
BAB 1 

PERSOALAN EKONOMI 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Dibawah ini yang termasuk faktor produksi adalah: 

a. SDA (Sunber Daya Alam)   

b. SDM (Sumber Daya Manusia) 

c. Semua alat buatan manusia 

d. Semua benar 

 

2. Di dalam kurva KKP, titik yang berada di dalam grafik KKP merupakan: 

a. Batas kemungkinan  c.   Kelangkaan 

b. Pilihan    d.   Kombinasi yang dapat dicapai 

 

3. Komoditi dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. SDM dan SDA  c.   Jasa dan Barang 

b. Barang dan SDM  d.   SDA dan Jasa 

 

4. Yang termasuk SDM adalah: 

a. Mental dan Fisik manusia  c.   Hutan 

b. Tanah    d.   Barang tambang 

 

5. Yang tidak termasuk dalam bahasan ilmu ekonomi adalah: 

a. Sumber daya dan Komoditi 

b. Kenikmatan 

c. Pilihan 

d. Biaya imbangan 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Pada kurva KKP, ..... (1) merupakan batas antara ..... (2) dan ..... (3). Titik di sebelah 

kanan kurva merupakan ..... (4) dan di sebelah kiri kurva merupakan ..... (5) 

 

 



C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Sebutkan macam grafik KKP dan berikan penjelasan! 

2. Terangkan sifat-sifat penting dari suatu teori ekonomi! Apakah yang dimaksud 

dengan cateris paribus ?  Mengapa ia perlu digunakan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

ILMU EKONOMI SEBAGAI ILMU SOSIAL DAN GAMBARAN 

PEREKONOMIAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Pernyataan positif berkaitan dengan: 

a. Fakta  c.   Kabar burung 

b. Gossip  d.   Buah bibir 

 

2. Pernyataan normatif tidak berkaitan dengan: 

a. Filsafat  c.   Fakta 

b. Norma  d.   Budaya 

 

3. Yang tidak termasuk dalam variabel adalah: 

a. Perubahan endogen  c.   Perubahan eksogen 

b. Perubahan stock   d.   Asumsi 

 

4. Asumsi disebut juga: 

a. Scarcity   c.   Cateris paribus 

b. Opportunity Cost  d.   Hipotesis 

 

5. Pasar dibedakan menjadi: 

a. 1   c.   3 

b. 2   d.   4 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Pasar dibedakan berdasarkan ..... (1), yaitu ..... (2) dan ..... (3) yang masing-masing 

menjual ..... (4) dan ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Jelaskan peran dari rumah tangga dan perusahaan didalam pengambil keputusan 

ekonomi! Apakah pernyataan positif ?  

2. Apa bedanya dengan pernyataan normatif ? Mengapa kita perlu membedakan 

pernyataan positif dan normatif ? 



 

 

BAB 3 

PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Yang menentukan jumlah permintaan yaitu: 

a. Harga barang  c.   Selera 

b. Hubungan barang  d.   Semua benar 

 

2. Pada pendapatan rumah tangga, barang dibedakan menjadi: 

a. Normal   c.   Superior 

b. Inferior   d.   Semua benar 

 

3. Jika pendapatan berkurang, maka barang yang banyak diminta yaitu: 

a. Normal   c.   Superior 

b. Inferior   d.   Semua salah 

 

4. Jika pajak turun dan pendapatan naik, maka barang yang akan turun permintannya 

adalah: 

a. Subtitusi   c.   Inferior 

b. Normal   d.   Superior 

 

5. Permintaan barang komplemen akan naik jika komoditi utama permintaannya: 

a. Turun   c.   Normal 

b. Naik   d.   Tetap 

 

 

 

 

 

 

 



B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Barang dibedakan menjadi 3, yaitu ..... (1), ..... (2), dan ..... (3). Jika pendapatan 

meningkat sedangkan permintaan barang menurun maka akan disebut barang ..... (4). 

Jika pendapatan meningkat dan permintaan meningkat, maka disebut barang ..... (5) 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Sebutkan contoh hubungan barang subtitusi dan komplemen masing-masing 5! 

