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 Petunjuk Umum 

1. Silakan berdoa sebelum mengerjakan soal, semua alat komunikasi dimatikan. 

2. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah, Kabupaten/Kota Sekolah, dan Provinsi 

Sekolah) secara lengkap pada setiap halaman dalam berkas soal dan lembar jawaban 

Anda. 

3. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elektronik apapun selama ujian 

berlangsung. 

4. Anda hanya diperkenankan menggunakan alat tulis beserta kertas yang telah 

disediakan. 

5. Anda tidak diperkenankan berdiskusi dengan siapapun selama ujian berlangsung. 

6. Beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban yang Anda anggap 

paling benar pada Lembar Jawaban yang telah disediakan. 

7. Apabila Anda ingin mengubah jawaban Anda, lingkarilah huruf yang Anda jawab 

sebelumnya, lalu beri tanda silang pada pada huruf yang Anda pilih sebagai jawaban 

yang Anda anggap paling benar. 

8. Anda mempunyai waktu 1 jam 30 menit (90 menit) untuk mengerjakan soal.  

Mulailah ketika aba-aba MULAI diberikan 

9. Anda akan mendapatkan 4 Poin untuk setiap jawaban yang benar, -1 poin untuk 

setiap jawaban yang salah, dan 0 poin untuk pertanyaan yang tidak terjawab. 

10. Berkas soal dikembalikan ke panitia. 

11. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan langsung 

bertanya kepada pengawas ujian. 
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PILIHAN GANDA 

1 Diantara pernyataan-pernyataan berikut, yang menunjukkan perilaku 

rasional adalah: 

 A. selalu menganalisis total manfaat dari suatu keputusan yang akan 

diambil. 

B. berusaha meningkatkan manfaat bersih dengan mengambil keputusan 

yang manfaat marjinalnya lebih tinggi dari pada biaya marjinalnya. 

C. berusaha meningkatkan keuntungan dengan mengambil tindakan yang 

biaya marjinalnya lebih tinggi dari pada manfaat marjinalnya. 

D. berusaha memaksimalkan total keuntungan tanpa harus 

mempertimbangkan biaya yang timbul. 

E. berusaha meminimalkan total biaya tanpa harus mempertimbangkan 

keuntungan yang timbul. 

 

2 Berdasarkan hasil penelitian, mobil berbahan bakar solar dapat menempuh 

jarak lebih panjang dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin untuk 

setiap liter bahan bakar yang dipergunakan. Apabila terjadi kenaikan harga 

bahan bakar secara rata-rata, maka: 

 A. permintaan terhadap mobil berbahan bakar solar akan mengalami 

peningkatan. 

B. permintaan terhadap mobil berbahan bakar bensin akan mengalami 

peningkatan. 

C. permintaan terhadap mobil berbahan bakar solar akan mengalami 

penurunan. 

D. permintaan terhadap mobil berbahan bakar bensin akan mengalami 

penurunan. 

E. permintaan terhadap mobil berbahan bakar solar dan bensin tidak akan 

mengalami perubahan. 

 

3 Harga tiket kereta api Jakarta – Yogyakarta pada saat masa libur tahun baru 

2014 adalah Rp. 400.000. Seluruh tiket terjual habis satu jam setelah loket 

penjualan tiket dibuka. Namun, masih ada 500 orang calon penumpang yang 

tidak mendapatkan tiket. Hal ini menunjukkan bahwa: 

 A. harga ekuilibrium tiket kereta api Jakarta-Yogyakarta pada masa libur 

tahun baru 2014 adalah Rp. 400.000. 

B. harga ekuilibrium tiket kereta api Jakarta-Yogyakarta pada masa libur 

tahun baru 2014 lebih dari Rp. 400.000. 

