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Dari bahasa manakah kata ekonomi berasal?
A. Latin
B. Yunani
C. Arab
D. Inggris

A
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Berikut ini manakah yang bukan manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi mikro?
A. Mengetahui cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi
B. Mengetahui cara menghemat biaya produksi
C. Mengetahui cara mencapai kepuasan maksimum
D. Mengetahui jenis-jenis pasar

A
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Manakah yang tidak diasumsikan ceteris paribus tetap dalam kurva penawaran?
A. Harga faktor produksi
B. Harga barang itu sendiri
C. Harga barang lain
D. Jumlah penduduk

B
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Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut sebagai…
A. Supermarket
B. Toko
C. Perdagangan
D. Pasar

D

5

Bisnis yang cocok dikembangkan jika penduduk usia produktif lebih banyak adalah
A. Bisnis sewa ruangan untuk keperluan rapat
B. Bisnis makanan warna-warni
C. Bisnis mainan keperluan sekolah
D. Bisnis film animasi

A
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Berikut ini merupakan ciri dari pasar monopolitik kecuali
A. Barang yang dijual homogen
B. Penjual dapat mempengaruhi harga
C. Terdapat banyak penjual dan pembeli
D. Menjual barang yang terdiferensiasi

A
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Kebijakan fiskal dicetuskan oleh…
A. Bank Sentral
B. Bank Umum
C. Pemerintah
D. Mekanisme pasar

C
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Jika pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan, maka yang akan terjadi pada bisnis hiburan
seperti karaoke dan bioskop adalah
A. Pengunjung semakin ramai
B. Pengunjung berkurang karena harga naik
C. Masyarakat lebih selektif dalam menentukan hiburan
D. B dan C benar

A

9

Lingkungan mikro pada suatu bisnis adalah
A. Pesaing
B. Lingkungan hukum-politik
C. Lingkungan sosial-budaya
D. Demografi

A
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Bagian dari ilmu ekonomi yang lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan
ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan disebut sebagai
A. Makro ekonomi
B. Mikro ekonomi
C. Ilmu ekonomi
D. Teori ekonomi

A
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Masalah pembangunan di negara berkembang antara lain, kecuali
A. Pertanian tradisional
B. Kekurangan modal
C. Tenaga terampil
D. Perkembangan penduduk pesat

C
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Kebijakan yang mengatur persediaan uang adalah
A. Fiskal
B. Moneter
C. APBN
D. Pajak

B
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Untuk menghitung harga dan kuantitas barang keseimbangan, diperlukan fungsi permintaan dan
A. Penawaran
B. Konsumsi
C. Produksi
D. Biaya

A

14

Terdapat 2 macam pendekatan dalam menghitung kepuasan konsumen yaitu pendekatan
ordinal dan kardinal. Apakah definisi pendekatan ordinal?
A. Kepuasan dapat dihitung dan dibandingkan
B. Kepuasan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan
C. Kepuasan dapat dihitung
D. Kepuasan tidak dapat dihitung dan dibandingkan

B
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Arti dari short run dalam teori produksi adalah
A. Jangka waktu ekonomi 1 tahun
B. Periode waktu dimana setidaknya satu faktor produksi atau input adalah tetap
C. Produksi dengan jangka waktu relatif singkat
D. Faktor produksi, dengan kata lain cost yang ada semuanya sudah dalam bentuk variabel

B
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Secara garis besar, ada tiga kelompok yang memberikan teori penyebab timbulnya inflasi. Yang
tidak termasuk dari ketiga teori penyebab timbulnya inflasi adalah
A. Teori Kuantitas
B. Teori harga
C. Teori Keynes
D. Teori strukturalis

B
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Berikut ini yang dimaksud dengan perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan
mata uang negara lain adalah
A. Nilai Tukar
B. Nilai Jual
C. Nilai mata uang
D. Nilai perbandingan

A
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Jenis pasar di Indonesia yang hanya diizinkan bagi perusahaan-perusahaan negara
yang menyediakan barang untuk keperluan hajat hidup orang banyak merupakan pasar ....
A. Monopolistik
B. Persaingan sempurna
C. Monopoli
D. Monopsoni

C
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Bentuk persaingan pasar yang mana didominasi oleh beberapa produsen atau penjual
merupakan bentuk pasar..
A. Monopoli
B. Persaingan sempurna
C. Oligopoli
D. Monopolistik