2. Jika diketahui persamaan permintaan gula, Qd = 22000 – 2P, sedangkan fungsi 

penawarannya Qs = -3000 + 3P, dimana P adalah harga gula dalam Rp per kg dan Q 

adalah jumlah gula dalam kg.  

a. Gambarkan kurva permintaan dan penawaran gula dalam satu grafik ! 

b. Berapakah besarnya harga keseimbangan ? 

c. Pada saat harga keseimbangan, jumlah yang diperjualbelikan sebesar…….. 

d. Pada saat harga gula Rp 3000,-/kg, akan terjadi ekses……………. 

sebesar………………… 

e. Pada saat harga gula Rp 6000,-/kg, akan terjadi ekses………sebesar………..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

ELASTISITAS PENAWARAN DAN PERMINTAAN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Pada kurva yang bersifat elastis, kenaikan harga 1% akan menyebabkan permintaan: 

a. Naik  c.   Naik drastis 

b. Turun  d.   Turun drastis 

 

2. Pada kurva elastis, Ed akan bernilai: 

a. < 1  c.   > 1 

b. = 1  d.   Benar semua 

 

3. Pada kurva unitary elastis, Ed bernilai: 

a. > 1  c.   = 1 

b. < 1  d.   Salah semua 

 

4. Pada kurva inelastis, Ed bernilai: 

a. = 1  c.   > 1 

b. < 1  d.   Benar semua 

 

5. Pada barang yang Ed < 1 (inelastis) adalah: 

a. Pangan  c.   Papan 

b. Sandang  d.   Salah semua 

 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Semakin besar elastisitas harga, maka akan ..... (1) jumlah perubahan permintaan. Jika 

nilai Ed > 1 maka disebut ..... (2), jika Ed < 1 maka disebut ..... (3), dan jika Ed = 1 

maka disebut ..... (4). Rumus untuk mencari Ed adalah ..... (5) 

 

 

 

 



C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Jika harga sebuah daging Rp. 50.000,00 maka jumlah permintaannya 150 kg. Jika 

terjadi wabah dan harganya jatuh menjadi Rp. 25.000,00 maka jumlahnya 50 kg. 

Hitunglah: 

a. Ed 

b. Arti dari elastisitasnya 

2. Jika diketahui pada saat harga Rp 4000/Kg jumlah yang akan diminta konsumen 

adalah sebesar 8000 Kg, dan produsen akan menghasilkan produk sebesar 6000 Kg. 

Sedangkan pada saat harga Rp 2000/Kg maka  jumlah yang akan diminta konsumen 

adalah sebesar 10000 Kg, dan produsen akan menghasilkan produk sebesar 3000 Kg. 

Berdasarkan keterangan tersebut, tentukan: 

 a. Harga dan jumlah keseimbangan 

 b. Berapa besarnya elastisitas permintaan, dan apakah artinya? 

 c. Berapa besarnya elastisitas penawaran, dan apakah artinya? 

 d. Gambarkan kondisi tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM PRAKTEK 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Fluktulasi produksi akan mengakibatkan: 

a. Pergeseran kurva penawaran 

b. Pergerakan kurva penawaran 

c. Pergeseran kurva permintaan 

d. Pergerakan kurva permintaan 

 

2. Kebijakan harga minimum ditetapkan untuk melindungi: 

a. Produsen   c.   A dan B benar 

b. Konsumen  d. Pemerintah 

 

3. Kebijakan harga yang dilakukan oleh pemerintah biasanya utnuk barang yang 

elastisitasnya tinggi yaitu: 

a. Pangan   c.   Sandang 

b. Papan   d.   Normal 

 

 

4. Variasi harga akan sangat besar terjadi jika kurva penawaran: 

a. Elastis   c.   Unitary elastis 

b. Inelastis   d.   Semua salah 

 

5. Pasar gelap akan terjadi pada hal berikut, kecuali: 

a. Pengawasan kurang ketat 

b. Tidak adanya kebijaksanaan harga 

c. Tidak ada operasi pasar 

d. Terlaksananya kebijaksanaan harga diikuti operasi pasar 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 



1. Upaya yang ditempuh pemerintah ketika panen raya adalah ..... (1). Kebijakan ini 

dilakukan dengan menetapkan kebijakan ..... (2) untuk melindungi ..... (3). Kebijakan 

ini tidak akan efektif jika tidak diikuti ..... (4) untuk mencegah adanya ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Dik Qd=100-P; Qs=P-20. Tentukan : 

a.  Pdan Q keseimbangan 

b. Jika harga minimum menjadi berselisih 20% tentukan ekses yang terjadi 

dan besarnya 

2. Jika diketahui fungsi permintaan gabah di Kabupaten Bogor adalah Qd = 30000 – 

2P dimana Q menunjukkan kuantitas (kg) dan p adalah  harga yang terjadi di pasar 

(Rp/kg). Pada saat paceklik fungsi penawaran gabah  

       adalah Qs = 20000 + 3P dan Tentukan: 

a. Harga dan jumlah keseimbangan 

b. Besarnya penerimaaan petani 

c. Surplus konsumen dan surplus produsen 

Karena harga keseimbangan di atas dirasakan terlalu tinggi bagi konsumen, maka 

pemerintah menetapkan kebijakan harga yang berselisisih 40 persen dari harga 

keseimbangan awal. Tentukan: 

