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51. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan adalah laporan laba rugi, 
yaitu laporan yang menunjukkan besarnya laba/rugi perusahaan yang diperoleh dalam satu perlode 
akuntansi. 
 

52.  Jawaban: D 
Pembahasan: 
Pada perusahaan dagang, harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal ditambah 
pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Sedangkan  pada perusahaan manufaktur 
perhitungannya lebih kompleks karena terdapat komponen barang siap dijual, barang dalam proses, 
dan bahan mentah. 
 

53.  Jawaban: B 
Pembahasan: 
Pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pendapatan diperoleh dengan 
menjumlahkan (sewa, gaji/upah, bunga, dan laba) yang diperoleh dari penyediaan faktor-faktor 
produksi oleh rumah tangga konsumen. 
 

54.  Jawaban: E 
Pembahasan: 
Manajemen yang efisien adalah manajemen dimana proses mencapai  keluaran 
(output/hasil/produktivitas) yang lebih tinggi dibandingkan dengan masukan (faktor-faktor 
produksi). 

 
55.  Jawaban: B 

Pembahasan: 
Sumber daya perusahaan yang berkompetisi meliputi sumber daya manusia, metode kerja, 
modal/uang, mesin produksi, material/bahan baku dan bahan pembantu, dan market/pasar. 

 
56.  Jawaban: E 

Pembahasan:  
Ciri pasar persaingan sempurna: 1) di dalam pasar terdapat banyak penjual dan banyak pembeli; 2) 
masing-masing penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga yang terjadi di pasar; 3) 
pembeli dan penjual sebagai price taker; 4) penjual menghasilkan barang yang homogen (identik); 5) 
setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar; 6) setiap pembeli memiliki informasi yang lengkap 
tentang pasar. 
 

57. Jawaban: E 
Pembahasan: 
Penyediaan barang dan jasa yang tidak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar adalah rasa 
aman, adil, dan terlindungi, yang semua itu diperankan dalam suatu pemerintahan adalah bagian 
kepolisian, kehakiman dan kejaksaan 
 

58. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Apabila perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi sebesar Rp 0, keuntungan akuntansinya lebih 
besar dari nol, karena keuntungan akuntansi hanya memperhitungkan beban-beban yang 
ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan, keuntungan ekonomi 
perusahaan diperoleh dari pendapatan dikurangi beban-beban yang bersifat implisit dan eksplisit. 

 Pembahasan Soal 
Disusun oleh : Team um.ujiantulis.com  
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59. Jawaban: D 

Pembahasan: 
Impor beras dari Thailand akan mengakibatkan persediaan beras di dalam negeri bertambah, 
sehingga kurva penawaran beras akan bergeser ke kanan. Sedangkan akibatnya berkurangnya 
devisa, negara karena untuk membayar impor. 
 

60. Jawaban: A 
Pembahasan: 
Titik D dan E menunjukkan adanya pemborosan, dimana sumber daya tidak digunakan secara 
maksimal. 
Titik F berada di luar kurva merupakan kombinasi produksi yang tidak mungkin dihasilkan karena 
sumber dayanya tidak mencukupi. 
Titik A, B, C adalah titik yang berada dalam garis kurva, menunjukkan kombinasi yang paling efisien 
karena sumber daya digunakan sepenuhnya dan tidak terjadi pemborosan. 
 

61. Jawaban: C 
Pembahasan: 
3 keterampilan yang harus dimiliki manajer: 
  keterampilan teknis, yaitu keterampilan dalam menggunakan teknik, prosedur dan pengetahuan 

di bidang tertentu, 
   keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan 

semua kepentingan dan aktivitas organisasi, 
  keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi 

orang lain. 
 

62. Jawaban: - 
Pembahasan: 
Fungsi Konsumsi C = 200 + 0,70Y 
Fungsi Tabungan S = -200 + 0,30Y  
Fungsi Investasi 1 = 20 + 0,05Y 
Pendapatan Equilibrium= 

  

  

  

Tingkat Konsumsi Equilibrium=  
S = -200 + 0,30Y 
S = - 200 + 0,3(880) 
S = - 200 + 264 = 64 
 
 

63. Jawaban: B 
Pembahasan: 
MPC  = 0,6 
konsumsi minimum = a =100 
C = 100 + 0,6Y 
BEP   Y = C 

Y = 100 + 0,6Y 
Y — 0,6Y = 100 
0,4Y = 100 
Y = 100 : 0,4 = 250 
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64. Jawaban: C 
Pembahasan: 
Apabila pemerintah menurunkan jumlah pajak yang harus dibebankan pengusaha maka pengalihan 
tersebut akan dibebankan kepada pemerintah dan penerimaan pemerintah dari pengusaha turun 
2,5%. 
 

