UAS Genap 11 mia iis - Ekonomi

Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____	1.	Fungsi Pajak yaitu digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian harga adalah.... 
a.
fungsi resdistribusi pendapatan
b.
fungsi ekonomis
c.
fungsi anggaran
d.
fungsi regulasi
e.
fungsi stabilisasi


____	2.	Pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya kohir dan dapat dilimpahkan kepada orang lain disebut ....
a.
Pajak tidak Langsung
b.
Pajak badan
c.
Pajak perseorangan
d.
Pajak langsaung
e.
Pajak pertambahan nilai


____	3.	Pemungutan pajak ketika Penentuan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak disHebut ....
a.
With holding system
b.
Semi self assessment system
c.
Official assessment system
d.
Self assessment system
e.
Official holding assessment system


____	4.	Berikut bukan merupakan prinsip prinsip pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu ...                       
a.
Keadilan
b.
Kelayakan
c.
Kesamaan
d.
Kemudahan
e.
Kepastian


____	5.	Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan Jasa timbal balik secara langsung disebut...
a.
Retribusi
b.
APBN
c.
Kebijakan moneter
d.
Kebijakan fiscal
e.
Pajak


____	6.	UU yang mengatur tentang PPh adalah ....
a.
UU no 8 Th  1983
b.
UU no 6 Th 1983
c.
UU no 9 Th 1983
d.
UU no 7 Th 1983
e.
UU no 10 Th 1983


____	7.	Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak sesuai dengan Tarif  ...
a.
PPh pasal 17
b.
PPh pasal 21 
c.
PPh pasal 23
d.
PPh pasal 25
e.
PPh pasal 24


____	8.	Diantara pajak pajak dibawah ini yang tergolong sebagai pajak tidak langsung adalah .... 
a.
Pajak bumi dan bangunan
b.
Pajak kendaraan bermotor
c.
Pajak penjualan
d.
Bea balik nama kendaraan bermotor
e.
Pajak penjualan


____	9.	Pajak merupakan.....
a.
Hadiah
b.
Sumbangan sukarela
c.
Iuran wajib
d.
Tanda terima kasih
e.
Tanda kebaktian


____	10.	Berikut ini ciri ciri pajak kecuali ...
a.
Digunakan untuk keperluan pemerintah
b.
Dapat dipaksakan
c.
Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
d.
Tanpa kontra prestasi secara langsung
e.
Digunakan untuk membiayai pembangunan


____	11.	Berikut ini<merupakan fungsi fungsi pajak kecuali...
a.
Sumber pendapatan negara                                                        
b.
Pengatur kegiatan ekonomi
c.
Alat stabilisasi perekonomian
d.
Alat pembayaran negara 
e.
Semua jawaban salah


____	12.	Berikut ini merupakan unsurunsur pajak
1. Subjek pajak 
2. Objek pajak 
3. Jenis pajak 
4. Tarif pajak 
Yang merupakan unsur-unsur pajak yang benar adalah ...
a.
1 dan 3
b.
2 dan 4
c.
3 dan 4
d.
1 saja
e.
3 saja


____	13.	Suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus disebut ...
a.
Devaluasi 
b.
Krisis
c.
Inflasi
d.
Deflasi
e.
Resesi


____	14.	Pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya kohir dan dapat dilimpahkan kepada orang lain disebut ....
a.
Pajak tidak langsung 
b.
Pajak lembaga
c.
Pajak langsung
d.
Pajak pertambahan nilai 
e.
Pajak perseorangan


____	15.	Beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain disebut pajak ...
a.
Penjualan
b.
Langsung
c.
Tidak langsung
d.
Pembelian
e.
Penjualan


____	16.	Ketika inflasi tinggi kebijakan yang harus diambil dalah ...
a.
Menaikan tingkat upah 
b.
Membeli obligasi dan SBI di masyarakat 
c.
Menambah pengeluaran pemerintah
d.
Menurunkan tingkat suku bunga bank 
e.
Menaikan pungutan pajak 


____	17.	Yang termasuk ciri pungutan resmi ( non pajak ) adalah ...
a.
Pembayaran tidak mendapat tanda terima
b.
Imbal jasa dinikmati langsung oleh pembayaran 
c.
Tergantung pada jumlahkekeayaan yang dimiliki pembayar
d.
Pemungutan dilakukan secara liar
e.
Dipungut berdasarkan undang-undang 


____	18.	Sumber pendapatan rutin negara diperoleh dari pajak dan non pajak . Dibawah ini adalah contoh pendapatan non pajak , kecuali ...
a.
Cukai tembakau dan bea ekspor 
b.
Bea balik nama
c.
Retribusi dan biaya administrasi 
d.
Denda dan sitaan yang dijalankan oleh pemerintah
e.
Penerimaan dan penghasilan BUMN 


____	19.	Berikut ini, merupakan fungsi-fungsi pajak,kecuali ...
a.
Pengatur kegiatan ekonomi 
b.
Sumber pendapatan negara
c.
Alat stabilitasi perekonomian
d.
Alat pembayaran negara
e.
Semua jawaban salah


____	20.	Cara mengatasi inflasi di Indonesia ditempuh dengan cara seperti dibawah ini , kecuali .. 
a.
Meningkatkan suplay bahan pangan 
b.
Mengurangi defisit APBN 
c.
Menambah utang luar negeri
d.
Meningkatkan cadangan
e.
Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sisi penawaran agrerat


____	21.	Salah satu cara mengatasi inflasi adanya dengan menaikkan pajak ...
a.
Kebijakan fisikal
b.
Kebijakan moneter
c.
Kebijakan pasar terbuka 
d.
Kebijakan nonmoneter
e.
Kebijakan disconto


