
Kunci Jawaban dan Pembahasan Try
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Ekonomi

1. JAWABAN : C. 180
PDB = NO – NI
PDB = (100-0)+ (120-100)+(150-
120)+(180-150)= 100+20+30+30 = 180

2. JAWABAN : D.6000 util
Utilitas marginal adalah perubahan
utilitas total yang di akibatkan oleh
kenaikan quantitas  barang yang di
konsumsi.

TU MU
0 0

........... 1000 SELISIH

1 1000

........... 3000

2 4000

........... 2000

3 6000

Total MU 6000
Jadi, utilitas marginal ketiga pensil
tersebut adalah 6000 util.

3. JAWABAN : D
Jumlah uang yang beredar M2 adalah
M1 + QM ( Quasy Money).
- M1 adalah uang yang beredar

contohnya : uang kartal dan uang
giral.

- Quasy Money (Uang kuasi ) berupa
deposito berjangka, tabungan, valuta
asing milik swsta domestik.

Jadi jumlah uang yang beredar M2 yaitu
uang kartal, uang giral, deposito
berjangka, tabungan, mata uang asing
milik perusahaan domestik.

4. JAWABAN: E
Faktor apa yang mungkin dapat
menyebabkan pergeseran kurva supply
dari S0 ke S1 adalah kenaikan biaya
produksi. Faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran(menggeser
kurva penawaran) yaitu
1. Harga faktor produksi.
2. Harga barang terkait (substitusi dan

komplementer)
3. Ekspektasi Harga dimasa depan.
4. Jumlah pedagang (supplier)
5. Teknologi
6. Keadaan alam.

Faktor yang mempengaruhi
permintaan(menggeser kurva
permintaan) yaitu :

1. Harga barang terkait (substitusi dan
komplementer)

2. Ekspektasi Harga dimasa depan
3. Pendapatan

4. Ekspektasi pendapatan dan kredit di
masa depan

5. Populasi (jumlah penduduk)
6. Selera

Jawaban A dan B adalah faktor yang
mempengaruhi permintaan. Jawaban C
dan D meneyebabkan Movement along
the curve.Movement along the curve
disebabkan oleh harga barang itu
sendiri. Jawaban yang benar adalah E
kenaikan biaya produksi.

5. JAWABAN : A
Jika Tailor Ani menjurnal transaksi
pembayaran listrik sebesar
Rp190.000,00 dengan mendebet beban
kebersihan dan mengkredit kas
Rp190.000,00, maka jurnal koreksi yang
harus dibuat adalah ....
Jurnal yang benar seharusnya
Beban listrik Rp190.000,00

Kas Rp190.000,00
Tapi dalam soal diatas terdapat
kesalahan dalam pencatatan transaksi.
Maka di perlukan jurnal khusus yaitu
koreksi.
Beban listrik Rp190.000

BebankebersihanRp190.000

Pada jurnal koreksi mengkredit beban
kebersihan agar saat postimg ke buku
besar beban kebersihan 0. Dan muncul
beban listrik.

6. JAWABAN : D
Keseimbangan konsumen adalah kondisi
dimana konsumen telah mengalokasikan
seluruh pendapatannya untuk konsumsi.
Secara garfis kondisi keseimbangan
konsumen tercapai saat kuva indiferensi
( menggambarkan tingkat kepuasan)
bersinggungan dengan kurva budget line
( menggambarkan tingkat kemampuan).

7. JAWABAN : A
AC = 750 + 320 Q
Fungsi biaya marginalnya adalah

MC = . TC = AC x Q.

TC = (750 + 320 Q)Q
= 750 Q + 320 Q2

MC =

= 750 + 320 Q

8. JAWABAN : B
·Persediaan 1 Januari 2007
Rp12.500.000
· Pembelian Rp 34.000.000
· Retur pembelian Rp   6.000.000
· Potongan pembelian Rp   4.500.000
· Retur penjualan Rp   3.000.000 ·
Potongan penjualan Rp   1.500.000
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp
9.300.000

HPP = Persediaan awal + pembelian
bersih - persediaan akhir.



