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16. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun 2012 sebesar 6,4 persen diperoleh 
dengan rumus ...  

 
(A) (PDB nominal 2012 - PDB nominal 

2011)/ PDB nominal 2011 
(B) (PDB nominal 2012 - PDB nominal 

2011)/PDB nominal 2011 kali 100% 
(C) (PDB absolut 2012 - PDB absolut 

2011)/PDB absolut 2011 kali 100% 
(D) (PDN rill 2012 - PDB rill 2011)/ PDB 

rill 2011 kali 100% 
(E) (pendapatan per kapita 2012 - 

pendapatan per kapita 2011)/ 
pendapatan per kapita 2011 kali 100% 

 
17. Tingkat perturnbuhan ekononn Indonesia 

tahun 2012 tertinggi kedua di dunia setelah 
Cina dikarenakan perhitungan pertumbuhan 
ekonominya didasarkan pada produk 
domestik bruto (PDB) nominal. 

 
     SEBAB 
 
 PDB nomimal dihitung dengan cara 

menjumlahkan nilai barang dan jasa yang 
dihasilkan suatu negara selama satu tahun 
menurut harga berlaku. 

 
18. Menilik perbedaan besarnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 
Thailand, maka produk domestik bruto 
(PDB) rill Thailand lebih kecil dibanding 
PDB rill Indonesia. 

 
     SEBAB 
 
 Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara 

dapat digunakan untuk mengukur 
ketimpangan distribusi pendapatannya. 

 
 Bacaan berikut digunakan sebagai pengantar soal 

nomor 19-21. 
   Untuk mengurangi beban subsidi yang 

harus ditanggung oleh APBN, BPH Migas 
menyarankan kenaikan harga bensin dan 
solar sebesar Rp. 1 500,00 per liter sehingga 
harganya naik menjadi Rp6.000,00 per liter. 
Kenaikan harga sebesar itu akan menghemat 
pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM 
sebesar Rp70 triliun per tahun. 

   Faktanya, harga minyak di pasar dunia 
terus meningkat. Di samping disebabkan 
oleh semakin menurunya produksi minyak 
dunia, kenaikan harga tersebut juga 
disebabkan oleh tingginya rata-rata 
pertumbuhan ekonomi dunia. 

 
19. Apabila fungsi konsumsi masyarakat C = 

300 + 0.80Y, dan pemerintah menaikkan 
harga bensin dan solar sehingga pengeluaran 
pemerintah untuk subsidi berkurang sebesar 
Rp70 triliun, maka pendapatan nasional ... 

 
(A) berkurang Rp70 triliun 
(B) bertambah Rp70 triliun 
(C) berkurang Rp280 triliun 
(D) bertambah Rp280 triliun 
(E) berkurang Rp350 triliun 
 

20. Menurut Schumpeter, faktor terpenting yang 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia  
adalah ... 

 
(A) modal 
(B) pengusaha 
(C) tenaga kerja 
(D) sumber daya alam 
(E) tabungan 
 

21. Menilik elastisitas harga permintaannya, 
kenaikan harga bensin dan solar akan 
meningkatkan total revenue (TR) PT 
Pertamina. 

 
     SEBAB 
 
 Elastisitas harga permintaan adalah berapa 

besar pengaruh perubahan harga bensin dan 
solar terhadap perubahan jumlah bensin dan 
solar yang diminta. 

 
22. Diketahui fungsi pendapatan rata-rata 

seorang produsen adalah P = 160 - 2Q, 
sedangkan fungsi biaya rata-ratanya 500/Q + 
10 + Q. 

 Besar pendapatan total yang maksimum dari 
produsen adalah ... 

 
(A) 3.200   (D)  5.600 
(B) 3.650   (E)   6.100 
(C) 4.200 
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23. Kemampuan manajemen koperasi dalam 
menghasilkan sisa hasil usaha pada satu 
tahun tercermin pada ... 

 
(A) likuiditas 
(B) rentabilitas 
(C) sovabilitas 
(D) Rasio modal 
(E) Rasio utang 
 

24. Akun yang termasuk dalam akun nominal 
adalah akun yang ada di dalam ... 

 
(A) Laporan Neraca 
(B) Laporan Laba-Rugi 
(C) Laporan Arus Kas 
(D) Lapran Daftar Laba Ditahan 
(E) Laporan Perubahan Modal 
 

25. Buku harian (jurnal) pembelian hanya 
digunakan untuk mencatat pembelian ... 

 
(A) tunai 
(B) kredit 
(C) tunai dan kredit 
(D) tunai dan potongan pembelian 
(E) kredit dan pengembalian pembelian 
 

26. Data akun UD Sampurno untuk tahun buku 
2012: 

Persediaan awal 
 Rp35.500.000,00 
Persediaan akhir 
 Rp39.750.000,00 
Pembelian 
 Rp65.000.000,00 
Penjualan 
 Rp122.500.000,00 
Retur penjualan 
 Rp15.000.000,00 
Retur pembelian 
 Rp3.600.000,00 
Beban angkut 
 Rp750.000,00 
Polongan pembelian 
 Rp1.850.000,00 
Biaya umum dan administrasi 
 Rp7.500.000,00 

 Bedasarkan data di atas, besarnya harga 
pokok penjualan untuk tahun 2012 adalah.. 

 
(A) Rp48.550.000,00 
(B) Rp56.050.000,00 
(C) Rp60.750.000,00 
(D) Rp65.050.000,00 
(E) Rp69.750.000,00 
 

27. Pengenaan tarif  atas barang impor membuat 
harga di dalam negeri menjadi lebih rendah. 

 
     SEBAB 
 
 Tarif  atas barang impor mendorong 

produsen dalam negeri untuk meningkatkan 
produksinya. 

 
28. Bentuk kurva marginal utility umumnya 

bergerak menurun dari kiri ke atas ke kanan 
bawah. 

 
     SEBAB 
 
 Merginal utility menunjukkan berapa kepuasan 

bertambah karena pertambahan sejumlah 
barang yang dikonsumsi. 

 
29. Pada saat kurva marginal cost (MC) memotong 

kurva average variable cost (AVC), maka ... 
 

(1) Average cost (AC) turun 
(2) MC = AVC 
(3) MC naik 
(4) AVC naik 

 
30. Ciri-ciri industri minyak mentah dari negara-

negara pengekspor minyak yang tergabung 
dalam OPEC adalah ... 

 
(1) Fungsi biaya produksi semua negara 

sama 
(2) Harga tertinggi ditentukan oleh negara 

produsen dengan kuota terkecil 
(3) Masing-masing negara produsen 

memiliki fungsi permintaan individu 
yang tidak elastis 

(4) Keuntungan maksimum kartel tercapai 
apabila ∑ MC = MR 
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