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01. Jika diketahui permintaan suatu barang 
adalah Q = 10 –P dan fungsi penawaran 
adalah Q = 4 + 2P maka harga dan kuantitas 
keseimbangannya adalah …. 
(A) 8 dan 2 
(B) 2 dan 8 
(C) 4 dan 6 
(D) 6 dan 4 
(E) 2 dan 4 

 
02. Sebagai nasabah asuransi, pada suatu saat,  

seseorang menabrak mobil kita, kemudian 
kita mengajukan klaim ke asuransi, dan pihak 
asuransi membayarkan klaimnya kepada kita. 
Namun setelah itu perusahaan asuransi 
meminta ganti  rugi kepada seseorang yang 
telah menabrak mobil kita tadi. Asas ini 
disebut dengan ....  

 
(A) itikad baik  
(B) indemnitas  
(C) subrogasi  
(D) kepentingan 
(E) tanggung renteng 

 
03. Apabila kelompok barang A lebih disukai 

daripada kelompok barang B, dan kelompok 
barang B lebih disukai daripada kelompok 
barang C, serta kelompok barang A lebih 
disukai daripada  kelompok barang C maka 
hal ini sesuai dengan aksioma …. 

 
(A) completeness 
(B) continuous 
(C) consistent 
(D) non-satiation 
(E) transitive 

 
 

04. Manakah kesalahan yang dapat dideteksi 
dengan bantuan neraca saldo? 

 
(A) sebuah transaksi yang tidak dijurnal 
(B) sebuah jurnal yang diposting dua kali 
(C) kesalahan pengurangan saldo karena         

pencatatan transaksi 
(D) sebuah kesalahan transposisi ketika         

mentransfer sisi debit dari jurnal ke 
buku   besar 

(E) kesalahan penggunaan nama akun 
 
05. Peluang seorang pedagang untuk mendapat      

keuntungan atas 4 barang dagangannya, 
yaitu  barang A, B, C, dan D adalah secara 
berturut-turut 60%, 80%, 70%, dan 90%. 
Apabila keuntungan dari masing-masing 
barang tersebut bersifat independen, maka 
berapakah probabilitas bahwa pedagang 
tersebut untung atas keempat barang 
dagangannya …  
(A) 300% 
(B) 150% 
(C) 100% 
(D) 50% 
(E) 30% 

 
06. Manakah dari berikut ini adalah tujuan dari  

pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis? 
 

(A) pelaporan keuangan harus memberikan       
jaminan bahwa semua kewajiban 
perusahaan bisnis akan dibayar 

(B) pelaporan keuangan harus menunjukkan  
waktu dan jumlah dividen kas masa 
depan kepada investor potensial 

(C) fokus utama dari pelaporan keuangan 
adalah informasi tentang aset entitas 

(D) pelaporan keuangan harus menyediakan     
informasi tentang sumber daya ekonomi 
dari suatu perusahaan, klaim ke sumber-
sumber, dan perubahan sumber daya 
dan klaim kepada mereka 

(E) fokus utama dari pelaporan keuangan 
adalah informasi tentang pendapatan 
dari entitas 
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07. Berikut ini adalah jenis bank berdasarkan    
fungsinya yang melaksanakan kegiatan 
usahanya baik secara konvensional ataupun 
syariah tetapi tidak memberikan jasa lalu 
lintas pembayaran adalah … 

 
(A) bank sentral  
(B) bank umum  
(C) bank komersial  
(D) bank pembangunan 
(E) bank perkreditan rakyat 
 

08. Perusahaan Citra Agung menunjukkan saldo         
berikut pada akhir tahun pertama: 

 
 Kas Rp3.000,00 

 Asuransi dibayar di muka Rp4.700,00 

 Piutang Rp3.500,00 

 Utang Rp2.800,00  

 Wesel bayar Rp4.200,00  

 Modal pemilik Rp1.400,00  

 Penarikan pemilik Rp700,00 

 Pendapatan Rp22.000,00  

 Biaya Rp17.500,00  
 
 Berapa kredit total pada neraca saldo 

Perusahaan Citra Agung .... 
 

(A) Rp24.700,00  
(B) Rp30.400,00  
(C) Rp31.100,00  
(D) Rp35.100,00  
(E) Rp36.100,00  

 
09. Menurut teori kuantitas uang yaitu 

M×V=P×T, maka jika terdapat 500 buku 
ekonomi makro dijual dalam setahun dengan 
tingkat harga Rp50.000,00 per buku, 
sedangkan kuantitas uang per tahun dalam 
suatu perekonomian adalah Rp1.000.000,00 
maka besarnya tingkat perputaran uang 
dalam perekonomian tersebut adalah .... 

 
(A) 20  
(B) 15  
(C) 25  
(D) 30  
(E) 10  

 
 
 

10. Apabila diketahui jumlah total rupiah di             
masyarakat dan di bank sentral sebagai 
cadangan adalah sebesar Rp800 milyar, dan 
rasio cadangan dan deposit (rr) adalah 0,1 
dan rasio mata uang (currency) dan deposit 
(rr) adalah 0,8 maka  angka pengganda uang 
adalah …. 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 

 
11. Seorang pemilik bisnis jasa komputer 

membeli komputer baru senilai Rp5.000,00 
dengan membuka kesepakatan transaksi 
kredit dengan vendor  komputer, CPU 
Unlimited. Tidak ada uang muka. Transaksi 
yang dicatat akan menyebabkan .... 