____	22.	Perhatikan pernyataan berikut : 
1. Permintaan masyarakat meningkat
2. Penawaran yang lebih besar melebihi jumlah barang 
3. Adanya penambahan jumlah uang yang beredar 
4. Permintaan yang lebih besar melebihi jumlah barang yang tersedia 
a.
1,2 ,dan 4
b.
1,2,3, dan 4
c.
1,3,dan 4
d.
1 dan 2
e.
1 dan 4


____	23.	Secara umum sumber penerimaan negara dibagi menjadi 2 , yaitu ...
a.
Pajak dan non pajak 
b.
Rutin dan pembangunan 
c.
Penerimaan dalam negeri dan hibah
d.
Penerimaan migas dan nonmigas
e.
Pajak dan pungutan resmi lainnya


____	24.	Pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa langsung oleh wajib pajak disebut ...
a.
Pajak 
b.
Retribusi
c.
Syariah
d.
Subsidi
e.
Iuran


____	25.	Inflasi dapat terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya hal ini dikemukakan oleh...
a.
Teori transaksi
b.
Teori Keynes 
c.
Teori inflasi jangka panjang
d.
Teori kuantitas
e.
Teori strukturalis


____	26.	Salah satu penyebab inflasi adalah peranan jumlah uang yang beredar dan harapan . Hal ini menurut teori ...
a.
Teori kuantitas
b.
Teori struktural
c.
Teori kynes
d.
Teori perbandingan
e.
Teori pasar uang terbuka


____	27.	Jika yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi ...
a.
Wages cost inflation 
b.
Spiral inflation
c.
Demand pull inflation
d.
Cost push inflation
e.
Price push inflation


____	28.	Inflasi yang disebabkan dari Domestic inflation dan Imported inlfation termasuk dalam golongan berdasarkan ...
a.
Asal inflasi
b.
Penyebab awal terjadi inflasi 
c.
Tingkat kepentingannya 
d.
Tingkat kesukarannya 
e.
Tingkat keparahannya


____	29.	Kebijakan untuk mengatasi inflasi 
1.Kebijakan pasar terbuka
2. Kebijakan penetapan persedikaan kas
3..Kebijakan menaikkan tarif pajak
4. Kebijakkan menaikkan produksi
5. Kebijakan menghemat pengeluaran pemerintah
a.
1 dan 3
b.
2 dan 3
c.
2 dan 5
d.
4 dan 5
e.
1 dan 2


____	30.	Indeks harga konsumen dapat dihitung dengan menggunakan metode indeks harga.... 
a.
Marshall
b.
Paasche
c.
laspayres
d.
Agregatif tertimbang
e.
Agregatif sederhana


____	31.	yang dimaksud dengan Po adalah
a.
jumlah produksi pada tahun dasar
b.
harga pada tahun yang dihitung indeksnya
c.
Jumlah produksi pada tahun yang dihitung angka indeksnya
d.
Harga barang pada tahun dasar
e.
Harga tertinggi sebagai dasar perhitungan



____	32.	Indeks harga dalam ekonomi adalah sebagai berikut:
1. mengatasi kesenjangan social
2. memudahkan transaksi
3. dasar penetapan pola ekonomi
4. dasar perbandingan kemajuan ekonomi
berdasarkan data diatas peranan indeks harga dalam ekonomi adalah..
a.
1 dan 4
b.
3 dan 4
c.
2 dan 4
d.
1 dan 4
e.
1 dan 2


____	33.	yang menjadi dasar penimbangan pada indeks harga dalam ekonomi adalah
a.
harga barang tahun dasar
b.
nilai barang
c.
Jumlah barang pada tahun dasar
d.
harga tahun dasar
e.
jumlah tahun tertentu


____	34.	Jenis jenis angka indek,kecuali 
a.
Indeks harga yang dibayar petani
b.
Indeks harga konsumen (IHK)
c.
Indeks harga yang diterima petani
d.
Indeks harga perdagangan besar( Whole Saler)
e.
Indeks jumlah produksi pada tahun yang dihitung angka indeksnya


____	35.	Berikut ini merupakan fungsi pajak,kecuali....
a.
Sebagai anggaran negara
b.
Alat pembayaran negara
c.
Pengatur kegiatan ekonomi
d.
Alat stabilisasi perekonomian
e.
Sumber pendapatan negara


____	36.	Perbandingan nilai barang barang yang dihasilkan dari satu periode ke periode lain disebut...
a.
Indeks harga
b.
Angka Indeks
c.
Indeks kuantitas
d.
Iindeks nilai
e.
Indeks harga konsumen


____	37.	Indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan 
a.
Penetapan harga barang kebutuhan mewah
b.
Penetapan harga  barang kebutuhan pokok
c.
Penetapan harrga barang kebutuhan petani
d.
Penetapan harga barang hasil pertanian
e.
Penetapan harga barang industri


____	38.	Dalam Perhitungan angka indeks paasche yang dijadikan faktor penimbang adalah ...
a.
Harga dan kuantitas tahun dasar
b.
Harga pada tahun dasar
c.
Kuantitas pada tahun ke _ n
d.
Kuantitas pada tahun dasar
e.
Harga pada tahun ke _n


____	39.	Pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya kohir dan dapat dilimpahkan kepada orang lain disebut....
a.
Pajak lembaga
b.
Pajak Perseorangan
c.
Pajak langsung
d.
Pajak tidak langsung
e.
Pajak Pertambahan nilai


____	40.	Berikut ini adalah objek Pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan kecuali....
a.
Rumah Sakit Swasta
b.
Hutan lindung
c.
Tempat Ibadah
d.
Perumahan Diplomat
e.
Tempat peninggalan purbakala
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