
SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2018
Mata Uji : MA-EKO-1

        

(A) Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang terbaik.
(B) Indonesia tidak lebih makmur dari Malaysia.
(C) Malaysia lebih makmur dibanding Thailand.
(D) Filipina mengalami stagnasi ekonomi.

1. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

2.

Dari produk-produk tersebut, manakah yang menggunakan akad wakalah?

Berikut ini adalah produk-produk dalam perbankan syariah.
1. Giro, tabungan dan letter of credit
2. Deposito, anjak piutang dan inkaso.
3. Safe deposit box, tabungan dan giro.
4. Letter of kredit, anjak piutang dan inkaso.

3.



(A) Taiwan sebaiknya memproduksi kopi
(B) Indonesia sebaiknya memproduksi kopi
(C) Taiwan sebaiknya memproduksi teh dan kopi
(D) Indonesia sebaiknya memproduksi teh dan kopi

Perhatikan tabel di bawah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dalam
harian.

Negara Kopi Teh

Indonesia 10 15

Taiwan 8 10

Menurut teori keunggulan komparatif, pernyataan yang benar adalah :

4.
Dibawah ini adalah manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional :

1. Perbedaan alam.

2. Pertukaran produksi

3. Pertukaran teknologi.

4. Sumber devisa negara



(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 3
(D) 3 dan 4

Yang menjadi dorongan faktor perdagangan internasional adala ...

(A) Kurva permintaan terhadap produk bank akan bergeser ke kanan
(B) Kurva permintaan terhadap produk bank akan bergeser ke kiri
(C) Kurva penawaran terhadap produk bank akan bergeser ke kanan
(D) Kurva penawaran terhadap produk bank akan bergesert ke kiri

5.

Perubahan pola konsumsi masyarakat dengan adanya Fintech, menyebabkan ...

Perkembangan pengguna Fintech ini juga terus berkembang, dari awalnya 7%
pada  tahun 2006-2007 menjadi 78% pada tahun 2017 ini.
Jumlah pengguna tercatat per 2017 adalah sebanyak 135-140 perusahaan.
Dilansir dari Kontan.co.id, Senin (28/8/17), Deputi Gubernur Senior BI, Mirza
Adityaswara, mengatakan berdasarkan data Statistika, total nilai
transaksi Financial Technology(Fintech) di Indonesia tahun lalu diperkirakan
mencapai US$15,02 miliar (Rp202,77 triliun).
Jumlah itu tumbuh 24,6% dari tahun sebelumnya. Pada 2017, total nilai
transaksi di pasar Fintech diproyeksikan mencapai US$18,65 miliar
(Rp251,775 triliun). (https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-
indonesia/ (https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/)
diakses tanggal 08 September 2018)

6.

Berdasarkan kondisi di atas, manakah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam?

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat :
1. Pak Rahman menjual kedelainya yang masih ada di gudang Surabaya

sebanyak 5 ton kepada Pak Jafar yang ada di Medan.
2. Untuk kebutuhan konsumsi, Aminah dan Farah sepakat menukarkan

beras sebanyak 5 kg dengan ikan bandeng sebanyak 3 kg.
3. Bu Uswatun menjual mangga yang akan dipanen dua bulan ke depan

kepada penjual buah di pasar.
4. Pak Nizam menjual kotoran ternaknya kepada para petani yang

membutuhkan pupuk.

https://www.finansialku.com/perkembangan-fintech-di-indonesia/


(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 4
(D) 3 dan 4

(A) 0,00
(B) 1.000,00
(C) 5.000,00

7.
Berikut ini adalah data biaya produksi jilid buku pada sebuah percetakan :

Output Biaya Tetap Biaya Variabel Biaya Total

5 Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00

10 Rp. 5.000,00 Rp. 19.000,00 Rp. 24.000,00

15 Rp. 5.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 29.000,00

Biaya marginal per unit untuk 10 unit hingga 15 unit adalah ...



(D) 9.000,00

(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 2 dan 3
(D) 2 dan 4

8.

Berdasarkan konteks di atas, yang merupakan premi konsumen adalah ...