C. harga ekuilibrium tiket kereta api Jakarta-Yogyakarta pada masa libur 

tahun baru 2014 kurang dari Rp. 400.000. 
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D. kuantitas permintaan tiket sama dengan kuantitas penawaran tiket pada 

saat harga tiket kereta api Jakarta-Yogyakarta pada masa libur tahun baru 

2014 Rp. 400.000.  

E. harga ekuilibrium tiket kereta api Jakarta-Yogyakarta pada masa libur 

tahun baru 2014 tidak dapat didefinisikan. 

 

4 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Mengacu pada gambar diatas, meningkatnya minat investor Eropa untuk 

berinvestasi di Amerika Serikat akan menyebabkan bergesernya kurva: 

 A. S1 ke S2.  

B. S2 ke S1.  

C. D1 ke D2.  

D. D2 ke D1.  

E. S1 ke D2. 

 

5 Pada saat Vaksin Polio pertama kali tersedia di Amerika Serikat, pemerintah 

melakukan kontrol terhadap harga dengan menerapkan harga batas atas 

(price ceiling) secara efektif. Produksi vaksin tidak mencukupi untuk 

memenuhi seluruh permintaan sehingga pemerintah harus mengeluarkan 

kebijakan untuk mengatur distribusi vaksin. Apabila pemerintah tidak 

melakukan intervensi, defisit (shortage) yang terjadi akan dieliminasi oleh: 

 A. kuantitas dan harga ekuilibrium awal. 

B. turunnya harga, turunnya kuantitas permintaan, dan naiknya penawaran.  

C. turunnya harga, turunnya permintaan, dan naiknya penawaran.  

D. naiknya harga, turunnya permintaan, dan naiknya kuantitas penawaran.  

E. naiknya harga, turunnya kuantitas permintaan, dan naiknya kuantitas 

penawaran.  
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6 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Mengacu pada gambar diatas, pemberlakuan harga batas bawah (price floor) 

sebesar Rp. 2.000.000,- mengakibatkan: 

 A. tidak terjadinya kelebihan penawaran (excess supply) maupun kelebihan 

penawaran (excess demand) karena kebijakan tersebut efektif.  

B. tidak terjadinya kelebihan penawaran (excess supply) maupun kelebihan 

permintaan (excess demand) karena kebijakan tersebut tidak efektif. 

C. terjadinya kelebihan permintaan (excess demand) sebesar 2 unit.  

D. terjadinya kelebihan penawaran (excess supply) sebesar 2 unit.  

E. terjadinya tambahan pemasukan pemerintah melalui pajak. 

 

7 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Mengacu pada gambar diatas, apabila kurva penawaran direpresentasikan 

oleh S0 dan kurva permintaan direpresentasikan oleh kurva D, berapa tarif 

yang harus diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kacang kedelai 
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yang diimpor dari Amerika Serikat untuk menurunkan kuantitas impor 

menjadi 600 ton saja? 

 A. Rp. 8.000.000 per ton 

B. Rp. 20.000.000 per ton  

C. Rp. 7.000.000 per ton  

D. Rp. 13.000.000 per ton  

E. Rp. 6.000.000 per ton  

 

8 Apabila kurva penawaran dan kurva permintaan tenaga kerja digambarkan 

dengan persamaan Qs = 5W and Qd = 30 - 5W dan Upah Minimum 

Regional (UMR) ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000 (W=4), maka: 

 A. 15 orang tenaga kerja akan diminta dan ditawarkan.  

B. 20 orang tenaga kerja akan diminta dan ditawarkan.  

C. 25 orang tenaga kerja akan diminta dan ditawarkan.  

D. 20 orang tenaga kerja akan ditawarkan, namun hanya 10 orang tenaga 

kerja akan diminta.  

E. 10 orang tenaga kerja akan ditawarkan, namun 20 orang tenaga kerja 

akan diminta.  

