06 12A - Ekonomi - Ela

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

____	1.	
Daftar kebutuhan Aris sebagai pelajar kelas XII sebagai berikut:
1. Sepeda motor untuk berangkat les sore hari
2. Tas baru untuk mengganti tas yang rusak
3. Buku pelajaran untuk persiapan ujian sekolah
4. Makan siang pada jam istirahat sekolah
5. laptop dan modem untuk belajar secara online
Berdasarkan kebutuhan di atas skala prioritas kebutuhan Aris ditentukan oleh nomor… .
a.
1, 2, dan 3
b.
1, 2, dan 4
c.
1, 2, dan 5
d.
2, 3, dan 4
e.
2, 3, dan 5


____	2.	
Pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah menimbulkan keresahan masyarakat. Pemadaman listrik disebabkan keterbatasan pasokan energi listrik negara, sementara kebutuhan terhadap listrik terus bertambah, tindakan yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mengatasi keterbatasan energi listrik adalah … .
a.
Mengurangi pembangunan gedung yang akan menghabiskan energi listrik
b.
Meminta pemerintah memperbaiki sistem jaringan listrik
c.
Menciptakan energi listrik tenaga surya
d.
Menggunakan listrik seperlunya
e.
Membayar tagihan listrik tepat waktu


____	3.	
Hadi pengusaha percetakan pada musim ASEAN Game menerima banyak pesanan kaos dengan gambar pemain Timnas Indonesia. Edy berencana meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan mesin yang lebih canggih dan modern. Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan masalah pokok ekonomi modern yaitu ….
a.
Bagaimana pengusaha mendistribusikan?
b.
Apa yang dikonsumsi?
c.
Barang apa yang akan diproduksi?
d.
Bagaimana cara memproduksi?
e.
Untuk siapa barang diproduksi?


____	4.	Perhatikan tabel ciri sistem ekonomi dua negara berikut:
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Berdasarkan pernyataan tersebut, kelebihan sistem ekonomi A dibandingkan negara B adalah ….	
a.
Adanya efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi
b.
Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreatifitas
c.
Pemerintah lebih fokus memberdayakan sektor usaha kecil
d.
Produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas karena adanya persaingan usaha
e.
Perekonomian relatif stabil dan distribusi pendapatan merata


____	5.	Analisis perilaku konsumen kosumen dengan pendekatan cardinal dan ordinal:
1)	Kepuasan konsumen dapat dianalisis menggunakan kurva indiveren.
2)	Perilaku konsumen dalam memuaskan konsumsinya tidak dapat diukur.
3)	Setiap tambahan kepuasan dari setiap tambahan konsumsi, akan semakin kecil.
4)	Konsumen melakukan perbandingan terhadap suatu barang dengan barang lain.
5)	Perilaku konsumen, makin banyak yang dikonsumsi makin besar kepuasannya.
Analisis perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal adalah… .
a.
1), 2), dan 3)
b.
1), 2), dan 4)
c.
2), 3), dan 5)
d.
2), 4), dan 5)
e.
3), 4), dan 5



____	6.	Perhatikan diagram circular flow (empat interaksi pelaku ekonomi) berikutini!
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Berdasarkan diagram tersebut, arus yang ditunjukkan nomor 5 adalah …. .
a.
Tenaga kerja dari rumah tangga konsumsi bekerja ke luar negeri
b.
Tenaga kerja dari rumah tangga konsumsi bekerja di perusahaan di dalam negeri
c.
Perusahaan membayar pajak ke pemerintah
d.
Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dari perusahaan.
e.
Rumah tangga perusahaan mengekspor barang dan jasa ke luar negeri


____	7.	Diketahui fungsi permintaan Qd = 100 – 2P dan fungsi penawaran Qs = 3P + 50. Berdasar data tersebut jenis elastisitas permintaan pada saat harga Rp20,- adalah….
a.
Elastis
b.
In Elastis
c.
Elastis Uniter
d.
Elastis Sempurna
e.
In Elastis Sempurna