Perhatikan beberapa perilaku manusia berikut ini:
1. Pak Rahmat membuka usaha warung dengan modal Rp 5.000.000,00 dan

pendapatannya saat ini Rp 8.000.000,00 per bulan.
2. Farah memiliki uang sebesar Rp 500.000,00 yang akan digunakannya

untuk membeli sepatu baru, dan ternyata harga sepatunya Rp 400.000.
3. Pak Rofik bermaksud membeli televisi tipe hometheater untuk di

rumahnya dengan gajinya bulan ini sebesar Rp 000.000,00 dan ternyata
harganya Rp 6.000.000,00.

4. Ahmad akan membeli telepon genggam (handphone/HP) terbaru yang
diinginkannya dengan berbekal uang tabungannya sebesar Rp3.000.000,
Setelah tiba di toko HP ternyata harganya Rp2.700.000,00.

(A) adanya mekanisme pasar yang abnormal
(B) pemerintah melakukan intervensi terhadap pasar
(C) perilaku produsen yang menginginkan laba yang lebih besar
(D) terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran

9.
Berkaitan dengan fenomena naiknya harga beras di pasaran, maka pemerintah melakukan
kebijakan operasi pasar dan menyediakan beras dari Bulog dengan harga yang relatif terjangkau
oleh masyarakat. Namun demikian harga beras ternyata tidak juga turun dan kondisi ini
berimplikasi pada naiknya harga kebutuhan pangan lainnya.

Analisis yang sesuai untuk kasus tersebut adalah....

10.
Perhatikan transaksi berikut :

4 Mei 2018
Dikirim Nota Debet kepada PT. Megah sehubungan dengan pengembalian barang dagangan yang
dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan, sebesar Rp 300.000,00

7 Mei 2018
Diterima kembali dari toko Dewi barang dagangan sebesar Rp 250.000,00 karena rusak



(A) Jurnal Umum                                        Halaman : 05

Mei 4 Retur Pembelian  
Rp
300.000,00

-

  
                Utang Dagang PT.
Megah

 - Rp 300.000,00

 7 Retur Penjualan  
Rp
250.000,00

-

  
                Piutang Dagang Toko
Dewi

 - Rp 250.000,00

(B) Jurnal Umum                                       Halaman : 05
Mei 4 Utang Dagang PT. Megah  Rp 300.000,00 -

                  Retur Pembelian  - Rp 300.000,00

 7 Piutang Dagang Toko Dewi  Rp 250.000,00 -

                  Retur Penjualan  - Rp 250.000,00

(C) Jurnal Umum                                       Halaman : 05
Mei 4 Utang Dagang PT. Megah  Rp 300.000,00 -

                  Retur Pembelian  - Rp 300.000,00

 7 Retur Penjualan  Rp 250.000,00 -

  
                Piutang Dagang Toko
Dewi

 - Rp 250.000,00

(D) Jurnal Umum                                       Halaman : 05
Mei 4 Retur Penjualan  Rp 300.000,00 -

  
                Utang Dagang Toko
Dewi

 - Rp 300.000,00

 7 Retur Penjualan  Rp 250.000,00 -

  
                Piutang dagang Toko
Dewi

 - Rp 250.000,00

Pencatatannya dalam Jurnal Umum



(A) penerimaan barang dan jasa
(B) pengeluaran barang dan jasa
(C) penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa
(D) pengeluaran barang dan jasa serta arus pendapatan

11. Circulair Flow Diagram di atas memperlihatkan adanya arus...

(A) 1, 2 dan 3
(B) 1, 2 dan 4
(C) 2, 3 dan 5
(D) 2, 4 dan 6

12.
Perhatikan fenomena di bawah ini :

1. Menjelang lebaran harga daging sapi meningkat.

2. Pakan ternak meningkat mengakibatkan harga daging meningkat.

3. Karena ada wabah penyakit antraks, harga daging sapi menurun.

4. Naiknya harga BBM, menyebabkan harga daging meningkat.

5. Kenaikan konsumsi daging, menyebabkan harga daging sapi meningkat.

6. Peraturan pemerintahh tentang kenaikan upah minimum propinsi, menyebabkan harga
daging sapi meningkat.

Yang menjadi faktor pendorong cost plus inflation adalah ...