 

9 Perhatikan tabel berikut ini: 

 

Harga Kuantitas Penawaran Kuantitas Permintaan 

0 0 3 

1 0 2 

2 1 1 

3 2 0 

4 3 0 

5 4 0 

 

Persamaan yang menggambarkan kurva permintaan dan penawaran 

berdasarkan tabel diatas adalah: 

 A. Qs = 1    Qd = 1 + 3P  

B. Qs = 1    Qd = 1 - 3P  

C. Qs = P    Qd = 3 - 3P  

D. Qs = P + 1    Qd = 3 - P  

E. Qs = P – 1    Qd = 3 - P  

 

10 Apabila suatu produk mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh 

pemberlakuan peraturan pemerintah dari harga ekuilibrium Rp. 50.000 

menjadi Rp. 60.000, maka: 

 A. surplus konsumen dan produsen akan mengalami kenaikan.  

B. surplus konsumen dan produsen akan mengalami penurunan dan akan 
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terjadi surplus yang hilang (deadweight loss). 

C. surplus konsumen akan mengalami penurunan dan akan terjadi surplus 

yang hilang (deadweight loss).  

D. surplus produsen akan mengalami penurunan dan akan terjadi surplus 

yang hilang (deadweight loss). 

E. tidak aka nada perubahan terhadap total surplus. 

 

11 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
Mengacu pada gambar diatas, mulanya pasar dalam keadaan ekuilibrium 

dimana harga ekuilibrium ada pada angka 25 Juta Rupiah dan kuantitas 

ekuilibrium ada pada angka 100 unit produk. Sebagai dampak dari pajak 

yang diberlakukan oleh pemerintah per unit produk yang dijual, kurva 

penawaran mengalami pergeseran dari S0 ke S1. Efek dari pemberlakuan 

pajak tersebut adalah: 

 A. naiknya harga yang harus dibayar konsumen dari 25 Juta Rupiah ke 30 

Juta Rupiah.  

B. turunnya harga yang harus dibayar konsumen dari 25 Juta Rupiah ke 15 

Juta Rupiah.  

C. naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 250 Juta Rupiah. 

D. naiknya harga jual bersih (setelah pajak) yang diterima produsen dari 25 

Juta Rupiah ke 30 Juta Rupiah. 

E. turunnya harga jual bersih (setelah pajak) yang diterima produsen dari 25 

Juta Rupiah ke 20 Juta Rupiah. 

 

12 Apakah mungkin keuntungan akuntansi bernilai positif pada saat keuntungan 

ekonomi bernilai negatif? 

 A. Tidak mungkin, karena kedua konsep tersebut pada dasarnya identik. 

B. Mungkin, apabila total pendapatan dapat menutupi biaya kesempatan 

(opportunity cost) namun tidak dapat menutupi biaya eksplisit. 
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C. Mungkin, apabila total pendapatan dapat menutupi biaya eksplisit namun 

tidak dapat menutupi biaya kesempatan (opportunity cost). 

D. Tidak mungkin, karena keuntungan ekonomi akan selalu lebih besar 

daripada keuntungan akuntansi. 

E. Tidak ada jawaban yang tepat. 

 

13 Anton mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai arsitek dimana ia 

mendapatkan gaji Rp. 240.000.000 per tahun untuk memulai usaha 

konsultan arsitekturnya sendiri. Biaya eksplisit yang timbul pada saat Anton 

mengambil keputusan tersebut: 

 A. hanya mencakup biaya yang timbul untuk menyewa kantor, membeli 

peralatan, dan kelengkapan kantor. 

B. hanya mencakup gaji yang hilang akibat pengundurandirinya sebesar Rp. 

240.000.000 per tahun.  

C. mencakup biaya yang timbul untuk menyewa kantor, membeli peralatan, 

dan kelengkapan kantor dan gaji yang hilang akibat pengundurandirinya 

sebesar Rp. 240.000.000 per tahun. 

D. tidak mencakup biaya yang timbul untuk menyewa kantor, membeli 

peralatan, dan kelengkapan kantor dan gaji yang hilang akibat 

pengundurandirinya sebesar Rp. 240.000.000 per tahun. 

