apabila modal awal Salon “Zone” sebesar Rp11.000.000,00,
maka nilai beban adalah ....
A. Rp4.750.000,00
B. Rp6.000.000,00
C. Rp8.950.000,00
D. Rp14.000.000,00
E. Rp15.500.000,00
47. PO. Setia memiliki sebagian data kertas kerja pada kolom laba/rugi sebagai berikut:
Akun
Kas
Pendapatan
Beban gaji

Debit
Rp. 17.000.000

Kredit
Rp. 12.000.000

Rp. 2.500.000

Berdasarkan data tersebut, jurnal penutup yang dibuat PD Setia :
No
1
2

Akun
Beban Gaji
Ikhtisar laba/rugi
Pendapatan
Ikhtisar laba/rugi

Debit
2.500.000
12.000.000
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Kredit
2.500.000
12.000.000

No
3
4
5

Kas

Akun

Debit
17.000.000

Ikhtisar laba/rugi
Ikhtisar laba/rugi
Beban Gaji
Ikhtisar laba/rugi
Pendapatan

2.500.000
12.000.000

Kredit
17.000.000
2.500.000
12.000.000

Pencatatan Jurnal penutup yang benar adalah nomor ….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4
E. 4 dan 5
48. PO. Maju Terus yang bergerak dalam bidang persewaan alat berat, memiliki sebagian data
keuangan di neraca saldo untuk periode 31 Juli 2017 sebagai berikut ....
101.
Kas
Rp 15.000.000,00
104.
Perlengkapan
Rp 4.800.000,00
203.
Utang dagang
Rp 30.000.000,00
503.
Beban Asuransi
Rp 3.600.000,00
Pada akhir periode bulan Juli terdapat data Penyesuaian sebagai berikut:
 Perlengkapan kantor yang terpakai
Rp 600.000,00
 Asuransi dibayar pada tanggal 2 Januari 2017 untuk 1 tahun.
Berdasarkan data penyesuaian yang ada, jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh
PO. Maju Terus adalah ....
A. Perlengkapan
Rp600.000,00
Beban Perlengkapan
Rp600.000,00
B. Beban Perlengkapan
Rp600.000,00
Perlengkapan
Rp600.000,00
C. Asuransi di bayar dimuka
Rp1.500.000,00
Beban Asuransi
Rp1.500.000,00
D. Beban Asuransi
Rp1.500.000,00
Asuransi Dibayar Di muka
Rp1.500.000,00
E. Beban Asuransi
Rp2.100.000,00
Asuransi Dibayar Di muka
Rp2.100.000,00
49. Prosedur penutupan siklus akuntansi, untuk menutup perkiraan prive dilakukan dengan
cara ....
A. mendebit perkiraan modal sehingga ayat jurnal penutup yang dibuat adalah modal di
debit dan prive di kredit sebesar prive yang dikeluarkan
B. menkredit perkiraan modal sehingga ayat jurnal penutup yang dibuat adalah prive di
debit dan modal di kredit sebesar prive yang dikeluarkan
C. mendebit perkiraan laba sehingga ayat jurnal penutup yang dibuat adalah laba di debit
dan prive di kredit sebesar laba yang diperoleh
D. mendebit perkiraan laba sehingga ayat jurnal penutup yang dibuat adalah modal di
debit dan prive di kredit sebesar prive yang dikeluarkan
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E. menkredit perkiraan prive sehingga ayat jurnal penutup yang dibuat adalah laba di debit
dan prive di kredit sebesar prive yang dikeluarkan
50. Neraca saldo setelah penutupan memiliki tujuan untuk memastikan jumlah kedua sisi debit
dan kredit dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Kondisi posisi
keuangan akan menunjukkan hal berikut.
A. Saldo aktiva dan kewajiban mengalami perubahan, saldo modal mengalami perubahan
akibat dari pengaruh jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban dihilangkan dari
neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol setelah jurnal penutupan.
B. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan, saldo modal tidak mengalami
perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban
dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol setelah
jurnal penutupan.
C. Saldo aktiva dan kewajiban mengalami perubahan, saldo modal tidak mengalami
perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban
dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol setelah
jurnal penutupan.
D. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan, saldo modal mengalami
perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban tidak
mengalami perubahan.
E. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan, saldo modal mengalami
perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban
dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol setelah
jurnal penutupan.
SELAMAT MENGERJAKAN
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