(A) Ahmad hobi menggunakan produk otomotif asal Jepang dan Italia.
(B) Indonesia rutin mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara ASEAN.
(C) Pak Rudi sebagai warga negara Indonesia, menjual barang kepada rekannya berkebangsaan

Australia tinggal di Semarang.
(D) Saat bulan ramadan, impor kurma dari Arab Saudi meningkat untuk memenuhi kebutuhan

nasional.

13.
Pernyataan yang bukan merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional adalah …

(A) Rp 2.550,00
(B) Rp 3.400,00
(C) Rp 3.600,00
(D) Rp 5.550,00

14.
Perusahaan Nasi Goreng Lezat dalam memproduksi 200 porsi telah mengeluarkan biaya-biaya
sebagai berikut :

1. Beras                                   Rp 180.000,00

2. Ayam dan telur                     Rp 150.000,00

3. Minyak dan bumbu                Rp   60.000,00

4. Sayur                                   Rp   40.000,00

5. Upah karyawan produksi        Rp 600.000,00

6. Penyusutan alat                     Rp 120.000,00

7. Bahan pembantu                   Rp   80.000,00

Berdasarkan data di atas maka besarnya biaya variabel rata-rata (average variable cost) setiap
porsi adalah …

15.

Pengangguran Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia:
 2014 2015 2016 2017
Pengangguran
Nasional
(% dari total tenaga
kerja)

 5.9  6.2  5.6  5.5



(A) Pertumbuhan ekonomi di kota yang tinggi menyebabkan urbanisasi.
(B) Terjadi urbanisasi sehingga pengangguran di perkotaan semakin meningkat.
(C) Ketimpangan antara pembangunan desa dan kota menyebabkan pengangguran.
(D) Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan meningkatnya pengangguran

Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar adalah ...

- Pengangguran
Perkotaan
(% dari total tenaga
kerja perkotaan)

 7.1  7.3  6.6  6.8

- Pengangguran
Perdesaan
(% dari total tenaga
kerja perdesaan)

 4.8  4.9  4.5  4.0

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

(A) Prinsip Tauhid
(B) Prinsip Khalifah
(C) Prinsip Keadilan
(D) Prinsip Larangan Riba

16.
Terjadinya korupsi menyebabkan banyak permasalahan, dan itu bertentangan dengan prinsip
ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang dimaksud adalah…

(A) 1, 2 dan 3
(B) 2, 3 dan 4
(C) 1, 3 dan 6
(D) 2, 4 dan 6

17.

Dari pernyataan tersebut, manakah yang benar?

Pernyataan di bawah ini adalah kelemahan dari struktur organisasi :
1. Lemahnya komunikasi dan koordinasi
2. Ketidakefisienan dalam pengggunaan sumber daya dan skala ekonomi
3. Lemahnya respon terhadap perubahan eksternal
4. Lemahnya kontrol manajer puncak.
5. Rendahnya kualitas teknis penyelesaian masalah
6. Menghasilkan rutinitas pekerjaan dan karyawan yang kurang termotivasi

untuk bekerja.



(A) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan
(B) Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat
(C) Pemerataan dan keadilan dalam masyarakat
(D) Menjaga kekayaan dan produktivitas

18.

Berdasarkan hasil penelitian itu, implikasi wakaf dalam perekonomian adalah....

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for The Study of Religion and
Culture (CSRC) UIN Jakarta tahun 2006 menunjukkan hanya ada 23%
lembaga wakaf yang menyatakan tanah wakaf mereka menghasilkan dalam
arti memiliki wakaf produktif yang menunjang wakaf pelayanan.  Namun ketika
ditelusuri lebih jauh, sebagian besar dari wakaf yang menghasilkan tersebut
berada di pedesaan dan berbasis pertanian. Wakaf produktif berupa
sawah/kebun merupakan yang terbesar (19%). Sedangkan wakaf produktif
berbasis perkotaan, masih sangat jarang dilakukan. Yang memanfaatkan
lahannya untuk pertokoan, hanya ada 3%. Demikian juga pendayagunaan
kolam ikan hanya dilakukan oleh 1% lembaga wakaf. Karena lemahnya jenis-
jenis wakaf produktif yang dikembangkan di Indonesia, wakaf produktif belum
mampu menjadi penyokong kegiatan pelayanan sosial wakaf. (Tuty A. Najib
dkk, 2006, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan,133.)