Pembelian bersih = Pembelian + beban
angkut pembelian –(retur pembelian +
potongan pembelian)
Pembelian bersih = 34.000.000 – (
6.000.000+4.500.000)= 34.000.000 -
10.500.000 = 23.500.000.
Jadi, HPP = 12.500.000 + 23.500.00 –
9.300.000 = 26.700.000

9. JAWABAN : A
Dalam ekonomi terdapat Positive
Economic dan Normative Economics.
- Positive economics is about what is.

It say what is currently believed
about the way the world operates. A
positive economics be right or
wrong, but we can test by checking
it against the fact. ( pernyataan yang
bisa di buktikan, di tes dan sesuai
fakta yang ada)

- Normative Economics is depends on
values and can not be tested.
(should). Pernyataan yang tidak bisa
dibuktikan, biasanya berupa saran
dan di tandai dengan adnya kata
sebaiknya dan seharusnya.

Jawaban A adalah Positive economics
katrena bisa di tes, apabila produksi
BBm turun mak harga akan naik. Hal ini
bisa di tes, secara logika apabila
produksi BBM turun maka akan terjadi
kelangkaan BBM, langkanya BBm akan
berdampak pada kenaikan harga secara
umum. Jawaban B, C, D, dan E adalah
normative economics pernyataan
tersebut tidak bisa dibuktikan dan ada
kata kuncinya yaitu berupa sebaiknya
dan seharusnya.

10. JAWABAN: A
Sejak Pemerintah mengizinkan
perusahaan minyak asing seperti
Petronas dan Shell masuk ke Indonesia
untuk menjual BBM, pasar bahan bakar
kendaraan bermotor berubah menjadi
pasar persaingan sempurna.( pernyataan
benar)  karena pasar persaingan
sempurna yaitu pasar yang terdapat
banyak penjual dan pembeli yang
mudah keluar masuk pasar. Dengan
pemerintah mengizinkan perusahaan
minyak asing masuk maka menjadi
pasar persaingan sempurna karena tidak
di monopoli oleh satu perusahaan saja)

Dalam pasar persaingan sempurna,
perusahaan bebas untuk masuk ke pasar
dan dalam jangka panjang perusahaan
tidak memperoleh laba super normal. (
Alasan benar, dan dalam jangka panjang
pasar persaingan sempurna akan
mendapatkan laba normal MR = MC.
Tapi dalam jangka pendek pasar
persaingan sempurna akan mendapatkan
laba super normal.)

Dalam soal diatas pernyataan dan alasan
benar dan menunjukkan hubungan sebab
akibat.

11. JAWABAN : A
Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz
dari garis pemerataan sempurna,
semakin tinggi tingkat ketidakmerataan
pendapatannya.

SEBAB

Suatu distribusi pendapatan makin
merata jika nilai koefisien Gini
mendekati nol.

Kurva lorenz adalah kurva yang
menggambarkan hubungan antara
distribusi jumlah penduduk dan
distribusi pendapatan

Sejarah

16. JAWABAN : B

Perjanjian Versailles adalah perjanjian antara
Sekutu dengan Jerman setelah berakhirnya
Perang Dunia I. Perjanjian Versailles sebenarnya
tidak dapat disebut dengan istilah perjanjian.
Pada tanggal 28 Juni 1919 barulah delegasi
Jerman diundang ke Versailles (Perancis) untuk
menandatanganinya. Isi perjanjian Versailles
antara lain sebagai berikut:

1. Jerman harus menyerahkan:

a. Daerah Elzas-Lotaringen kepada
Perancis

b. Daerah Eupen, Malmedy, dan Meresnet
kepada Belgia

c. Daerah Prusia Barat dan Posen kepada
Polandia

d. Danzig sebagai kota merdeka di bawah
naungan Liga Bangsa-Bangsa.

2. Jerman harus menyerahkan daerah Saar
kepada LBB selama 15 tahun dan kemudian
akan diadakan plebisit untuk menentukan
apakah rakyat memilih bergabung dengan
Jerman atau Perancis.

3.Jerman harus menyerahkan daerah jajahannya
kepada Inggris, Perancis, dan Jepang.