C
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Ringkasan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi (baik barang ataupun jasa) dari suatu
Negara dengan Negara lainnya selama periode tertentu merupakan definisi dari…
A. Neraca Perdagangan
B. Neraca pembayaran
C. Neraca Jasa
D. Neraca Modal

B

21

Berikut yang merupakan kebijakan utuk melindungi produk lokal dari produk impor adalah
A. Quota
B. Tarif
C. Diskriminasi harga
D. Salah semua

B
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Sistem ekonomi yang lebih menekankan pada kebijakan penguasa adalah
A. Pasar
B. Komando
C. Campuran
D. Pancasila

B
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Pasar dimana produsen tidak dapat menentukan harga adalah pasar
A. Monopoli
B. Oligopoli
C. A dan B benar
D. Tidak ada yang benar

D
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Bila kurva D elastis, maka kurva MR akan ....
A. 1
B. 0
C. Positif
D. Negatif

C
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Dengan mengacu pada model Edgeworth, tentukanlah mana dari pernyataan berikut yang
benar?
A. Para duopolis mengakui saling ketergantungan antarmereka
B. Model ini menjelaskan kekakuan harga
C. Setiap duopolis mengasumsikan bahwa duopolis lain mempertahankan harganya pada
tingkat yang konstan
D. Setiap dupolis mengasumsikan bawa duopolis lain mempertahankan kuantitasnya pada
tingkat yang konstan

C
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Pada waktu dekat-dekat dengan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan
pemerintahan lainnya, bisnis yang merasakan keuntungan pada saat itu adalah
A. Restoran
B. Percetakan
C. Cafeteria
D. Pusat perbelanjaan

B
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Jika pemerintah mencabut subsidi kepada produsen, maka biaya produksi
A. Turun
B. Naik
C. Tetap
D. Tidak terpengaruh

B
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Nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain disebut juga dengan
A. Kurs
B. Exchange rate
C. Barter
D. Substition rate

A

29

Fungsi teori ekonomi mikro salah satunya dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Disebut
apakah prasyarat atau kondisi yang menjadikan prediksi dapat dilakukan?
A. Penelitian
B. Bukti
C. Asumsi
D. Data

C
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Disebut ekonomi yang mengurangi nilai suatu barang?
A. Konsumsi
B. Produksi
C. Improve
D. Enhancing

A
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Kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan .... dan dalam jangka pendek akan meningkatkan
....
A. Aggregate demand; real GDP
B. Real GDP; aggregate demand
C. Surplus budget, real GDP
D. Real GDP; employment

D
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Teori ekonomi mikro mempelajari persoalan persoalan ekonomi yang dihadapi kegiatan
perekonomian suatu negara diantaranya adalah
A. Variabel-variabel seperti pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi
B. Bekerjanya perekonomian secara keseluruhan
C. Kajian empiris berdasarkan fakta didunia nyata
D. Perilaku pelaku-pelaku dalam kegiatan perekonomian secara individu

D
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Hasil analisis regresi pemberian pupuk (X) dengan hasil kacang tanah (Y) setiap 1 hektar dari 15
orang petani kacang menghasilkan persamaan regresi Y = 5 + 0,7X, artinya
A. Apabila tidak menggunakan pupuk dalam satu hektar hanya menghasilkan 75 kwintal
B. Apabila menggunakan pupuk 10 satuan akan menghasilkan 12 satuan kacang tanah
C. Hubungan kacang tanah dengan pupuk dipengaruhi oleh luas tanah
D. Pupuk variabel terikat dan kacang tanah variabel bebas

B
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Kebijakan moneter sulit diterka, sehingga menyulitkan penggunaannya dalam praktek, sehingga

A

4

Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro
Tingkat Dasar ( ACPAI)
pemerintah secara otomatis dan teratur, menaikkan jumlah uang beredar sesuai dengan
kenaikan kebutuhan rata-rata sebagai ganti dari kebijakan moneter. Pernyataan di atas sesuai
dengan pemikiran:
A. Adam Smith
B. John Maynard Keynes
C. Milton Friedman
D. David Ricardo
35