 
(A) meningkatknya asset dan meningkatkan 

kewajiban  
(B) menurunnya asset dan menurunnya 

kewajiban 
(C) meningkatnya asset dan meningkatnya 

ekuitas pemilik  
(D) menurunnya asset dan menurunnya 

ekuitas     pemilik.  
(E) menurunnya asset dan rneningkatnya 

kewajiban 
 
12. Pada daerah classical range, perpotongan 

antara kurva IS dan kurva LM menyebabkan 
kebijakan fiskal .... 

 
(A) efektif 
(B) tidak efektif 
(C) kontraktif  
(D) tidak memiliki efek  
(E) tergantung pada faktor lain  

 
13. Dalam lembaga keuangan perbankan, fungsi  

lender of  last resort dilaksanakan oleh ….  
(A) bank komersial  
(B) bank umum 
(C) bank pembangunan  
(D) bank perkreditan rakyat  
(E) bank sentral  
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14. Jika suatu fungsi produksi Cobb-Douglas       

dinyatakan sebagai berikut   
dimana Q adalah output, K adalah kapital, 
dan L adalah tenaga  kerja sedangkan A 
adalah tingkat  teknologi. Maka marginal 
produk dari tenaga kerja adalah …. 

 
(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
 
15. Apabila terjadi apresiasi mata uang domestik  

terhadap suatu mata uang asing maka di 
dalam negeri akan terjadi kenaikan .... 

 
(A) investasi  
(B) konsumsi  
(C) pengeluaran pemerintah 
(D) ekspor  
(E) impor 

 
 Petunjuk B dipergunakan dalam 

menjawab soal nomor 15 sampai dengan 
nomor 19.  

 
16. Meningkatnya hasrat konsumsi individu dan 

masyarakat dapat menyebabkan naiknya 
aktivitas ekonomi. 

 
SEBAB  

 
 Karena peningkatan konsumsi meningkatkan   

permintaan suatu barang yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan penawaran terhadap 
barang tersebut. 

 
17. Dalam jangka panjang semua komponen 

biaya merupakan biaya variabel dalam 
memproduksi suatu barang. 

 
SEBAB  

 
 Dalam jangka panjang, produsen lebih 

leluasa  dalam menentukan jumlah barang 
yang  diproduksi.  
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18. Kartu kredit tidak termasuk dalam 
pengukuran kuantitas uang. 

 
SEBAB  

 
 Kartu kredit bukan merupakan salah satu 

metode/alat pembayaran, namun merupakan 
suatu metode yang menunda pembayaran.  

 
19. Pegadaian adalah merupakan salah satu 

bentuk lembaga keuangan non bank. 
 

SEBAB 
 
 Pegadaian tidak mempunyai fungsi untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dan           
menyalurkan dana kepada masyarakat yang  
membutuhkan.  

 
20. Akun-akun dalam laporan keuangan 

merupakan akun nominal.  
 

SEBAB  
 
 Saldo akun di laporan posisi keuangan bukan 

merupakan hasil akumulasi dari tahun-tahun  
sebelumnya.  

 
 
 Petunjuk C dipergunakan dalam 

menjawab soal nomor 20 sampai dengan 
nomor 24.  

 
21. Berikut ini termasuk topik yang dibahas 

dalam ilmu ekonomi makro ... 
 

(1) inflasi 
(2) pertumbuhan ekonomi  
(3) pendapatan nasional  
(4) produsen beras 

 
22. Diketahui permintaan suatu barang adalah          

Q = 25 - 3P2 dan fungsi penawarannya 
adalah Q = -50 + 5P2, maka pernyataan di 
bawah ini yang benar adalah … 

 
(1) harga keseimbangan adalah 5  
(2) kuantitas keseimbangan 25 
(3) elastisitasnya pada titik keseimbangan 

adalah elastis  
(4) elastisitasnya pada titik keseimbangan 

adalah inelastis  
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23. Manakah diantara pernyataan berikut yang 
benar tentang peran asuransi? 

 
(1) menyalurkan kredit kepada masyarakat  
(2) menghimpun dana melalui penarikan 

premi  
(3) menghimpun dana dari masyarakat  
       dalam bentuk tabungan  
(4)  memberikan ganti rugi kepada pihak             
  pembayar premi apabila ada peristiwa  
  yang merugikan pembayar premi terse 
  but  
 

24. Pendapatan yang masih harus diterima atas 
jasa yang diberikan tetapi belum tercatat 
adalah sebesar Rp550.000,00 maka elemen 
penyesuaiannya adalah … 

 
(1) kas (D) Rp550.000,00  
(2) pendapatan jasa (D) Rp550.000,00  
(3) piutang (K) Rp550000,00 
(4) pendapatan jasa (K) Rp550.000,00  

 
25. Koperasi adalah lembaga keuangan bukan 

bank yang mempunyai nilai dan prinsip 
sebagai berikut … 

 
(1) kekeluargaan  
(2) bertanggung jawab  
(3) demokrasi  
(4) kemandirian 
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