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  MATA UJIAN  : EKONOMI 
JUMLAH SOAL  : 15 

 
 
. 
16. Kebijakan devaluasi akan berhasil memperbaiki neraca pembayaran yang defisit apabila  

(A) Elastisitas ekspor > elastisitas impor 
(B) Elastisitas ekspor < elastisitas impor 
(C) Elastisitas ekspor = elastisitas impor 
(D) Elastisitas ekspor + elastisitas impor > 1 
(E) Elastisitas ekspor + elastisitas impor < 1 

 
17. Jika bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp.20 triliun. Dan pada saat 

yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 10%. Dari proses tersebut 
maka jumlah uang beredar dapat bertambah sebesar .… 
(A) Rp.10 triliun 
(B) Rp.20 triliun 
(C) Rp.50 triliun 
(D) Rp.100 triliun 
(E) Rp.200 triliun 

 
18. Jika konsumen menganggap bahwa ikan laut dan daging ayam adalah sebagai barang komplenter 

yang dekat. Maka apa yang akan terjadi jika konsumen dapat memperoleh ikan laut dengan harga 
yang lebih murah 
(A) harga dan kuantitas daging ayam akan naik 
(B) harga dan kuantitas kedua jenis barang turun 
(C) harga daging ayam naik dan kuantitasnya turun 
(D) harga daging ayam turun dan kuantitatasnya naik 
(E) kuantitas daging ayam tidak menentu  dan harganya naik 

 
19. Nilai sebuah aktiva tetap Rp.16.000.000,00 ditaksir umur ekonomisnya 6 tahun dan nilai residu 

Rp.400.000,00. Jika menggunakan metode jumlah angka tahun maka besarnya penyusutan tahun ke 
tiga adalah 
(A) Rp.2.208.571,42 
(B) Rp.2.228.571,42 
(C) Rp.2.971.428,57 
(D) Rp.3.714.285,71 
(E) Rp.4.457.142,85 

 
20. Harga 1 kilogram gula Rp.4.200,00 jumlah permintaan 10.000 kg. pada saat harga naik menjadi 

Rp.4.500,00 per kg jumlah permintaan turun menjadi 8.000 kg. Maka koefisien elastisitas 
permintaannya  
(A) elastis 
(B) inelastic 
(C) uniter 
(D) elastis sempurna  
(E) Inelastis sempurna 

 
21. Sebuah perusahaan memproduksi 25 unit barang dengan biaya tetap Rp.2.100.000,00 dan biaya 

variable Rp.20.000,00 per unit. Jika barang tersebut dijual dengan harga jual per unit Rp.450.000,00 
maka perusahaan tersebut  
(A) Laba Rp.3.700.000,00 
(B) Rugi Rp.3.700.000,00 
(C) Laba Rp.4.150.000,00 
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(D) Laba Rp.6.250.000,00 
(E) Rugi Rp.8.950.000,00 

 
22. Nilai suatu barang dan jasa yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang lain yang lebih 

menguntungkan, dalam istilah ilmu ekonomi disebut 
(A) replacement cost 
(B) Opportunity cost 
(C) Explicit cost 
(D) Intangiable cost 
(E) Social cost 

 
23. Di bawah ini adalah barang yang memiliki elastisitas pendaptan negatif adalah 

(A) superior 
(B) inferior 
(C) komplementer 
(D) kebutuhan pokok 
(E) mewah 

 
24. Jika diketahui persamaan fungsi konsumsi  C = 20 + 0,8Y, maka jika ada peningkatan investasi 

sebesar Rp.10 juta maka pendapatan akan meningkat sebesar  
(A) Rp 8 juta 
(B) Rp 10 juta 
(C) Rp 12 juta 
(D) Rp 25 juta 
(E) Rp 50 juta 

 
25. Untuk menahan laju inflasi, melalui kebijakan moneter pemerintah dapat melakukan 

(A) membeli surat berharga di bursa effek 
(B) menurunkan cadangan wajib terhadap bank umum 
(C) meningkatkan pagu kredit 
(D) mengurangi pengeluaran  rutin negara 
(E) menjual SBI 

 
 

26. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang akan  memperoleh laba 
yang maksimum 

SEBAB 
Pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang harga jual produk akan naik       terus. 
 
27. Permintaan suatu barang dalam jangka panajang lebih inelastis dibandingkan dengan jangka 

pendek 
SEBAB 

Ketersediaan barang substitusi merupakan salah satu factor yang dapat       mempengaruhi elastisitas 
permintaan. 
28. Permasalahan pengangguran yang terjadi di negara kita adalah sebagai akibat ketersediaan 

lapangan  kerja yang tidak memadai 
SEBAB 

Sebetulnya masalah penganguran relatif mudah dipecahkan, karena masalah       pengangguran 
merupakan masalah mikro  ekonomi. 

 
29. Dibawah ini adalah cara peningkatan produksi dengan  diversifikasi 
(1) perbaikan manajemen perusahaan 
(2) membuka cabang perusahaan di luar kota 
(3) mengadakan pelatihan keterampilan tenaga kerja 
(4) membuat aneka produk dari bahan baku yang sejenis 
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30. Uang giral dapat diciptakan 

(1) bank umum milik negara 
(2) Bank Indonesia 
(3) Bank umum swasta nasional dan asing 
(4) Departemen keuangan 

 
 
 
 

 
 

 