4. Jerman harus membayar ganti rugi perang
kepada negara-negara Sekutu sebesar 132 milyar
mark emas.

5. Jerman harus menyerahkan semua kapal
dagangnya kepada Inggris.

6.Angkatan perang Jerman diperkecil dan
dilarang mengadakan wajib militer.

7.Daerah Rhein diduduki oleh Sekutu untuk
mengawasi apakah Jerman menaati perjanjian
Versailles atau tidak.



Jawaban B salah karena Jerman harus
menyerahkan daerah Saar kepada LBB selama
15 tahun dan kemudian akan diadakan plebisit
untuk menentukan apakah rakyat memilih
bergabung dengan Jerman atau Perancis.Bukan
lamgsung diserahkan ke Perancis

17. JAWABAN : B
Pada masa orde lama kebijakan ekonomi disebut
periode “nasionalisme ekonomi” yang berarti
mencakup tiga dimensi pembangunan ekonomi
Indonesia. Pertama, suatu perekonomian yang
beragam dan stabil, yang berarti di tiadakannya
ketergantungan yang besar kepada ekspor bahan
mentah. Kedua, suatu perekonomian yang sudah
berkembang dan makmur atau pembangunan
ekonomi. Ketiga, suatu perekonomian dimana
satu bagian yang penting dari pemilikan,
pengawasan dan pengelolaan di bidang ekonomi
berada di tangan golongan pribumi atau negara
Indonesia, yang berarti pengalihan penguasaan
dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi
dari tangan orang-orang barat dan Cina ke
tangan orang-orang Indonesia. Namun setelah
adanya dekrit presiden sistem ekonomi berubah
menjadi kacau, banyak hutang luar negeri angka
inflasi yang tinggi dsb. Lalu pada masa orde
baru era Soeharto dikeluarkan peraturan tentang
kebijakan ekonomi pada tanggal 5 Juli 1966
dalam Ketetapan MPRS No. XXIII tentang
“Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan”, yang merinci tiga
tahap pembangunan. Pertama, tahap
penyelamatan, yakni mencegah kemerosotan
ekonomi agar tidak menjadi lebih buruk lagi.
Kedua, tahap stabilisasi dan rehabilitasi
ekonomi, yang mengendalikan inflasi dan
memperbaiki infrastruktur ekonomi. Ketiga,
tahap pembangunan ekonomi dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi .Untuk
mendukung konstruktif pembangunan ekonomi
pasca pemerintahan Orde Lama yang telah
hancur, pemerintahan Orde Baru meminta
dukungan IMF (International Monetary Fund).
Dengan adanya hubungan dengan IMF pada
masa orde baru dibukalah hubungan ekonomi
dengan lembaga-lembaga internasional untuk
membantu perekonomian indonesia
18. JAWABAN : C
Isi dari Tap MPRS XXXIII tahun 1967 adalah
tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan
Negara dari Presiden Soekarno, yang berarti
dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa
yang dikenal dengan Orde Baru yang dipimpin
oleh Jend. Soeharto.

pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya,
berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia.
Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966

pembentukan kabinet yang baru, yaitu Kabinet
Ampera, untuk melaksanakan berbagai program
menuju ke Orde Baru. Ketetapan MPR Nomor
XIII/MPRS/1966
19. JAWABAN : D
Isi Dasasila Bandung hasi konferensi Asia-
Afrika yaitu :

(A)menghormati hak dasar manusia dan tujuan
serta asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(B) menghormati kedaulatan dan integritas
teritorial semua bangsa

(C) mengakui persamaan semua suku bangsa
dan persamaan semua bangsa besar ataupun
kecil

(D) tidak melakukan intervensi atau campur
tangan terhadap masalah dalam negeri negara
lain

(E) menghormati hak semua bangsa untuk
mempertahankan diri secara sendiri maupun
kolektif berdasarkan Piagam PBB

(F) tidak menggunakan pertauran dari
pertahanan kolektif untuk bertindak bagi
kepentingan khusus dari salah satu negara besar
dan tidak melakukannya terhadap negara lain.