E. tidak dapat ditentukan. 

 

14 Perhatikan tabel berikut ini: 

 

Output  

(Sepeda per Minggu) 

Total Biaya  

(Juta Rupiah) 

1 1 

2 2 

3 3,1 

4 4,4 

5 5,8 

6 7,3 

7 9 

8 12 

 

Mengacu pada tabel diatas, rata-rata biaya tetap (average fixed cost) untuk 

memproduksi 8 unit sepeda per minggu adalah: 

 A. Rp. 1.000.000  

B. Rp. 1.500.000  

C. kurang dari Rp. 150.000  

D. lebih besar dari Rp. 200.000  

E. kurang lebih Rp. 175.000 
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15 Perhatikan gambar berikut ini: 

 
 

Mengacu pada gambar diatas, mengapa jarak antara kurva II dan kurva III 

menjadi semakin kecil seiring dengan penambahan kuantitas? 

 A. Karena biaya marjinal (marginal cost) semakin besar seiring dengan 

penambahan kuantitas. 

B. Karena biaya marjinal (marginal cost) semakin kecil seiring dengan 

penambahan kuantitas. 

C. Karena rata-rata biaya variabel (average variable cost) semakin besar 

seiring dengan penambahan kuantitas. 

D. Karena rata-rata biaya tetap (average fixed cost) semakin besar seiring 

dengan penambahan kuantitas. 

E. Karena rata-rata biaya tetap (average fixed cost) semakin kecil seiring 

dengan penambahan kuantitas. 

 

16 Pada saat pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pajak per unit 

produk yang dijual oleh produsen, harga bersih (setelah pajak) yang diterima 

oleh produsen akan: 

 A. tetap, tidak mengalami perubahan. 

B. naik sebesar pajak per unit produk.  

C. naik kurang dari pajak per unit produk.  

D. turun sebesar pajak per unit produk.  

E. turun kurang dari pajak per unit produk.  

 

17 Apabila kurva penawaran bersifat inelastis sempurna, pajak yang dikenakan 

kepada produsen akan dibebankan: 

 A. Seluruhnya kepada produsen.  

B. Seluruhnya kepada konsumen.  

C. Seluruhnya kepada pemerintah. 

D. Sebagian besar kepada produsen dan sebagian kecil kepada konsumen 

bila kurva permintaan bersifat inelastis.  
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E. Sebagian kecil kepada produsen dan sebagian besar kepada konsumen 

bila kurva permintaan bersifat elastis.  

 

18 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Mengacu pada gambar diatas, pemberlakuan harga batas atas (price ceiling) 

yang efektif akan mengakibatkan surplus konsumen: 

 A. berubah dari luas area C + D + F menjadi luas area B + C + D.  

B. berubah dari luas area A + B + E menjadi luas area A + B + C.  

C. berubah dari luas area E + F menjadi luas area B + C. 

D. mengalami penurunan dari luas area C + D + F menjadi luas area D.  

E. mengalami penurunan dari luas area A + B + E menjadi luas area A.  

 

19 Sebuah perusahaan yang memproduksi kalkulator mempekerjakan 4 orang. 

Pada level produksi saat ini, setiap karyawan dapat memproduksi 40 

kalkulator per minggu. Dengan mengasumsikan tenaga kerja sebagai satu-

satunya input dalam proses produksi dan gaji karyawan per minggu adalah 

Rp. 400.000, maka: 

 A. rata-rata biaya variabel (average variable cost) adalah Rp.10.000.  

B. biaya variabel (variable cost) adalah Rp. 10.000.  

C. rata-rata biaya variabel (average variable cost) adalah Rp. 40.000.  

D. rata-rata biaya tetap (average fixed cost) adalah Rp. 10.000.  

E. rata-rata biaya tetap (average fixed cost) adalah Rp. 40.000. 

 

20 Diantara hal-hal berikut ini, manakah yang merupakan contoh keputusan 

jangka pendek perusahaan? 

 A. Perusahaan otomotif mempertimbangkan keputusan untuk melakukan 

investasi dalam hal peralatan produksi berbasis robot untuk menciptakan 

teknik produksi yang lebih efisien. 