19.
Data neraca saldo CV Ar Rahmat per 31 Desember adalah sebagai berikut :



(A) Ikhtisar laba rugi (D) 3.500.000
Persediaan (K) 3.500.000

(B) Persediaan (D) 3.500.000
Ikhtisar laba rugi (K) 3.500.000

(C) Ikhtisar laba rugi (D) 6.500.000
Persediaan akhir(K) 6.500.000

Persediaan awal (D) 10.000.000
Ikhtisar laba rugi (K) 10.000.000

(D) Ikhtisar laba rugi (D) 6.500.000
Persediaan awal(K) 6.500.000

Pembelian (D) 10.000.000
Ikhtisar laba rugi (K) 10.000.000

Persediaan barang dagang awal 6.500.000

Pembelian 35.000.000

Retur pembelian 650.000

Beban angkut 250.000

Potongan pembelian 200.000

Persediaan barang dagang akhir 10.000.000

Jurnal penyesuaian yang tepat untuk mencatat persediaan adalah :

(A) harga dan kuantitas keseimbangan bertambah
(B) harga keseimbangan naik, kuantitas keseimbangan berkurang

20. Apabila terjadi peningkatan pendapatan konsumen dan kenaikan biaya produksi secara
bersamaan, maka hal tersebut akan menyebabkan...



(C) harga keseimbangan mungkin naikatau mungkin turun atau tetap, sedangkan kuantitas
keseimbangan bertambah

(D) harga keseimbangan naik, sedangkan kuantitas keseimbangan mungkin bertambah, mungkin
berkurang atau tetap

(A) 4.000
(B) 5.000
(C) 6.000
(D) 6.500

21. Diketahui data negara A sebagai berikut:
Konsumsi: C = 440 + 0.80 Yd
Investasi I = 10 + 0.05Y
Government G = 15
Export X = 15 + 0.10 Y
Import M = 4 + 0.01 Y
Berdasarkan data tersebut, pendapatan nasional keseimbangan negara A adalah....

(A) Q = 280 – 0,04P
(B) Q = 285 – 0,04P
(C) Q = 280 – 0,05P
(D) Q = 285 – 0,05P

22. When the price of a "Lenovo" Notebook is Rp.5.000.000,00/units, the demand is 80    units, If
the price increases 10%, the demand decreases to 60 units. Based on that data,   the demands
function is...

(A) P = 15 dan Q = 10
(B) P = 15,38 dan Q = 10,77
(C) P = 15, 38 dan Q = 10
(D) P = 10,77 dan Q = 15,38

23. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 2P = 20 + Q, sedang fungsi permintaan pasar
tepung terigu adalah P = 30 – 1,5Q. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam rupiah. Q
adalah jumlah tepung terigu yang diminta dan ditawarkan per satuan waktu dalam kilogram.
Harga per kilogram dan jumlah yang terjual pada saat pasar dalam keadaan keseimbangan
adalah:

(A) Suatu Negara akan kaya dan makmur jika barang dan jasa yang diekspornya lebih besar
daripada barang dan jasa yang diimpor oleh negara tersebut ( X > M ).

(B) Ekspor neto yang positif di indikasikan oleh aliran masuk logam mulia ( LM), terutama emas dan
perak dari luar negeri ke dalam negeri.

24. Berikut ini yang tidak termasuk paham kaum Merkantilisme tentang perdagangan
internasional...



(C) Logam mulia ( LM ) yang digunakan sebagai alat pembayaran akan menyebabkan jumlah uang
yang beredar terlalu banyak sehingga menyebabkan terjadinya inflasi dan harga barang impor
menjadi lebih murah daripada harga barang di dalam negeri.

(D) Logam mulia (LM) yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan menyebabkan
negara yang memiliki LM yang lebih banyak dianggap lebih kaya dan makmur.