 

d.  Kebijakan harga apa yang ditetapkan oleh pemerintah........... berapa besarnya  

     harga yang ditetapkan oleh pemerintah.................... 

e. Pada penetapan kebijakan harga tersebut akan terjadi ekses............. sebesar........... 

f. Pada kondisi tersebut pemerintah bertindak sebagai............ dimana besarnya  

     penerimaan pemerintah dari penetapan kebijakan tersebut adalah......... 

g. Besarnya penerimaan petani dengan adanya penetapan kebijakan tersebut adalah..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 6 

TINGKAH LAKU KONSUMSI RUMAH TANGGA 

PENDEKATAN GARIS ANGGARAN DAN KURVA 

INDEFEREN 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Jika terjadi perubahan harga atau pendapatan, maka garis anggaran akan: 

a. Bergeser sejajar   c.   Bergerak sejajar 

b. Bergeser tidak sejajar  d.   Bergerak tidak sejajar 

 

2. Kurva garis anggaran akan tetap jika: 

a. Pendapatan tetap dan harga naik 

b. Pendapatan naik dan harga tetap 

c. Pendapatan turun dan harga naik 

d. Masing-masing berubah secara proporsional 

 

3. Jika seseorang mendapatkan kenaikan gaji dengan harga barang tetap, maka: 

a. Pendapatan nominal naik 

b. Pendapatan riil naik 

c. Benar semua 

d. Salah semua 

 

4. Jika garis anggaran menjauhi titik asal, maka: 

a. Pendapatan riil meningkat 

b. Pendapatan nominal meningkat 

c. Pendapatan riil menurun 

d. Pendapatan nominal menurun 

 

5. Jika pendapatan tetap dan harga turun, maka: 

a. Pendapat riil meningkat 

b. Pendapatan riil tetap 

c. Pendapatan riil menurun 

d. Salah semua 



 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Kenaikan pendapatan akan ..... (1) garis anggaran ke ..... (2) yang ..... (3) dengan garis 

anggaran ..... (4). Untuk setiap pendapatan akan terdapat keseimbangan, yaitu ketika 

..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Jelaskan kapankah keseimbangan antara garis anggaran dengan kurva indeferen! 

2. Misalkan seorang konsumen ingin membeli mangga dan durian dengan harga 

berturut-turut harganya adalah 2000 dan 4000. Uang konsumen tersebut berjumlah 

40000. Berdasarkan hal tersebut, tentukan : 

  a. Garis anggaran konsumen tersebut (Asumsi: Mangga di sumbu horizontal dan durian  

          di sumbu vertikal). 

 b. Apabila harga durian turun menjadi 2500, bagaimana perubahan yang terjadi pada  

          garis anggaran ? 

 c.  Apabila harga durian dan mangga menjadi separuh dari harga semula,   bagaimana  

           perubahan yang terjadi pada garis anggaran ? 

 d. Misalkan uang konsumen bertambah menjadi 60000, bagaimana perubahan yang  

          terjadi pada garis anggaran ? 

 e. Gambarkan semua kondisi tersebut !    

3. Gambarkan dan jelaskan penurunan kurva permintaan dari garis konsumsi harga ! 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 7 

PRODUKSI DAN BIAYA JANGKA PENDEK 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Keputusan jangka pendek dipengaruhi oleh faktor tetap di bawah ini, kecuali: 

a. Pabrik dan Peralatannya   c.   Pelayanan 

b. Tanah     d.   Salah semua 

 

2. Keputusan perusahaan dalam jangka sangat panjang adalah: 

a. Mempergunakan pabrik dan peralatan 

b. Memilih proses produksi dengan teknologi yang ada 

c. Melakukan penemuan baru 

d. Asal untung 

 

3. Jika output marginal akan disebut titik produksi marginal yang: 

a. Meningkat  c.   Menurun 

b. Tetap   d.   Elastis 

 

4. Pada tingkat produksi jangka panjang, faktor yang tetap adalah: 

a. Teknologi produksi  c.   Jenis proses produksi 

b. Input    d.   Metode produksi 

 

5. Yang tidak termasuk konsep perhitungan biaya adalah: 

a. ATC   c.   TC 

b. MC   d.   Ed 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Pada saat kurva produk total mencapai titik balik, kurva produk marginal akan 

mencapai ..... (1). Setelah itu dengan tambahan input terus menerus, produk ..... (2) 

akan ..... (3) hingga ..... (4) tepat pada saat produk total ..... (5) 