B. Perusahaan otomotif mempertimbangkan keputusan untuk menambah 

jumlah karyawan pabrik. 
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C. Perusahaan konsultan bisnis mempertimbangkan keputusan untuk 

membuka kantor cabang di kota lain dimana lokasi calon klien potensial 

berada. 

D. Perusahaan konsultan bisnis mempertimbangkan keputusan untuk 

merekrut tenaga ahli baru, pindah ke kantor yang lebih luas, dan membeli 

perlengkapan tambahan. 

E. Tidak ada jawaban yang tepat. 

 

21 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
Mengacu pada gambar diatas, total biaya tetap (FC) untuk memproduksi 

output sejumlah Q* direpresentasikan oleh: 

 A. area 0Q*AF.  

B. area 0Q*CD.  

C. area ABEF.  

D. area ACDF.  

E. tidak dapat ditentukan.  

 

22 Proses relokasi fasilitas produksi dari suatu negara ke negara lain atau dari 

suatu wilayah ke wilayah lain karena mengejar ongkos produksi yang lebih 

murah disebut:   

 A. optimalisasi sumber daya perusahaan. 

B. alih daya perusahaan. 

C. perubahan teknologi. 

D. perdagangan yang timpang. 

E. Perdagangan yang adil. 

 

23 Diskriminasi harga dilakukan pada pasar ketika: 

 A. semua orang memiliki elastisitas harga permintaan yang sama. 

B. semua orang memiliki elastisitas harga permintaan 1. 

C. semua orang memiliki elastisitas harga permintaan 0. 

D. semua orang memiliki elastisitas harga permintaan dibawah 0. 
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E. sebagian orang memiliki elastisitas harga permintaan yang bersifat 

inelastis dan sebagian lainnya memiliki elastisitas harga permintaan yang 

bersifat elastis.  

 

24 Apabila elastisitas harga penawaran adalah 0,5, maka ketika harga naik 

sebanyak 10%: 

 A. kuantitas penawaran akan naik sebanyak 5%.  

B. kuantitas penawaran akan turun sebanyak 5%. 

C. kuantitas permintaan akan naik sebanyak 5%. 

D. kuantitas penawaran akan naik sebanyak 10%.  

E. kuantitas penawaran akan turun sebanyak 10%. 

 

25 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Berdasarkan gambar diatas, area dimana masyarakat akan memperoleh 

keuntungan jika monopoli dihapuskan ditunjukkan oleh area: 

 A. A dan B.  

B. A dan C.  

C. A dan D 

D. D dan B.  

E. D dan C.  
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26 Perhatikan gambar berikut ini: 

 
Mengacu pada gambar diatas, berapa harga dan kuantitas keseimbangan jika 

pasar yang dimaksud berstruktur persaingan sempurna? 

 A. Rp. 20 Juta dan 1.000 unit 

B. Rp. 13,50 Juta dan 325 unit 

C. Rp. 7 Juta dan 325 unit 

D. Rp. 10 Juta dan 500 unit 

E. Rp. 7 Juta dan 750  unit 

 

27 Inflasi akan terjadi ketika tingkat harga mengalami: 

 A. kenaikan dan kemudian turun.  

B. perubahan. 

C. kenaikan hanya satu kali dalam setahun.  

D. kenaikan secara berkelanjutan. 

E. penurunan secara berkelanjutan. 

 

28 Jika tingkat inflasi yang diharapkan bernilai 4%, tetapi kenyataannya hanya 

tingkat inflasi hanya bernilai 3%, ini berarti: 

 A. menguntungkan pihak yang meminjamkan dan pihak yang dipinjamkan.  

B. menguntungkan pihak yang meminjamkan tetapi merugikan pihak yang 

dipinjamkan. 

C. menguntungkan pihak yang dipinjamkan tetapi merugikan pihak yang 

meminjamkan. 