Contoh dari pasar persaingan oligopoli adalah
A. Pasar sepeda montor Indonesia
B. Pasar mobil Indonesia
C. Perusahaan semen Indocement
D. Pasar radio Indonesia

C

36

Orang yang di PHK karena perusahaan bangkrut termasuk
A. Frictional unemployment
B. Structural unemployment
C. Cyclical unemployment
D. Pengangguran musiman

C

37

Di pasar obligasi, meningkatnya hasrat menabung akan berpengaruh pada bergesernya kurva:
A. Penawaran obligasi
B. Permintaan obligasi
C. Penawaran uang
D. Permintaan uang

B

38

Untuk menjalankan perekonomian jangka pendek harus membuat kebijakan jangka pendek,
kecuali
A. Menambah jumlah uang yang beredar
B. Mengeluarkan obligasi Negara
C. Menurunkan bunga kredit bank
D. Meningkatkan kapasitas produksi

D
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Diminishing marginal returns terjadi karena
A. Saat semakin banyak orang yang dipekerjakan, pekerja harus berbagi dalam penggunaan
input tetap sehingga kemampuan mereka untuk meningkatkan produksi menjadi terbatas
B. Pekerja pertama yang dipekerjakan memiliki kemampuan paling baik, tetapi saat jumlah
tenaga kerja bertambah perusahaan mempekerjakan orang-orang dengan kemampuan yang
kurang baik
C. Keseluruhan output menurun saat ada terlalu banyak pekerja yang terlibat dalam proses
produksi
D. Rendahnya tingkat pengangguran berarti pekerja yang berkemampuan baik semakin sulit
diperoleh saat jumlah orang yang dipekerjakan semakin banyak

A
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Sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memiliki fungsi biaya
jangka
pendek
sebagai
berikut:
C(q) = q³ - 8q² + 30q + 5
Maka fungsi marginal cost (MC) adalah
2
A. MC=3q - 16q + 5
2
B. MC= q - 8q + 30
2
C. MC= 3q - 16q + 30
2
D. MC= 3q - 8q + 30

C
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Apa yang dimaksud dengan analisis konsumen?
A. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi
B. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen
C. Kerangka kerja yang digunakan untuk meneliti, menganalisis, dan memahami perilaku
konsumen
D. Kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis sifat-sifat konsumen

C

42

Berikut yang termasuk kegiatan produksi adalah
A. Pelajar naik angkot
B. Pengrajin menganyam rotan
C. Pengrajin gerabah menjajakan pot tanaman
D. Pedagang mengantar barang dagangannya

B

43

Faktor-faktor yang menentukan besarnya koefisien elastisitas harga dari permintaan, kecuali
A. Jumlah dan eratnya hubungan substitusi antarkomoditi
B. Jumlah penggunaan komoditi
C. Pengeluaran atas komoditi
D. Biaya dari komoditi

D

44

Jika disebuah pasar tedapat jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak, maka pasar
tersebut merupakan pasar…
A. Monopoli
B. Persaingan sempurna
C. Oligopoli
D. Monopolistik

B

45

Apakah yang dimaksud dengan floor price?
A. Harga barang maksimum yang dijual di pasar
B. Harga barang minimum yang dijual di pasar
C. Harga barang maksimum yang dapat dinikmati oleh konsumen
D. Harga atas usaha kartel

B
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Berikut yang bukan kebijakan moneter jika terjadi inflasi adalah
A. Membeli surat berharga
B. Menaikkan cadangan giro minimum
C. Menaikkan tingkat suku bunga
D. Menjual surat berharga

D

47

Berikut merupakan masalah pokok dari pembangunan ekonomi, kecuali
A. Kemiskinan
B. Pengangguran
C. Kurangnya modal
D. Kesenjangan distribusi pendapatan

C

48

Suatu daftar dan penjelasan terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk
jangka waktu 1 tahun dan mempunyai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi merupakan
A. Neraca pembayaran
B. Neraca perdagangan
C. APBN
D. Neraca modal

C
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Manakah dari dibawah ini yang merupakan contoh dari ekonomi makro?
A. Kenaikan harga gandum
B. Praktek monopoli yang dilakuakn suatu perusahaan
C. Efisiensi dalam pendistribusian barang
D. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi

D
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Jika dihadapkan pada masalah kelangkaan, sadar atau tidak sadar biasanya manusia
mengatasinya dengan menerapkan prinsip ekonomi. Manakah yang bukan wujud dari
penerapan prinsip ekonomi?
A. Menggunakan sumber daya seefisien mungkin
B. Menggunakan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi
C. Menggunakan bahan baku berkualitas dengan harga murah
D. Menggunakan tenaga kerja terampil dan profesional

B

51

Sumber utama pendapatan pemerintah setiap negara pada umumnya adalah berasal dari…
A. Penerimaan pajak
B. Laba BUMN
C. Penerimaan sumber daya alam
D. Hibah utang luar negeri

A

52

Organisasi perdagangan internasional dunia adalah
A. IMF
B. WHO
C. OPEC
D. WTO

D

53

Jika bank sentral menetapkan suku bunga yang tinggi, maka yang akan terjadi pada harga
adalah
A. Turun
B. Naik
C. Hyperinflasi
D. Stagflasi

A

54

Subsidi dapat diberikan kepada…
A. Produsen
B. Konsumen
C. Tidak ada yang benar
D. A dan B benar

D

55

Jika terjadi ledakan penduduk di suatu negara maka permintaan akan rumah dan makanan
akan…
A. Naik
B. Turun
C. Tetap
D. Bisa turun bisa naik

A

56

Jenis pasar yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam bentuk pembentukan kartel
diantara produsennya adalah
A. Pasar persaingan sempurna
B. Duopoli
C. Monopoli
D. Monopsoni

B
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Diibawah ini merupakan contoh dari perusahaan monopoli, kecuali
A. Astra
B. PT. KAI
C. Pertamina
D. PLN

A

58

Karena barang yang dijual adalah barang yang terdiferensiasi, apa yang akan terjadi pada
cross-price elasticity?
A. Negatif
B. Tak terhingga
C. Besar
D. Kecil

C

59

Jika upah minimum meningkat dari sebelumnya, maka yang akan terjadi pada kondisi
lingkungan internal bisnis terutama dalam hal tenaga kerja adalah
A. SDM semakin berkualitas
B. Perusahaan tidak mampu membayar tuntutan karyawan
C. SDM yang kurang memiliki keterampilan terpaksa dipekerjakan lagi karena upah yang terlalu
tinggi
D. Perusahaan bisnis cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada tenaga kerja
yang memiliki keterampilan

C
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Manusia disebut juga sebagai homo economicus, artinya
A. Manusia mempertimbangkan pendapatan untuk dijaga-jaga
B. Manusia melakukan kegiatan ekonomi dalam hidupnya
C. Manusia mempertimbangkan pengeluaran dan manfaat yang diperoleh
D. Manusia melihat segala kesempatan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya

C

61

Monetary liabilities dari Bank Sentral adalah
A. Government securities dan discount loans
B. Mata uang yang berada di peredaran dan reserves
C. Mata uang yang berada di peredaran dan discount loans
D. Reserves dan discount loans

B

62

Terjadinya peningkatan penjualan retail secara terus menerus adalah indikasi dari
A. Resesi perekonomian
B. Ekspansi di dalam perekonomian
C. Perekonomian under capacity
D. Perekonomian menuju titik lembah

B

63

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (crawling band)
di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (nominal anchor) baru dalam
rangka menjalankan kebijakan moneter. Berikut sejumlah alasan mengapa BI menggunakan
jangkar nominal dengan Inflation Targeting Framework (ITF), kecuali
A. ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dengan sasaran inflasi secara eksplisit
masyarakat akan memahami arah inflasi
B. ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi
C. ITF bersifat backward looking sesuai dengan kebijakannya yang memperhatikan pengaruh
kebijakan sebelumnya terhadap inflasi
D. ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas
kebijakan moneter

C
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Penurunan Giro Wajib Minimum BI akan menyebabkan
A. Penurunan dalam jumlah uang beredar di masyarakat
B. Penurunan dalam angka pengganda uang (money multiplier)
C. Kenaikan dalam jumlah uang beredar di masyarakat
D. Kenaikan dalam jumlah kredit investasi

C

65

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat terkait erat dengan
harga minyak adalah
A. Subsidi pupuk
B. Subsidi energi
C. Pendapatan pajak penghasilan
D. Subsidi otonomi khusus