____	8.	Disajikan tabel perubahan harga dan jumlah permintaan dan penawaran suatu komoditas, peserta didik dapat menentukan harga keseimbangan
	Tabel perubahan harga dan jumlah permintaan penawaran 
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Berdasarkan tabel di atas maka harga keseimbangannya adalah....
a.
Rp 2.000,00
b.
Rp  3.500,00
c.
Rp  4.125,00
d.
Rp  4.000,00
e.
Rp  3.000,00


____	9.	Sejak beberapa tahun terakhir keluarga Pak Dayat mengelola usaha konfeksi dari bahan Sutra dengan merek “ Dayat Collection “. Pada awal usahanya dirasakan begitu lancar dan  keuntungan  selalu meningkat sehingga dapat membuka beberapa factory outlet. Akan tetapi sejak akhir tahun lalu pasokan bahan Sutra mengalami penurunan, dikarenakan bermunculan usaha sejenis sehingga pemasok membagi pasokan sutra untuk yang lain juga.. 

Bila dilihat dari unsur manajemen masalah yang dialami keluarga Pak Dayat berhubungan dengan unsur….	
a.
Market
b.
Money
c.
Method
d.
Matherial
e.
Man


____	10.	Berikut peran badan usaha dalam perekonomian:
(1)	Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya
(2)	Menghasilkan keuntungan untuk kepentingan pribadi
(3)	Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional
(4)	Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang / jasa
(5)	Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
Berdasarkan pernyataan di atas, peranan yang dijalankan oleh badan usaha milik negara adalah....
a.
(1),(2), dan (3)
b.
(1),(3), dan (5)
c.
(2),(3), dan (4)
d.
(2),(4), dan (5)
e.
(3), (4), dan (5)


____	11.	Koperasi Sukamaju terletak di desa Sukmajaya. Keberadaan koperasi ini sangat membantu para petani dalam menyediakan bibit maupun pupuk, di samping menjadi penampung hasil panen. Minggu lalu seorang anggotanya bernama Badrun meninggal dunia. 
Cara menyelesaikan masalah yang ada di koperasi tersebut adalah ….
a.
mencoret keanggotaan Badrun dan mengganti dengan nama salah satu amggota keluarganya
b.
membiarkan Badrun tetap menjadi anggota koperasi walaupun yang membayar kewajiban adalah ahli warisnya
c.
mengembalikan hak Badrun kepada ahli warisnya dan keanggotaannya dilanjutkan oleh ahli warisnya
d.
mengembalikan seluruh hak Badrun kepada ahli warisnya dan keanggotaannya selesai
e.
memberikan seluruh hak Badrun kepada keluarganya kemudian mencari pengganti dari petani yang belum menjadi anggota


____	12.	Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng, sebagian besar masyarakat kesulitan membelinya. Kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah … .
a.
Melakukan pengawasan agar tidak terjadi penimbunan minyak goreng
b.
Melakukan operasi pasar agar harga minyak goreng terjangkau masyarakat
c.
Mengatur stock minyak goreng yang terdapat di pasar
d.
Membatasi masyarakat dalam mengkonsumsi minyak goreng
e.
Menyeimbangkan jumlah minyak goreng dengan kebutuhan masyarakat


____	13.	Pak Patman memiliki sebidang tanah dengan panjang 15 m dan lebar 7 m. Di atas tanah tersebut didirikan bangunan dengan panjang 6 m dan lebar 5 m. Di daerah tersebut harga tanah Rp1.200.000,00/m2 dan bangunan Rp2.000.000,00/m2 . Apabila nilai jual kena pajak ditetapkan 20% dengan tariff 0,5% dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak Rp12.000.000,00, maka pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Patman adalah ….
a.
Rp36.400
b.
Rp126.000
c.
Rp174.000
d.
Rp186.000
e.
Rp198.000