(A) Kurva biaya marjinal memotong AC pada nilai AC yang paling maksimum
(B) Kurva biaya marjinal memotong AC dan AVC pada titik- titiknya yang paling minimum
(C) Kurva biaya marjinal naik dari kiri bawah ke kanan atas
(D) Kurva biaya marjinal selalu memotong AC dan AVC di sebelah kiri AC dan AVC

25.
Perhatikan gambar berikut:

Berdasarkan gambar di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat…

26.
Diketahui data sebagai berikut:





(A) 133,71
(B) 145,71
(C) 157,71
(D) 167,17

No. Jenis
Barang

Harga Barang

(Rp)

Jumah
barang

2016 2017 2016 2017

1.
Air
mineral
kemasan

1.000 2.000 1.000 1.100

2. Baju 30.000 50.000 100 200

3. Celana 40.000 60.000 100 150

4. Sewa
rumah 75.000100.000 400 500

5. Biaya
angkutan 1.500 2.500 300 500

6.
Biaya
menonton
bioskop

10.000 15.000 200 100

Berdasarkan data di atas, indeks harga jika dihitung menggunakan metode Laspeyres dan tahun
2016 menjadi tahun dasar, adalah...

27.
Perhatikan tabel berikut:



 A B C

1

Tempat
bertemu
penjual dan
pembeli
dalam
transaksi
barang

Tempat
pelaksanaan
kredit jangka
panjang

Tempat
bertemunya
penyalur
tenaga kerja

2
Tempat
pelaksanaan
kredit jangka
pendek

Tempat jual
beli kurs

Tempat
transaksi
faktor faktor
produksi

3
Tempat
transaksi
modal

Tempat jual
beli surat
berharga
dengan
jangka
waktu di
bawah satu
tahun

Tempat
pertukaran
barang dan
jasa

Berdasarkan tabel di atas, yang menunjukkan fungsi dari pasar uang adalah...



(A) A1, B2
(B) A2, B3
(C) A3, C3
(D) B1, C2

(A) menimbulkan inflasi dengan bentuk kurva jumlah uang beredar naik dari kiri bawah ke kanan
atas

(B) menimbulkan deflasi dengan bentuk kurva jumlah uang beredar naik dari kiri bawah ke kanan
atas

(C) tingkat bunga turun dengan bentuk kurva jumlah uang beredar vertikal
(D) tingkat bunga turun dengan bentuk kurva jumlah uang beredar naik dari kiri bawah ke kanan

atas.

28. Apabila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, cateris paribus maka...

(A) i,ii,iii
(B) i,iii,v
(C) i,v, vi
(D) ii,iii,iv

29. Ciri ciri berikut ini: i) barang atau jasa yang diperjual belikan adalah faktor produksi, ii)
permintaan datang dari rumah tangga konsumen,  iii) penawaran datang dari rumah tangga
konsumen,  iv) barang atau jasa yang diperjualbelikan adalah hasil produksi,   v) permintaan
berasal dari rumah tangga produsen, vi)  penawaran berasal dari rumah tangga produsen. Yang
merupakan ciri dari pasar faktor produksi adalah...

(A) pendapatan akan diakui terlalu rendah
(B) laba bersih akan diakui terlalu tinggi
(C) beban akan diakui terlalu tinggi
(D) utang akan diakui terlalu rendah

30. Bengkel Rahman menerima jasa pengecatan mobil dalam bentuk uang muka Rp.
3.500.000,00. Penerimaan uang muka tersebut dicatat sebagai jasa diterima dimuka senilai Rp.
3.500.000,00. Jika bengkel Rahman telah melaksanakan proses pengecatan namun tidak
membuat ayat jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut, maka akan mengakibatkan...

(A) 1.450.000,00
(B) 2.250.000.00

31. Perusahaan Dirham memiliki saldo akun biaya asuransi sebesar Rp. 1.450.000,00 asuransi
dibayar dimuka sebesar Rp. 3.800.000,00 pada neraca saldo sebelum disesuaikan. Saat akan
membuat ayat jurnal penyesuaian diketahui bahwa pada akun asuransi dibayar dimuka telah jatuh
tempo senilai Rp. 3.000.000,00. Saldo akun biaya biaya asuransi pada neraca saldo setelah
disesuaikan adalah...