B

66

Surplus konsumen akan bertambah, jika
A. Harga pasar menurun
B. Harga pasar meningkat
C. Pemerintah menaikkan pajak konsumsi
D. Pemerintah menurunkan subsidi konsumen

A

67

Jika interest rate differential antara JIBOR dengan LIBOR semakin meningkat, dengan asumsi
yang lain tetap, maka
A. Akan terjadi peningkatan capital outflow dari Indonesia
B. Akan terjadi peningkatan capital inflow ke Indonesia
C. Nilai tukar Rupiah akan melemah terhadap Dolar
D. Investor akan lebih memilih obligasi dibandingkan saham

B

68

Berikut adalah barrier to entry yang sifatnya alamiah, kecuali
A. Teknologi tinggi dibutuhkan dalam eksplorasi produk tambang
B. Produk-produk tertentu lebih efisien diproduksi dalam jumlah masal
C. Penetapan hak paten/copyright
D. Menurunnya biaya rata-rata secara kontinu jika kuantitas output semakin meningkat

C
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Hilangnya efisiensi ekonomi karena pemerintah menerapkan price ceiling di bawah harga
ekuilibrium pasar adalah
A. Deadweight loss dari producer dan consumer surplus
B. Hilangnya keuntungan yang terjadi karena rendahnya harga yang diterapkan
C. Surplus yang terjadi karena jumlah barang yang ditawarkan ke pasar jauh melebihi jumlah
permintaan
D. Kekurangan yang terjadi karena jumlah permintaan barang jauh melebihi jumlah penawaran

A
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Ekspor Indonesia menurun drastis pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh
A. Ekspor Indonesia menurun drastis pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh
B. Krisis global yang menimpa Amerika Serikat dan Eropa
C. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar
D. Menurunnya cadangan devisa

B

71

Nash equilibrium adalah
A. Kumpulan strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap aksi dari
kompetitor
B. Harga kesepakatan pada pasar duopoli
C. Kumpulan strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku ekonomi
D. Harga dan jumlah kuantitas pada titik keseimbangan, tidak terjadi inefisiensi, dengan asumsi
informasi diketahui oleh setiap perusahaan

A
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Kemajuan teknologi yang padat karya berarti…
A. Penambahan L
B. Penghematan K
C. mengurangi K/L
D. Semua benar

D

73

Elastisitas busur memberi perkiraan yang lebih baik mengenai elastisitas titik dari kurva
permintaan yang bukan berbentuk garis lurus karena…
A. Ukuran busurnya menjadi semakin kecil
B. Bentuk lengkungan dari kurva permintaan itu terhadap busurnya menjadi lebih kecil
C. A dan B benar
D. A saja

C

74

Dalam rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengaluaran, yaitu Y = C +
I + G + X - M, unsur pajak tersirat di dalam variabel:
A. C
B. I
C. G
D. X

A

75

Transaksi berikut ini dicatat dalam balance of payment, kecuali
A. Ekspor kopi ke Eropa
B. Transfer uang dari TKI di Malaysia ke keluarganya di Indonesia
C. Pembayaran cicilan bunga utang luar negeri pemerintah
D. Pembayaran bunga SBMi

D

76

Jika terjadi peningkatan yang signifikan pada harga BBM, mana yang mungkin akan terjadi
dalam jangka pendek?
A. Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri, harga naik, dan output meningkat
B. Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri, harga turun, dan output meningkat
C. Kurva penawaran agregat bergeser ke kanan, harga turun, dan output menurun
D. Kurva penawaran agregat bergeser ke kiri, harga naik, dan output menurun

D

77

Mana berikut ini yang paling benar?
A. Jika MR 15, maka AC 15
B. Jika harga 20, maka pendapatan rata-rata 20
C. Jika biaya marjinal 15, maka harga 15
D. Jika pendapatan rata-rata 20, maka biaya marjinal terendah adalah 20

C

78

Jika ditentukan nilai giro wajib minimum sebesar 20%, maka besarnya potential deposit
expansion multiplier adalah
A. 0,2
B. 5,0
C. 1,2
D. 50,0

B
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Fungsi permintaan ditunjukkan dengan P = 60 – 2Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan
P = 3Q – 30. pemerintah menentukan kebijakan pajak sebesar Rp 10, per unit. Maka besar
perubahan kuantitas keseimbangan pasar sebesar
A. Bertambah 2
B. Bertambah 4
C. Berkurang 2
D. Berkurang 4