65. Jawaban: A 
Pembahasan: 
 
 
 
 
 
 
 
Kurva permintaan mengalami pergeseran ke arah kiri bawah yang diakibatkan konsumen 
mengurangi permintaan terhadap jasa pencetakan foto, hal ini dikarenakan turunnya selera 
konsumen terhadap percetakan foto melalui jasa percetakan. 

 
66. Jawaban: D 

Pembahasan: 
Keuntungan ekonomi usaha Mas Pri lebih besar dibandingkan keuntungan akuntansinya karena Mas 
Pri masih memungkinkan melakukan kegiatan ekonomi lainnya selain berjualan bakso. 
 

67. Jawaban: B 
Pembahasan: 
k=4 
BEP   Y=C=300 

k=4 

  

  

  

Y = C = 300 
Y = C + I 
I = -a + (1-b)Y 
0 = -a + 0,25(300) 
0 = -a + 75 
-a = -75 
I = -75 + 0,25 Y  I=25 

25 = -75 + 0,25Y 
100 = 0,25Y 
Y = 100:0,25  Y = 400 

 
68. Jawaban: A 

Pembahasan: 
Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang-orang membuat pilihan dengan/tanpa 
penggunaan, dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam 
berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang & jasa dan mendistribusikannya untuk 
keperluan konsumsi sekarang dan dimasa akan datang kepada berbagai orang dan golongan 
(Samuelson). Sedangkan prinsip ekonomi diartikan dengan tindakan tertentu dapat mendapatkan 
hasil yang maksimum. 
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan keduanya terdapat hubungan sebab akibat. 
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69. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Barang substitusi adalah barang yang sifatnya dapat menggantikan fungsi barang yang lain. Barang X 
dan Y bersifat substitusi. Apabila terjadi kenaikan harga barang X maka akan menurunkan 
permintaan terhadap barang X, akan tetapi akan meningkatkan permintaan terhadap barang Y. 
Barang publik adalah barang yang berasal dari kekayaan pemerintah/alam, non excludable (tidak 
dapat melarang/menarik biaya orang yang akan menggunakan barang), dan non rivalry (manfaat 
atas konsumsi suatu barang tidak berkurang meskipun dikonsumsi beberapa individu). 
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan keduanya terdapat hubungan sebab akibat. 
 

70. Jawaban: B 
Pembahasan:  
Menurut Schumpeter, penemuan dan inovasi oleh -pengusaha (wirausaha) adalah kekuatan 
penggerak di batik siklus ekonomi yang panjang. Tingkat kemakmuran suatu negara meningkat bila 
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk, artinya terjadi 
peningkatan output per kapita. 
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan keduanya terdapat hubungan sebab akibat. 
 

71. Jawaban: D 
Pembahasan: 
Keynes berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang tepat akan menyelamatkan perekonomian 
suatu negara. Laissez Faire adalah doktrin ekonomi yang menekankan pembatasan campur tangan 
pemerintah dalam bidang perekonomian suatu negara. 
 Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar dan keduanya terdapat hubungan sebab akibat. 
 

72. Jawaban: A 
Pembahsan: 
Marginal utility adalah pertambahan kepuasan yang dinikmati dari setiap tambahan barang atau jasa 
yang dikonsumsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan keduanya terdapat hubungan sebab akibat. 
 
 

73. Jawaban: A 
Pembahasan: 
Angka pengganda investasi pada perekonomian tertutup (3 sektor) besarnya lebih besar 
dibandingkan angka pengganda investasi perekonomian terbuka (4 sektor) 

Angka pengganda investasi perekonomian tertutup = k =  

Angka pengganda investasi perekonomian terbula = k =  

Dalam perekonomian terbuka, keseimbangan terjadi pada konsumsi, investasi pengeluaran, 
pemerintah, kegiatan eksport dan import. 
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan keduanya terdapat hubungan sebab akibat. 
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74. Jawaban: C 

Pembahasan: 
Tabungan pemerintah menunjukan penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 
Tabungan pemerintah digunakan untuk belanja kegiatan pembangunan. 
Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. 

 
75. Jawaban: A 

Pembahasan: 
Syarat-syarat uang: 
1) Diterima oleh umum (acceptability) 
2) Mudah di simpan dan dipindahtangankan (portibility) 
3) Tahan lama dan tidak cepat rusak (durability) 
4) Dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilai (divisibility) 
5) Nilainya stabil atau tetap (stability of value) 
6) Jumlahnya memenuhi kebutuhan. 

 