(C) 3.000.000,00
(D) 4.450.000,00

(A) 1,2, dan 3
(B) 1,4, dan 5
(C) 2,3, dan 4
(D) 2,3, dan 5

32. Kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal dalam mengatasi inflasi adalah, 1.
menurunkan pengeluaran pemerintah, 2. menaikkan cash ratio, 3. menaikkan tingkat diskonto, 4.
menurunkan tingkat pajak, 5. menjual surat berharga. Yang termasuk kebijakan moneter adalah...

33.
Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Produk Domestik Bruto Indonesia
selama tahun 2012 – 2016 atas dasar harga konstan sebagai berikut:

Tahun PDB
(milyar Rp)

2012

2013

2014

2015

2016

7.727.083

8.156.498

8.564.867

8.982.511

9.433.034



(A) tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2014
(B) tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2015
(C) tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015
(D) tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun
2012 – 2016 adalah...

(A) sumber daya alam
(B) modal
(C) keahlian
(D) tenaga kerja

34. Penawaran suatu barang berbentuk inelastis sempurna karena jumlahnya tidak akan pernah
bertambah. Bila permintaannya terus bertambah, maka harga akan naik dari waktu ke waktu. Ini
merupakan pembentukan harga pada faktor produksi....

(A) QS-Al Maidah: 87-88
(B) QS-Al Isra: 28
(C) QS-Al A’raf: 31
(D) QS-An Nahl: 5

35. Upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan
fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau
kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dalam melakukan konsumsi maka prilaku konsumen
muslim selalu dan harus didasarkan pada Syariah Islam. Berikut ini dasar perilaku konsumsi
menurut Al Quran adalah, kecuali...

(A) prinsip kemurahan hati
(B) prinsip kesederhanaan
(C) prinsip keadilan
(D) prinsip moralitas

36. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak
boleh dikonsumsi. Dalam QS- Al Baqarah: 169 menjelaskan “Hai sekalian manusia, makanlah
yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Makna ayat tersebut menjelaskan salah satu
prinsip dalam konsumsi, yaitu...

37.
Konsep uang diantaranya:

1. Uang tidak Identik dengan modal

2. Uang adalah Public goods



(A) 1,2, 3
(B) 1,2, 4
(C) 1,2, 5
(D) 2,3, 5

3. Uang adalah private goods

4. Flow concept

5. Uang adalah stock consept

Yang termasuk konsep uang dalam islam adalah:

38.
Perhatikan tabel berikut ini:

 

No.

Perbedaan Bank Konvensional
dan Bank Syariah



(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

Bank
Konvensional Bank Syariah

1. Investor dengan
investor

Kreditur dan
Debitur

2. Bunga, Fee Bagi hasil,
Margin, Fee

3.
Tidak terdapat
struktur
pengawasan

Resiko Rendah
karena melarang
spekulasi

4. Profit
Memperhatikan
unsur Moral dan
Lingkungan

Berdasarkan tabel di atas perbedaan bank konvensional dan bank syariah berdasarkan
penyaluran pembiayaan ditunjukkan pada nomor...

(A) riba yad
(B) riba qardh
(C) riba nasi’ah
(D) riba fadl

39. Ibrahim dan Abdul Rahman sedang melakukan transaksi jual beli motor, Ibrahim menawarkan
motornya kepada Abdul Rahman dengan harga Rp 13.000.000 jika dibeli secara tunai namun jika
kredit menjadi seharga Rp 15.000.000 hingga sampai akhir transaksi tidak adanya keputusan
mengenai harga. Transaksi yang terjadi pada Ibrahim dan Abdul Rahman termasuk dalam riba...

40.
Manakah diantara pernyataan berikut ini yang menunjukkan konsep dalam teori ekonomi Islam?

1. Keputusan dari seorang konsumen selalu didasarkan pada perbandingan antara berbagai
preferensi, peluang, manfaat serta kerusakan yang ada. Konsumen yang rasional berarti



(A) Pernyataan 1
(B) Pernyataan 2
(C) Pernyataan 3
(D) Pernyataan 4

konsumen memaksimalkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang
dikonsumsi dan barang tahan lama yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu.

2. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih
kecil. Di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama,
maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar.

3. Terbatasnya pendapatan memaksa orang untuk menentukan pilihan. Ketika pendapatan
mengalami keterbatasan, maka meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus
disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain.

4. Setiap konsumen yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang
lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati.
Menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang lebih sedikit.
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