(G) tidak melakukan tindakan-tindakan atau
ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan
terhadap integrasi wilayah maupun kemerdekaan
politik suatu negara.

(H) menyelesaikan segal perselisihan
internasional dengan jaln damai, seperti
perundingan, persetujuan, arbritrasi, ataupun
lain-lain cara damai menurur pilihan yang
bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.

(I) memajukan kepentingan bersama dan
kerjasama

(J) menghotmati hukum dan kewajiban
internasional

Prinsip egalitarian adalah prinsip yang mengakui
bahwa setiap orang tau bangsa adalah sederajat,
tidak ada bangsa yang unggulkan dan tidak ada
yang dikucilkan. Jadi jawabannnya adalah D
mengakui persamaan semua suku bangsa dan
persamaan semua bangsa besar ataupun kecil

20. JAWABAN : E
Syarikat Islam (SI) berhasil disusupi oleh
pengaruh Komunisme karena tidak adanya
kontrol yang kuat antara Pusat dengan cabang-
cabang SI di daerah. Central sarekat Islam(CSI)
sebagai badan koordinasi pusat memiliki
kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap
cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Peraturan
waktu itu memperbolehkan sistem multipartai
(karena Si merupakan organiosasi non politik)
21. JAWABAN : D
Waruga adalah kubur batu berbentuk kubus atau
bulat.
Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan
sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek
moyang.
Sarkofagus adalah peti jenazah yang terbuat dari
batu bulat(batu tunggal).
Menhir adalah tugu batu tempat pemujaan
terhadap roh nenek moyang.
Punden berundak adalah bangunan tua tempat
pemujaan roh nenek moyang yang dibuat dalam
bentuk bertingkat-tingkat.



22. JAWABAN : C
Isi Deklarasi Djuanda yaitu :

- Bahwa Indonesia menyatakan
sebagai negara kepulauan yang
memiliki corak tersendiri.

- Bahwa sejak dulu kala kepulauan
nusantara ini sudah merupakan satu
kesatuan.

- Ketentuan ordonansi 1939 tentang
ordonansi dapat memecah belah
keutuhan wilayah Indonesia .

Dari deklarasi tersebut mengandung suatu
tujuan:

1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah
NKRI yag utuh dan bulat.

2. Untuk batas-batas NKRI sesuai dengan
azas negara kepulauan.

3. Untuk mengatur lalu lintas damai,
pelayaran yang lebih menjamin
keamanan dan keselamatan NKRI.

Jadi isi pokok deklarasi tersebut adalah (C)
pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di
seluruh perairan Indonesia merupakan  wilayah
integral RI

23. JAWABAN : B

Sejak Pemilu 2004, MPR RI praktis tidak lagi
mempunyai kekuatan politis untuk menentukan
arah pembangunan negara, karena MPR tidak
memilih presiden. Dengan adanya pemilihan
langsung oleh rakyat pasca pemilu tahun 2004,
maka Presidensecara politik tidak akan
bertanggungjawab lagi kepada MPR melainkan
akan bertanggungjawab langsung kepada rakyat
yang memilih Presiden. Dan MPR tidak lagi
memilih Presiden dan Wakil Presiden namun
dipili langsung oleh rakyat.

24. JAWABAN : A

Isteri Sedar adalah organisasi perkumpulan
wanita pada masa pergerakan yang besifat
kooperatif.

SEBAB

Organisasi ini menganjurkan para perempuan
Indonesia untuk tidak hanya terikat pada
pekerjaan rumah tangga tetapi juga harus ikut
dalam kegiatan politik.

Pernyatan dan alasan diatas benar dan
menunujukkan hubungan sebab akibat. Isteri
sedar adalah sebuah organisasi wanita di
indonesia yang didirikan pada tahun 1930. Para
wanita yang ikut dalam isteri sedar harus ikut
kegiatan politik yaitu dengan bergabung dengan
Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dalam partai ini
isteri sedar bertuga untuk memobilisasi pemilih
perempuan agar memilih partai tersebut.