 

 

 



C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Diketahui TC = Q
3
- 10Q

2
 + 40Q, tentukanlah: 

a. TVC dan TFC 

b. ATC, AVC, dan AFC 

     2. Jika biaya total produksi barang U adalah 3020618 23 XXXTC  dimana 

X merupakan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang U 

tersebut. Maka tentukan: 

 a. Fungsi biaya marginal 

 b. Fungsi biaya variabel rata-rata dan biaya tetap rata-rata 

 c. Fungsi biaya total rata-rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 8 

PENENTUAN HARGA DALAM PASAR PERSAINGAN 

SEMPURNA 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Ada 3 syarat mutlak agar perusahaan memaksimumkan laba dalam PPS, kecuali: 

a. P  AVC   c.   Kurva MC harus memotong kurva MR dari bawah 

b. MR = MC   d.   P = MC 

 

2. Pernyataan yang salah mengenai asumsi-asumsi dalam PPS adalah: 

a. Banyak produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) 

b. Bebas keluar masuk pasar 

c. Produk yang dihasilkan tidak homogen 

d. Informasi sempurna sehingga tidak ada harga informasi 

 

3. Mengapa dalam jangka panjang pada PPS kondisi yang terjadi adalah hanya kondisi 

laba normal yaitu P = ATC dan  = 0? 

a. Karena adanya daya tarik ekonomi 

b. Karena ada keluar masuk pasar sehingga kurva tergeser 

c. Adanya kondisi penetapan harga PPS dalam jangka pendek 

d. Adanya asumsi-asumsi dalam PPS 

 

4. Pada penetapan harga pada PPS jangka pendek terjadi Shutdown Point. Apa yang 

menyebabkan hal tersebut terjadi? 

a. P = AVC minimum, yaitu TVC tepat tertutupi, TFC tidak tertutupi 

b. P > ATC minimum yaitu TVC dan TFC tertutupi seluruhnya 

c. P < ATC minimum yaitu TVC masih tertutupi, namun TFC tidak tertutupi 

d. P = ATC minimum yaitu TVC tertutupi dan TFC tepat tertutupi 

 

5. Maksimasi profit pada penetapan harga PPS terjadi saat: 

a. ATC minimum < P  c.   P = AVC minimum 

b. P < AVC    d.   P = ATC  minimum 

 



B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Menurut ahli ekonomi, PPS memiliki dua daya tarik, yaitu ..... (1) dan ..... (2) dimana 

keseimbangan PPS terjadi pada saat ..... (3). Jika penetapan keseimbangan ..... pada 

PPS terjadi pada saat Shutdown Point, minimalisasi Loss, laba positif, laba normal 

dan ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Diketahui 100 perusahaan identik pada PPS dengan TC = 0,01Q
2
 + 0,1Q + 1 dengan 

QD = 60 – 0,5P dan P = 120 – 2Q. Tentukan: 

a. Harga dan jumlah pada saat keseimbangan 

b. Tentukan kurva penawaran pasar dan perusahaan 

2. Pabrik pengalengan ikan milik Mrs. Diani yang beroperasi pada pasar persaingan 

sempurna memiliki fingsi biaya sebagai berikut: TC = 20 -10Q + 2Q
2 

 sedangkan fungsi 

harga yang dihadapi pabrik tersebut adalah P = 100 - Qd, maka tentukan: 

a. Jumlah output yang dihasilkan agar toko tersebut mendapat laba maksimum 

b. Kentungan yang diperoleh toko tersebut 

c. Harga pasar 

 

3. Sebutkan dan jelaskan lima posisi keuntungan perusahaan dalan jangka pendek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 9 

PENENTUAN HARGA PADA PASAR MONOPOLI DAN 

PERBANDINGANNYA DENGAN PPS 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Pasar monopoli mempunyai kebijakan diskriminasi harga. Salah satunya diskriminasi 

harga derajat ketiga yang terjadi bila: 

a. Monopolis mengambil seluruh SK 

b. Monopolis mengambil sebagian SK 

c. Monopolis menghadapi dua atau lebih pasar yang elastisitas permintaannya 

berbeda 

d. Monopolis tidak mengambil sebagian maupun seluruh SK 

 

2. Situasi dimana outpout yang masuk dalam industri dikontrol oleh seorang penjual 

disebut: 

a. PPS c. Pasar bebas 

b. Monopoli d. Pasar abstrak 

 