D. merugikan pihak yang meminjamkan dan pihak yang dipinjamkan. 

E. merugikan pemerintah. 
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29 Jika PDB Nominal suatu Negara adalah 5 Trilliun Rupiah dan suplai uang 

berjumlah 1 Trilliun Rupiah, maka kecepatan uang beredar adalah: 

 A. 1/5  

B. 4  

C. 5  

D. 6  

E. 7 

 

30 Jika diasumsikan pendapatan riil adalah tetap sebesar 400, kecepatan nilai 

uang beredar sama dengan 5, suplai uang sama dengan 200 maka akan 

mengakibatkan tingkat harga menjadi: 

 A. 2.5 

B. 5  

C. 7.5  

D. 10 

E. 12  

 

31 Jika kecepatan uang beredar bernilai 9.1 dan suplai uang bernilai  Rp. 1.090 

Milyar, maka nilai PDB menjadi: 

 A. Rp. 9.920 Milyar 

B. Rp. 1.197 Milyar 

C. Rp. 11.970 Milyar 

D. Rp. 12.770 Milyar 

E. tidak dapat ditentukan. 

 

32 Perhatikan gambar berikut ini: 

 
 

Berdasarkan gambar diatas, sebutan hubungan antara tingkat inflasi 

(inflation rate) dengan tingkat pengangguran (unemployment rate) disebut 

dengan: 

 A. Kurva suplai tenaga kerja. 

B. Kurva permintaan tenaga kerja. 

C. Kurva Phillips jangka pendek.  
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D. Kurva Phillips jangka panjang. 

E. Kurva Phillips jangka menengah.  

 

33 Ketika suatu pemerintahan menjalani strategi anggaran defisit, maka tingkat 

suku bunga cenderung: 

 A. naik. 

B. turun.  

C. tidak berubah. 

D. naik-turun. 

E. stabil. 

 

34 Apa yang dimaksud dengan defisit neraca perdagangan? 

 A. Tingkat konsumsi lebih tinggi daripada tingkat produksi. 

B. Tingkat produksi lebih tinggi daripada tingkat konsumsi. 

C. Tingkat produksi meningkat sesuai dengan suatu tingkat konsumsi yang 

diinginkan.  

D. Tingkat konsumsi meningkat sesuai dengan kenaikan tingkat produksi. 

E. Tingkat inflasi meningkat. 

 

35 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 
 

Berdasarkan gambar diatas, jika tingkat inflasi (inflation rate) yang 

diharapkan adalah 6%, maka titik keseimbangan jangka panjang suatu 

perekonomian berada pada titik: 

 A. A  

B. B.  

C. C  

D. D 

E. A dan B 
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36 Bagian dari neraca pembayaran yang memuat kumpulan pembayaran jangka 

panjang suatu negara adalah: 

 A. neraca transaksi berjalan.  

B. neraca modal dan keuangan. 

C. neraca keuangan negara.  

D. neraca perdagangan. 

E. neraca keuangan dan perdagangan. 

 

37 Neraca pembayaran terdiri dari: 

 A. neraca transaksi berjalan, neraca modal dan neraca keuangan.  

B. neraca impor dan ekspor.  

C. neraca konsumsi dan investasi. 

D. neraca moneter. 

E. neraca fiskal. 

 

38 Perhatikan gambar berikut ini: 

 

Berdasarkan gambar diatas, kenaikan pendapatan di Amerika Serikat akan 

mengakibatkan: 

 A. kurva suplai 1 (S1) bergeser ke kiri yang menyebabkan Euro terapresiasi. 

B. kurva suplai 1 (S1) bergeser ke kanan yang menyebabkan Euro 

terdepresiasi.  

C. kurva permintaan (D1) bergeser ke kanan yang menyebabkan Euro 

terapresiasi. 

D. kurva permintaan (D1) bergeser ke kiri yang menyebabkan Euro 

terdepresiasi.  

E. kurva permintaan (D1) dan kurva suplai (S1)  berubah-ubah yang 

menyebabkan Euro terdepresiasi. 