25. JAWABAN : A
Musik jazz muncul pada abad akhir 18 di
Amerika Serikat. Musik jazz ini berasal dari
kalangan kulit hitam yang pada waktu
mengalami diskriminasi sosial dan tertindas di

masyarakat Amerika Serikat. Melihat dari
sejarahnya musik jazz memperlihatkan tenytang
pertahanan hidup dan ekspresi kehidupan
manusia. Jadi pernyataan dan alsan pada soal
benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat.
26. JAWABAN : A

Moh Hatta adalah seorang pahlawan nasional
yanggemar membaca dan menulis artikel. Oleh
Gubernur Jenderal de Jong Hatta dianggap lebih
berbahaya dari Soekarno karena ketajaman
tulisannya.

SEBAB

Pada saat diasingkan ke Digul, Hatta membawa
16 peti buku. Melalui tulisannya Hatta berhasil
mengembangkan dan melahirkan pemikiran
politik, ekonomi, dan sosialnya yang orisinal
dan berbobot dan selalu mengaitkannya ke
dalam konsep nasionalisme.

Pernyataan dan alasan benar dan menunjukkan
hubungan sebab akibat. Bung Hatta adalah sosok
prokalamator yang sangat kritis dan gemar
menulis. Beliau sering menulis di artikel dan
koran- koran yang berisi kritikannya terhadap
kekejaman Belanda. Pada akhirnya beliau di
buang ke Digul (Papua) dan bnada Neira
(Maluku). Meskipun dibuang beliau tetap teguh
dan beliau tetap melanjutkan kegemarannya
yaitu menulis. Disetiap tulisannya beliau selalu
mengautkan konsep nasionalisme. Dan beliau
memberikan sumbangan terbesar bagi bangsa
Indonesia yaitu memasukkan hak-hak warga
negara (UUD pasal 28) dan perubahan sila
pertama pancasila.

27. JAWABAN : A

Bangunan candi biasanya mempunyai patung-
patung dalam bentuk relief atau tiga dimensi
yang merupakan perwujudan  dewa-dewa Hindu
atau Budha. Bangunan-bangunan candi di
Indonesia sebenarnya adalah perpaduan antara
kebudayaan masyarakat Indonesia asli dan
kebudayaan Hindu-Budha dari India.

SEBAB

Apabila diperhatikan lebih mendalam bentuk-
bentuk candi di Indonesia lebih banyak yang
berbentuk punden berundak. Bentuk punden
berundak merupakan ciri bangunan-bangunan
suci masyarakat Indonesia asli.

Pernyataan dan alasan benar dan menunjukkan
hubungan sebab akibat.

Contoh candi Hindu : Candi prambanan , candi
panataran, dll. Contoh candi budha : candi
borobudur dan candi sewu. Candi-candi di
Indonesia lebih berbentuk punden berundak.
Dengan perpaduan kebudayaan  Hindu - Budha
yang pada waktu itu berkembang di Indonesia.
Punden berundak adalah ciri bangunan suci
masyarakat  indonesia hasil kebudayaan
megalitikum.



28. JAWABAN : B
Kebijakan Pada Masa Daendels :

A. Dalam Bidang Pemerintahan
1. Dewan Hindia Belanda sebagai

dewan legislatif diganti dengan
dewan penasihat.

2. Pulai Jawa dibagi menjadi 9
prefektur dan 31 Kabupaten.

3. Para Bupati dijadikan pegawai
Belanda dan diberi pangkat sesuai
dengan ketentuan kepegawaian
pemerintah Belanda.

B. Bidang Hukunm dan Peradilan
1. Membagi 3 jenis pengadilan

- Pengadilan untuk orang Eropa
-Pengadilan untuk orang pribumi
- Pengadilan untuk orang Timur
asing

2. Pemberantasan Korupsi tanpa
pandang bulu

C. Bidang Militer dan Pertahanan
1. Membangun jalan dari Anyer-

Panarukan.
2. Menambah Jumlah pasukan dalam

angkatan perang dari 3.000 menjadi
20.000 orang

3. Membangun pabrik senjata di
Gresik dan Semarang

4. Membangun pangkalan angkatan
laut di Ujung Kulon dan Surabaya

D. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Membentuk dewan pengawas

keuangan
2. Mengekuarkan uang kertas
3. Pajak in natura
4. Memperbaiki gaji pegawai
5. Mengadakan monopoli perdagangan

beras
6. Mengadakan priangan stelsel

E. Bidang Sosial
1. Rakyat dipaksa melakukan kerja

paksa (Rodi)
2. Perbudakan dibiarkan berkembang
3. Menghapus upacar penghormatan

kepada residen, sunan,dan sultan.
4. Membangun jaringan pos distrik

dengan kuda pos.