3. Jika asumsi pada pasar monopoli terdapat halangan bagi produsen lain untuk keluar 

masuk pasar. Pernyataan yang salah adalah: 

a. Hak paten dan tindakan yuridis   

b. Lisensi pemerintah 

c. Monopoli alami 

d. Tidak menguasai bahan baku dan teknik produksi    

 

4. Pernyataan yang benar tentang asumsi pasar monopoli adalah: 

a. Banyak penjual dan pembeli 

b. Penjual bertindak sebagai price maker 

c. Informasi tertutup (tidak sempurna) 

d. Produk yang diperjualbelikan homogen 

 

 

 



5. Inefisiensi alokasi pada pasar monopoli terjadi dikarenakan: 

a. P tidak sama dengan MC sehingga SP dan SK tidak maksimum 

b. Produksi perusahaan tidak beroperasi pada ATC minimum 

c. Perusahaan mampu beroperasi pada tingkat output = ATC maksimum 

d. P = MC sehingga SP dan SK minimum 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Keseimbangan pasar monopoli adalah ..... (1). Dimana terjadi ..... (2), yang 

disebabkan penilaian pembeli yang berbeda terhadap produk yang sama. Kebijakan 

diskriminasi harga dapat dibedakan berdasarkan derajatnya yaitu ....., ....., dan ..... (3). 

Perbandingan antara pasar monopoli dengan PPS dipengaruhi perubahan ..... (4) dan 

..... (5) pada struktur PPS sedangkan insentif untuk monopoli. 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Diketahui suatu industri TC = Q
2
 – 20Q + 10 menghadapi pasar dengan demand = 

100 – P. Tentukan: 

a. P, Q, dan  bila industrinya PPS 

b. Analog A tetapi dengan industri monopoli 

3. Diketahui fungsi harga suatu perusahaan adalah TR = 170Q – 5Q
2
 dan struktur biaya yang 

dihadapi memiliki fungsi TC = 5Q
2
 + 50Q + 40. Jika perusahaan tersebut sebagai produsen 

tunggal yang beroperasi dalam struktur pasar monopoli, tentukan: 

a.  Harga dan jumlah keseimbangan 

b.  Keuntungan perusahaan  

c.  Surplus konsumen dan surplus produsen 

Jika perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan yang beroperasi di pasar 

persaingan sempurna, maka: 

d. Harga dan jumlah keseimbangan 

e.  Keuntungan perusahaan  

f.  Surplus konsumen dan surplus produsen  

g. Tambahan surplus konsumen sebagai akibat dari perubahan struktur pasar 

tersebut. 

 



 

 

BAB 10 

PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT DAN PRODUK 

NASIONAL 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Bentuk kurva agregat supply yang salah adalah: 

a. Range keynesian c.   Range Intermediate 

b. Range Klasik d.   Range Globalisasi 

 

2. Manakah yang salah mengenai pendekatan perhitungan pendapatan nasional: 

a. Nilai tambah c.   Pembelian 

b. Pengeluaran d.   Penerimaan 

 

3. Rumus GNP dan AE yang benar adalah: 

a. GNP = AE = C + I + G + (X – M) 

b. GNP = AE = C – I – G – (X + M) 

c. GNP = AE = C + I – G – (X – M) 

d. GNP = AE = C + I + G + (X + M) 

 

4. PDB nominal dan GNP nominal dapat diukur berdasarkan harga yang berlaku, 

maka faktor perubahan disebabkan oleh: 

a. Perubahan kuantitas output fisik  c.   Perubahan PDB potensial 

b. Perubahan harga bagi pembeli  d.   Perubahan PDB aktual 

 

5. Kesenjangan PDB terjadi karena: 

a. Adanya perbedaan antara PDB potensial dengan PDB aktual 

b. Adanya perbedaan antara range keynesian dengan range intermediate 

c. Adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat 

d. Adanya perbedaan antara employment dengan pengangguran 

 

 



B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Output total suatu negara biasanya diukur dengan ..... (1) PDB dapat diukur 

berdasarkan harga yang sedang berlaku yakni ..... (2). Perubahan PDB nominal 

disebabkan oleh dua faktor yaitu ..... dan ..... (3). PDB dihasilkan pada saat full 

employment di suatu negara disebut ..... (4) sedangkan PDB yang benar-benar 

dihasilkan disebut ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Diketahui FP = 600, pajak = 1.450, penyusutan = 325, infestasi kotor = 200, nX = 

2.000, G + Tr = 3.000, laba ditahan = 1.500, S = 2.000, TR = 700, C = 20% GNP. 