 

39 Pendapatan potensial suatu negara adalah Rp. 60 Milyar, pendapatan 

aktualnya bernilai Rp. 40 Milyar, dan pengeluaran tidak berubah meskipun 

adanya perubahan pendapatan. Jika defisit anggaran aktual bernilai Rp. 4 

Milyar dan tingkat pajak senilai 20%, maka nilai defisit yang bersifat pasif 

adalah: 
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 A. nol. 

B. antara nol dan Rp. 4 Milyar.  

C. Rp. 4 Milyar.  

D. Rp. 60 Milyar. 

E. tidak dapat ditentukan.  

 

40 Jika defisit riil senilai Rp. 100 Milyar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% 

dan defisit nominal senilai Rp. 400 Milyar, maka total hutang akan sebesar: 

 A. Rp. 1 Triliun.  

B. Rp. 2 Triliun. 

C. Rp. 3 Triliun. 

D. Rp. 4 Triliun. 

E. Rp. 5 Triliun. 

41 Berikut ini merupakan definisi ekonomi Islam menurut para ahli, kecuali: 

 A. ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari 

orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. 

B. upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan 

perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari 

sudut pandang Islam. 

C. ilmu yang mempelajari prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya 

yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. 

D. ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai 

dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama 

dan partisipasi. 

E. upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan 

berorientasi masyarakat yang menolak ekses individualisme dalam ilmu 

ekonomi klasik. 

 

42 Dalam perekonomian Islam, negara memiliki fungsi utama yaitu: 

 A. menjaga tingkat inflasi 

B. menjaga stabilitas mata uang 

C. menjamin terpenuhinya kebutuhan minimal rakyat 

D. menyediakan lapangan pekerjaan 

E. mengambil zakat  

 

43 Berikut ini yang bukan merupakan fungsi uang dalam ekonomi Islam adalah: 

 A. alat tukar. 

B. pembakuan nilai. 

C. komoditas. 

D. satuan penghitungan. 

E. penyimpanan kekayaan. 
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44 Dibawah ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat kecuali: 

 A. fisabilillah. 

B. mujtahid. 

C. ibnu sabil. 

D. muallaf. 

E. amilin. 

 

45 Pada dasarnya mekanisme pasar dalam konsep perekonomian Islam dan 

konvensional memiliki karakter yang sama yaitu pasar bebas, namun yang 

membedakan adalah adanya: 

 A. penentuan harga. 

B. lokasi pasar. 

C. Al Hisbah. 

D. barang-barang yang diperjualbelikan. 

E. At Tijarah. 

 

46 Aset keuangan dikatakan likuid:  

 A. jika dapat dibawa dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain.  

B. jika dapat dengan mudah ditukar dengan aset lain atau barang.  

C. hanya jika berupa uang tunai.  

D. jika dipegang oleh masyarakat dan mendapatkan bunga. 

E. jika dapat dijadikan jaminan apabila akan melakukan pinjaman. 

 

47 Surat tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dan atau badan usaha 

dalam suatu perusahaan disebut: 

 A. Yayasan. 

B. Perseroan Terbatas. 

C. Reksa Dana. 

D. Obligasi. 

E. Saham. 

 

48 Bentuk perusahaan yang diperbolehkan untuk menerbitkan saham adalah: 

 A. Perusahaan Perorangan. 

B. Firma. 

C. Koperasi. 

D. CV. 

E. Perseroan Terbatas. 
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49 Menyebarluaskan informasi-informasi pasar saham ke masyarakat adalah 

tugas: 

 A. Otoritas Jasa Keuangan 

B. KSEI 

C. Emiten 

D. Bursa Efek 

E. Bank Indonesia 

 

50 Bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang dan 

surat-surat berharga lainnya adalah: 

 A. Bank Indonesia 

B. Bank Kustodian 

C. Bank Komersial 

D. Bank Bursa Efek 

E. Bank Investasi 
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