C
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Pendapatan nasional negara A adalah sebesar Rp840 triliun. Diketahui fungsi konsumsi dan
investasi secara berturut-turut C = 90 + 0,75Y dan I = 120. Jika terdapat kenaikan investasi
sebsar Rp20 Triliun, maka berapa jumlah pendapatan nasional setelah kenaikan investasi
tersebut?
A. Rp840 triliun
B. Rp920 triliun
C. Rp940 triliun
D. Rp960 triliun

B

81

Penurunan harga komoditi yang kurva permintaannya berbentuk hiperbola persegi panjang
menyebabkan pengeluaran total atas komoditi itu
A. Naik
B. Turun
C. Tetap, tidak berubah
D. Bisa turun bisa naik

C
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Aktivitas berikut ini yang tidak masuk dalam perhitungan PDB adalah
A. sebuah perusahaan menerbitkan saham baru untuk mendirikan pabrik
B. Ayah anda membeli sebuah mobil baru
C. Pialang menawarkan jasanya di pasar modal
D. Adinda membeli novel terbaru di toko buku

C
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Teori yang mengatakan bahwa perdagangan internasional dilakukan karena akan mendapatkan
keuntungan mutlak karena mampu memproduksi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan
negara lain dicetuskan oleh…
A. David Ricardo
B. Adam Smith
C. Karl Marx
D. Heckscher-Olin

B
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Mana dari kasus ini yang menyebabkan kurs uang asing naik?
A. Neraca perdagangan negara X surplus 2 kali lipat
B. Jumlah ekspor Negara Z 200 juta dollar, sedangkan impornya 150 juta dollar
C. Jumlah utang Negara A 200 miliar dollar, cadangan yang dimiliki Negara 400 miliar dollar
D. Utang pemerintah dan swasta akan jatuh tempo, sedangkan cadangan devisa belum cukup
tersedia

D
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Jika harga-harga dan jumlah faktor produksi bergerak dengan arah yang sama, kita dapat
menemukan…
A. Industri dengan biaya konstan
B. Industri dengan biaya yang mengikat
C. Industri dengan biaya yang menurun
D. Benar semua

B
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Kurva LAC akan turun bila output diperluas karena adanya…
A. Skala ekonomis
B. Hukum hasil yang menurun
C. Skala disekonomis
D. Mula-mula meningkat kemudian turun

A
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Tanpa menunggu kabar dari importir, eksportir telah dapat menerima pembayaran barang
ekspor setelah mengapalkan barangnya dan menyerahkan dokumen, serta menyerahkan beras
pengapalan kepada bank devisa. Cara pembayaran seperti ini dalam perdagangan dunia
internasional disebut
A. Telegraphic transfer
B. Bill of exchange
C. Document transfer
D. Letter of Credit

D
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Producer surplus berkurang di pasar monopsoni karena
A. Pasar output lebih sedikit dari pada persaingan sempurna, sehingga producer surplus hilang
karena hilangnya output
B. Harga lebih tinggi dari pada persaingan sempurna, sehingga sebagian producer surplus
hilang
C. Pasar output lebih banyak dari pada persaingan sempurna, tetapi harga lebih rendah
sehingga consumer surplus bertambah dan producer surplus berkurang
D. A dan B benar

A
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Analisis industri biasanya menggunakan kerangka structure, conduct dan performance. Yang
merupakan urutan yang benar dan tepat dari variabel yang menggambarkan structure, conduct
dan performance adalah
A. Oligopoli, harga sama dengan marginal cost, zero economic profit dalam jangka pendek
B. Monopoli, harga ditetapkan di atas marginal cost, laba super normal dalam jangka pendek
C. Monopoli, laba super normal dalam jangka pendek, harga sama dengan marginal cost
D. Oligopoli, zero economic profit dalam jangka panjang, strategic interaction

B
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Kurva yang menggambarkan hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan pajak disebut:
A. Kurva Laffer
B. Kurva Philips
C. Kurva Pigouvian tax
D. Kurva IS-LM