Tentukan: 

a. GNP 

b. NNP dan I net 

c. DI dan PI 

d. Pajak perusahaan 

2. Presiden Gus August yang memimpin suatu negara mengumumkan  data 

perekonomiannya  pada tahun 2007 sebagai berikut: (dalam milyar rupiah) 

NNP: 5000    Transfer Payment: 250 

Laba ditahan: 150    Penyusutan: 350    

Faktor Penyesuaian: 50   Konsumsi: 750  

Pajak Perusahaan: 275    Pajak Perorangan: 125 

 

Dari data di atas tentukan: 

a. Gross National Product 

b. Personal Income 

c. Disposble Income 

d. Tabungan atau Saving 

 



 

BAB 11 

APA YANG MENENTUKAN PENDAPATAN NASIONAL 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Bentuk fungsi konsumsi berdasarkan kurva dapat diturunkan menjadi empat ciri. 

Ciri fungsi konsumsi yang salah adalah: 

a. Terdapat tingkat impas  c.   Di atas tingkat impas 

b. Di bawah tingkat impas  d.   Pengeluaran konsumsi menurun 

 

2. Penyebab pendapatan nasional dalam keseimbangan terjadi pada saat 

pengeluaran agregat yang diinginkan sama dengan pendapatan nasional, yaitu: 

a. Pembelian yang diinginkan sama persis dengan total produksi 

b. Penjualan lebih dari tingkat konsumen 

c. Pembelian dan penjualan sama dengan total produksi 

d. Penjualan yang diinginkan sama persis dengan total produksi 

 

3. Hal yang perlu diperhatikan dalam keseimbangan pendapatan nasional adalah: 

a. Tingkat pendapatan pada saat pemasukan yang diinginkan sama persis dengan 

total pendapatan 

b. Tingkat pendapatan pada saat pengeluaran yang diinginkan sama dengan total 

pendapatan 

c. Tingkat pemasukan dengan pendapatan yang diinginkan sama dengan total 

pengeluaran 

d. Tingkat pendapatan yang diinginkan sama persis dengan total pengeluaran 

 

4. Pernyataan yang benar tentang keseimbangan pendapatan nasional yang benar 

adalah: 

a. Keseimbangan tercapai pada saat pengeluaran yang diinginkan sama dengan 

pendapatan nasional aktual 

b. Keseimbangan tercapai pada saat MR = MC 

c. Keseimbangan tercapai pada saat I = 0 



d. Keseimbangan tercapai pada saat pemasukan yang diinginkan sama dengan 

pengeluaran nasional aktual 

 

5. Apa yang dimaksud dengan komponen autonomous dalam pengeluaran agregat? 

a. Peubah yang dipengaruhi oleh peubah lain 

b. Peubah yang berpengaruh terhadap peubah lain tetapi tidak dapat dipengaruhi 

c. Peubah yang dipengaruhi terhadap peubah lain dan dipengaruhi peubah dalam 

teori 

d. Peubah yang berpengaruh oleh peubah lain di dalam teori 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Fungsi pengeluaran agregat menghubungkan pendapatan nasional riil dengan 

jumlah agregat riil yang ingin dibelanjakan pada pembelian ..... (1) dalam negeri. 

Pembuat keputusan dalam pengeluaran yang diinginkan di kelompokkan menjadi 

empat pelaku yaitu ..... (2), perusahaan, ..... (3), dan pembeli asing yang akan 

membuat produk dalam negeri. Faktor utama yang menentukan besar kecilnya 

pengeluaran adalah ..... (4) dan ..... (5) 

 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Sebutkan empat hal yang tidak termasuk di dalam GNP! 

2. Diketahui NX = 75, I = 120, G = 85, Tx = 50, dan MPS = 0,7. GNP full 

employment = 4000. 

a. Tentukan pajak sebesar fungsi pendapatan nasional riil 

 b. Tentukan fungsi konsumsi dan pengeluaran agregat (sebagai fungsi pendapatan 

nasional riil) 

c. Berapa besarnya multiplier 

d. Besarnya GNP gap dan gap apa yang terjadi (recessionary/inflationary) 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 12 

PERUBAHAN PENDAPATAN NASIONAL 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Untuk menghilangkan inflasi pada penggunaan konsep GAP adalah: 

a. Dengan memperkirakan inflasi GAP dan menguranginya dengan kebijaksanaan 

menggeser kurva AE ke bawah 

b. Dengan menduga besarnya recessionary GAP dan berusaha menguranginya 

dengan kebijaksanaan menggeser kurva AE ke atas 

c. Dengan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada saat full employment 

d. Dengan recessionary GAP tingkat pengeluaran lebih besar daripada full 

employment 

 