____	14.	
Berikut ini adalah data tentang pendapatan pada tahun 1999:
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Berdasarkan tabel diatas kesimpulan yang benar adalah ….
a.
Negara Indonesia memiliki pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan  negara India
b.
Negara Korea Selatan memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan negara Singapura
c.
Negara Korea Selatan memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan negara Meksiko
d.
Negara Singapura memiliki pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia
e.
Negara Indonesia memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia


____	15.	Data pendapatan petani di suatu daerah sebagai berikut:
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Berdasarkan data diatas, pernyataan yang paling tepat adalah ….
a.
Petani daerah Arjuna memiliki pendapatan lebih tinggi daripada pengeluarannya
b.
Penghasilan petani daerah Bima lebih rendah daripada petani daerah Kurawa
c.
Kesejahteraan petani daerah Bima lebih tinggi daripada petani daerah Kurawa
d.
Petani daerah Pandawa paling sejahtera dibandingkan dengan daerah lain
e.
Petani daerah Nakula paling tidak sejahtera dibandingkan dengan daerah lain


____	16.	Tabel jenis harga barang yang terjadi selama 3 tahun :
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Tingkat inflasi tahun 2015 berdasarkan tingkat keparahannya apabila dihitung dengan indeks harga agregatif sederhana (tahun dasar 2012) adalah … .
a.
Sangat ringan
b.
Ringan
c.
Sedang
d.
Berat
e.
Hyper inflasi


____	17.	Bank Indonesia melalui bidang moneternya mendapat informasi bahwa jumlah barang yang diperdagangkan saat ini 8.000.000 unit pada tingkat harga umum Rp50.000. Jumlah uang yang beredar adalah Rp20.000.000.000. dari informasi tersebut kecepatan uang yang beredar adalah …	
a.
10 kali
b.
20 kali
c.
30 kali
d.
40 kali
e.
50 kali


____	18.	Berikut ini beberapa transaksi perbankan :
	1.	Tn. Yudi menabung di bank setiap awal bulan
	2.	Tn Hendra memilih menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito
	3.	Lutfi mencairkan giro di Bank Sentosa
	4.	Bank Jaya memberikan Kredit Aksep kepada Tn Amir
	5.	Bank memberikan Kredit Rekening Koran kepada PT. Jaya Abadi
Termasuk jenis kredit pasif … .	
a.
1, 2, dan 3
b.
1, 3, dan 5
c.
2, 3, dan 4
d.
2, 3, dan 5
e.
3, 4, dan 5


____	19.	Ketika laju inflasi cukup tinggi, harga barang naik secara keseluruhan. Tingginya laju inflasi tersebut disebabkan oleh jumlah uang yang beredar berlebihan. Pemerintah melalui Bank Indonesia perlu melakukan upaya untuk menjaga kestabilah jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi adalah ...	
a.
Saat terjadi inflasi kebijakan yang diambil pemerintah yaitu menurunkan suku bunga
b.
Untuk mengurangi jumlah uang beredar Bank Indonesia menaikkan cadangan kas minimum pada bank umum
c.
Pada saat jumlah uang beredar berlebih, Bank Indonesia membeli kembali surat-surat berharga
d.
Untuk mengatasi laju inflasi, Bank Indonesia menaikkan tarif pajak dengan tujuan mengurangi jumlah uang beredar
e.
Saat jumlah uang beredar kurang mencukupi, Bank Indonesia menjual surat-surat berharga kepada masyarakat


____	20.	Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia yaitu pesebaran tenaga kerja yang tidak merata, sebagian tenaga kerja terpusat di pulau jawa. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ....
a.
Meningkatkan kualitas pendidikan agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing tinggi
b.
Mengadakan program transmigrasi dengan membuka lapangan pekerjaan baru
c.
Mendirikan pabrik baru yang bersifat padat karya di pulau jawa
d.
Meningkatkan penanaman modal asing di pulau jawa
e.
Menaikkan Upah Minimum Regional di daera
06 12A - Ekonomi - Ela
Answer Section

MULTIPLE CHOICE
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