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PEMBAHASAN 
 

16. Jawaban : E 

Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu 
ekonomi adalah kelangkaan sumber daya 
sedangkan kebutuhan terus meningkat.  
 

17. Jawaban : B 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah 
dapat diukur dari pertambahan nilai riil barang dan 
jasa. 
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18. Jawaban : A 

Ciri-ciri wirausaha yang sudah melekat : 
1) Berani : berani dalam mengambil keputusan 

termasuk resiko kegagalan. 
2) Rasional = terukur = sikap keputusan terukur 

3) Progresif = terus meningkat = ingin selalu 
meningkat 

 
19. Jawaban : C 

Perhitungan produk domestik bruto menurut 
metode produksi adalah 
y = (Q1 x P1) + (Q2 + P2) + (Qn + Rn) 

 
20. Jawaban : C 

Sistem ekonomi kapitalis adalah liberal dimana 
semua keputusan diserahkan pada mekanisme 
pasar 
 

21. Jawaban : E 
Bencana alam mengakibatkan terjadinya 

kelangkaan. Kelangkaan mengakibatkan 
penawaran berkurang sedangkan permintaan atas 
mintak mentah dunia terus bertambah. 
 

22. Jawaban : B 

Bank Sentral akan cenderung melakukan 
intervensi pada kurs tetap apabila terjadi 
depresiasi (penurunan) mata uang domestik 
 

23. Jawaban : C 
Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan 
minimum menghasilkan output maksimum. 

 
24. Jawaban : D 

menurut Schumpeter motor penggerak 
perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan 

pelakunya adalah para inovatar/entrepreneur 
 

25. Jawaban : E 
piutang bunga terakhir  :   6.500.000 
penerimaan kas atas bunga : 12.400.000  + 
pendapatan bunga   : 18.900.000 
 

26. Jawaban : A 
akun nominal terdiri dari pendapatan dan besar 

 

27. Jawaban : B 
Jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan 

yang dilakukan secara kredit 
 

28. Jawaban : C 
Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya 
orang-orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah 
koperasi yang beranggotakan badan hukum 
koperasi misal : 

 koperasi pusat di kodya 
 gabungan koperasi di propinsi 
 induk koperasi di pusat 
 

29. Jawaban : B 
Pasar persaingan sempurna bercirikan : 
 banyak penjual dan pembeli 

 barang yang diperjualbelikan homogen 
 penjual dan pembeli bebas keluar masuk 
 yang menentukan harga penawaran dan 

permintaan 

 
30. Jawaban : A 

Industri mobil adalah pasar oligopoli. 
Oligopoli = pasar yang dikuasai oleh beberapa 
penjual. 
salah satu ciri pasar oligopoli adalah produknya 
terdefferensiosi 
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