2. Paradox of thrift mempunyai kebijaksanaan dalam pengeluaran agregat yaitu: 

a. Pengangguran yang besar dapat dikurangi dengan tepat dengan cara mendorong 

pemerintah, perusahaan dan rumah tangga untuk belanja lebih banyak dan tidak 

menabung 

b. Keadaan ekonomi terletak pada range keynesian dari kurva penawaran agregat 

yang outputnya berbanding langsung dengan permintaan agregat dan pengeluaran 

agregat yang diinginkan 

c. Volume investasi paling tidak sebagian tidak tergantung pada volume tabungan 

d. Semua salah 

 

3. Asumsi paradox of thrift yang benar, yaitu: 

a. Volume investasi bergantung pada volume tabungan 

b. Perekonomian berada dalam range keynesian 

c. Adanya perubahan pendapatan nasional 

d. Perubahan pengeluaran pada setiap tingkat pendapatan 

 

4. Pergeseran tidak langsung dalam pengeluaran agregat mempunyai perubahan 

komponen, kecuali: 

a. Konsumsi  c.   Pengeluaran pemerintah 

b. Investasi  d.   Produsen 



 

5. Apa fungsi pajak dalam pergeseran tidak langsung dalam pengeluaran agregat? 

a. Konsumsi rumah tangga turun, sehingga fungsi AE bergeser ke bawah dan 

pendapatan nasional turun 

b. Disposable income turun sehingga pengeluaran oleh konsumsi 

c. A dan B benar 

d. A dan B salah 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Perubahan pendapatan nasional disebut juga ..... (1). Perubahan komponen 

agregat yaitu ..... (2), ekspor terhadap fungsi pengeluaran agregat, dan ..... (3) tetapi 

masih terdapat arus yang mempunyai efek tidak langsung terhadap fungsi 

pengeluaran agregat seperti ..... (4), pajak, dan ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Sebutkan dan jelaskan empat hal yang mempengaruhi pengeluaran agregat ke 

atas! 

2. Diketahui data perekonomian suatu negara adalah: 

C = 400+0.64Yd, G = 200, I = 500, X = 240, M = 90+0.14Y dan Tx = 250.24Y. Dari 

data tersebut, tentukanlah: 

 a. Persamaan pengeluaran agregat  

 b. Multiplier belanja pemerintah 

 c. Keseimbangan pendapatan nasional 

d. Besarnya tabungan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 13 

KEBIJAKAN FISKAL 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Ada tiga kemungkinan-kemungkinan hubungan antara pengeluaran dan 

penerimaan pemerintah, kecuali: 

a. Jika penerimaan pemerintah sama persis dengan pengeluaran 

b. Jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran pemerintah 

c. Jika penerimaan pemerintah lebih kecil dibanding pengeluaran 

d. Jika penerimaan lebih kecil dari pengeluaran pemerintah 

  

2. Alat kebijakan fiskal yang benar adalah: 

a. Automatic tools dan discretionary tools 

b. Balance tools dan surplus tools 

c. A dan B benar 

d. Semua salah 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan antara perubahan pengeluaran 

pemerintah dengan tingkat pajak kecuali: 

a. Pengaruh lokasi  c.   A dan B benar 

b. Time lag  d.   A dan B salah 

 

4. Yang dimaksud dengan defisit finance, yaitu: 

a. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran tanpa meningkatkan pajak 

b. Jika pengeluaran pemerintah disertai dengan peningkatan pajak sama besar 

c. Jika pemerintah menurunkan pengeluaran dengan penurunan pajak yang sedikit 

d. Jika pengeluaran pemerintah meningkat dengan peningkatan pajak yang lebih 

kecil 

 

5. Untuk meningkatkan kenaikan harga dalam kebijakan fiskal, pemerintah harus: 

a. Menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah 

b. Meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah 



c. Meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah 

d. Menurunkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Dalam kebijakan perekonomian di Indonesia terbagi atas dua kebijakan yaitu 

kebijakan fiskal dan ..... (1). Kebijakan fiskal meliputi penggunaan pengeluaran 

pemerintah dan ..... (2) untuk menggeser kurva AD dan AE ke arah yang diinginkan. 

Perbedaan antara semua pengeluaran dengan penerimaan pemerintah adalah ..... (3). 

Sedangkan dalam pemasukan kebijakan pajak yaitu ..... (4) dan ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Sebutkan dan jelaskan tiga kemungkinan hubungan antara pengeluaran dan 

penerimaan pemerintah! 