A
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Sebuah perusahaan asuransi akan membayar kerugian karena kecelakaan mobil yang
mencapai Rp1,2 Miliar per tahun. Dengan perkiraan akan diperoleh 1.000 kontrak, target laba
dan cadangan biaya Rp300.000 per kontrak, maka berapakah besar premi sebelum target laba
dan setelah laba masuk?
A. Rp1.000.000 dan Rp1.500.000
B. Rp1.000.000 dan Rp800.000
C. Rp1.000.000 dan Rp800.000
D. Rp1.200.000 dan Rp1.500.000

D
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Berikut adalah barrier to entry yang tepat untuk kasus industri perbankan:
A. Perbankan adalah bisnis yang padat modal dan teknologi
B. Penutupan bank membutuhkan biaya yang besar
C. Perbankan wajib menyetorkan Giro Wajib Minimum ke Bank Sentral
D. Jika ada risiko sistemik dari suatu bank maka bank akan dibail-out oleh pemerintah

A
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Negara ini perlu menaikkan NNP-nya, apa maksud istilah Nett National Product (NNP) di dalam
ilmu ekonomi makro?
A. Adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa awal yang diproduksi dalam sebuah negara,
pada suatu periode tertentu
B. Adalah total pendapatan penduduk suatu negara (PNB), termasuk yang tinggal di luar negeri
C. Adalah nilai valid dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara,
pada suatu periode tertentu
D. Adalah total pendapatan penduduk suatu negara (PNB) dikurangi kerugian akibat depresiasi

D
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Dalam pasar (kurva permintaan dan penawaran) dana pinjaman, dari beberapa pernyataan
berikut ini, pernyataan manakah yang mampu menggeser kurva penawaran dana pinjaman ke
kiri?
A. Pemerintah memberi kebijakan insentif bagi para penabung
B. Pemerintah membatalkan kebijakan insentif bagi para penabung
C. Pemerintah memberi kebijakan insentif untuk melakukan investasi
D. Pemerintah membatalkan kebijakan insentif untuk melakukan investasi

B
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Pemenang nobel ekonomi Robert Lucas menekankan bahwa:
A. Pelaku ekonomi membentuk ekspektasi adaptif
B. Pelaku ekonomi membentuk ekspektasi rasional
C. Pelaku ekonomi pasif dan statis
D. Model makro dan ekonometrika standar sudah tepat

B
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Para ekonom sebaiknya menyadari adanya Catch-up effect. Dari pernyataan tersebut, menurut
anda, apa arti Catch-up effect dalam Ilmu Ekonomi Makro?
A. Adalah efek yang memampukan negara-negara yang awalnya miskin, tumbuh lebih cepat
daripada negara-negara yang awalnya tidak kaya
B. Adalah efek yang memampukan negara-negara yang awalnya miskin, tumbuh lebih cepat
daripada negara-negara yang awalnya kaya
C. Adalah efek yang memampukan negara-negara yang awalnya miskin, tumbuh lebih cepat
daripada negara-negara yang awalnya masuk kelas menengah
D. Adalah efek yang memampukan negara-negara yang awalnya miskin, tumbuh lebih cepat
daripada negara-negara yang awalnya termasuk negara berkembang

B
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Jika Yunani keluar dari Uni Eropa karena krisis yang menimpa Negara tersebut yang paling
tepat menggambarkan perubahan indikator makroekonomi di Indonesia, dengan asumsi faktor
lain tetap adalah
A. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara cepat
B. Peningkatan yield obligasi pemerintah Indonesia
C. Peningkatan harga komoditas internasional
D. Peningkatan Upah Minimum Regional (UMR)

B
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Di bawah ini yang tidak termasuk pendapatan negara yaitu:
A. Keuntungan badan usaha milik negara
B. Bantuan luar negeri
C. Pajak dan retribusi
D. Keuntungan dari perusahaan swasta

D
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Teori-teori dan pemikiran dari Angus Deaton adalah sebagai berikut:
A. Teori konsumsi, welfare, dan kesenjangan
B. Teori uang, peredaran uang, dan permintaan uang
C. Teori interest rate, term structure, dan permintaan
D. Teori Almost Ideal Demand Systems, Marshallian Demand Function, Hicksian Demand

A
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Penghindaran pajak (tax avoidance) secara teori seharusnya berhubungan.......dengan GDP per
kapita.
A. Positif
B. Negatif
C. Tidak berhubungan
D. Ambigu

B
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