2. Dalam suatu perekonomian terbuka diketahui data-data sebagai berikut: 

 Fungsi konsumsi: C = 500+0.8Yd, pajak adalah 25 persen dari pendapatan nasional, 

investasi bernilai 500, sedangkan pengeluaran pemerintah benilai 1000, ekspor 

sebesar 800 pada saat impor 10 persen dari pendapatan nasional. Kalau perekonomian 

terbuka ini mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional 

sebesar 6000. Tentukan: 

 a. Tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y 

 b. tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan 

 c. Untuk mencapi kesempatan kerja penuh, perubahan seperti apa yang perlu  

                dilakukan jika: 

  i. Pajak saja yang diubah 

  ii. Pengeluaran pemerintah saja yang diubah 

 d. Bagaimanakah keadaan anggaran (budget) pemerintah pada saat keseimbangan  

                awal dan pada saat kesempatan kerja penuh 

 e. Apakah ekspor melebihi impor pada saat kedua keseimbangan tersebut? 



 f. Berapakah nilai multiplier pengeluaran pemerintah dalam perekonomian terbuka  

               tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 14 

KEBIJAKAN MONETER 

 

A. Pilihan Ganda 

1. Motif mengapa seseorang memegang atau menahan uang yang benar, kecuali: 

a. Motif transaksi  c.   Motif spekulasi 

b. Motif Kewaspadaan  d.   Motif finansial 

 

2. Pernyataan yang benar tentang penawaran uang atau money supply, adalah: 

a. Jumlah total mata uang dan deposito uang yang setiap saat dapat diuangkan 

dengan menulis cek 

b. Pendapatan nasionalo dan kekayaan masyrakat berbanding terbalik dengan suku 

bunga yang berlaku 

c. A dan B benar 

d. A dan B salah 

 

3. Yang termasuk contoh kekayaan masyarakat kecuali: 

a. Uang Tunai  c.   Obligasi 

b. Saham  d.   Suku bunga 

 

4. Fungsi yang menggambarkan hubungan antara permintaan uang dan suku bungan 

dinamakan: 

a. Fungsi diferensia  c.   Fungsi demand 

b. Fungsi prefensi likuiditas  d.   Fungsi supply 

 

5. Penentuan keseimbangan moneter yang benar di bawah ini adalah: 

a. P = 0  c.   MS  MD 

b. MS = MD d.   P  0 

 

B. Lengkapi Pernyataan Berikut 

1. Kebijakan moneter dilakukan oleh ..... (1). Keseimbangan moneter terjadi dimana 

kondisi saat ..... (2) sama dengan ..... (3). Permintaan uang dan suku bungan 



berbanding ..... (4) dengan suku bungan yang berlaku dimana suatu mekanisme yang 

diawali dari perubahan permintaan uang dan suku bungan disebut ..... (5) 

 

C. Jawablah Dengan Singkat Dan Jelas 

1. Saat uang yang beredar = Rp. 5.000,00 tingkat suku bunga yang berlaku = 20%. 

Laju perubahan permintaan uang terhadap r = -50. Investasi maksimal = 300 dan laju 

perubahan r terhadap I = -0,2. Fungsi C = 200 + 0,4Yd, Tax = 100, G = 200, nX = 50. 

Tentukan: 

a. Rumus kurva LP 

b. Kurva MEI 

c. Jika keseimbangan uang mula-mula terjadi saat MD = 5.000, berapa I dan Y 

d. Jika YF = 1.300, berapa uang yang beredar sekarang agar tercapai full 

employment 

2. Gambarkan mekanisme transmisi moneter ketika terjadi penurunan jumlah uang yang 

beredar dan peningkatan jumlah uang tunai yang diminta! 

3. Jika dalam suatu negara diketahui bahwa jumlah uang beredar sebesar 200 triliun, 

tingkat suku bunga sebesar 25 persen. Apabila suku bunga naik sebesar 1 satuan maka 

jumlah permintaan uang turun sebesar 10 satuan. Sedangkan jika terjadi perubahan 

suku bunga sebesar 1 satuan maka investasi akan berubah sebesar 5 satuan dengan 

besar investasi maksimum (I0) sebesar 200. Persamaan Ae pada keadaan tersebut 

adalah AE = 500+0.5Y. Jika negara tersebut menghadapi output gap sebesar 100 

dalam keadaan resesionary. Tentukanlah: 

 a. Fungsi LP 

 b. Fungsi MEI 

c. Besarnya perubahan investasi, suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk  

    mengatasi output gap tersebut! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