Jawaban yang benar yaitu B ( 1 dan 3)
Menambah jumlah angkatan perang dari 3.000
menjadi 20.000 dan memperluas dan
memperbaharui pengadilan pribumi. Pengadilan
pribumi ada di setiap prefektur dengan prefek
sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota.

29. JAWABAN : B
Kesultanan yang menjadi kaya karena
perdagangan lada yaitu Kesultanan Banjarmasin
(Banjar) dan Kesultanan Banten. Mendekati
tahun 1628, Banjarmasin penghasil lada terbesar
di Indonesia bagian tengah. Lada dinagkut ke
Cina, Jepang, Makasar, dan Batavia, daerah
pemasaran lada. Karena perdagangan tersebut
kesultanan Banjar menjadui kaya raya. Banten
merupakan penghasil lada yang sangat kaya di
Jawa dan pada tahun 1680 Kesultanan Banten

yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa,
mengalami masa kejayaannya. Karena
perdagangan lada.
30. JAWABAN : D

Pulau Onrust yang terletak di Teluk Jakarta pada
abad ke-17 merupakan pulau yang mempunyai
kedudukan penting bagi pelayaran di Pulau
Jawa. Fungsi dari Pulau Onrust adalah tempat
untuk memperbaiki kapal-kapal VOC yang
mengalami kerusakan dan tempat bongkar muat
barang. Tetapi pada tahun 1911-1933 pulau
Onrust beralih fungsi menjadi tempat karantina
haji.

Sumbu vertikal menunjukkan presentase
jumlah pendapatan dan sumbu
horisontal menunjukkan jumlah
penduduk.
Berdasarkan gambar semakin jauh kurva
lorenz dari garis diagonal (garis
pemerataan sempurna) semakin tidak
merata distribusi pendapatan yang ada.
Jadi pernyataan benar.
Mengukur tinggi rendahnya
ketimpangan distribusi pendapatan dapat
pula dengan koefisien gini. Dalam
koefisien gini menunjukkan bahwa
semakin merat pendapatannya maka
koefien gini akan mendekati nol, tapi
semakin timpang pendapatannya
koefisien gini akan jauh dari nol.
Alasannya benar. Dan soal diatas
mnunjukkan hubungan sebab akibat.

JAWABAN : A

Jika nilai ekspor Indonesia meningkat
maka nilai tukar rupiah akan menguat.
SEBAB
Persediaan dollar meningkat dengan
adanya devisa yang dihasilkan dari
ekspor.
Nilai tukar sebuah mata uang di
tentukan oleh permintaan dan
penawaran ata mata uang. Jika
permintaan atas sebuah mata uang
meningkat , sementara penawarannya
tetap maka nilai tukar uang tersebut
akan naik. Kalau penawaran uang
meningkat, sementara permintaanyya



tetap atau menurun, maka nilai tukar
mata uang itu akan melemah.
Ekspor meningkatkan permintaan atas
uang negara eksportir, karena dalam
ekspor, biasanya terjadi pertukaran mata
uang negara tujuan dengan mata uang
negara eksportir. Maka dari itu jika
ekspor Indonesia meningkat maka nilai
tukar rupiah akan menguat, dan
persediaan dollar akan meningkat
dengan adanya devisa yang dihasilakn
dari ekspor. Jadi soal diatas mnunjukkan
hubungan sebab akibat.

JAWABAN : C ( 2 dan 4)
Roti Jus

A 3 9
B 4 5
Perubahan A ke B  > 1 roti 4 jus
Perubahan B ke A  > 4 jus 1 roti
Pada saat A ke B produksi roti naik dari
3 ke 4 tapi produksi jus turun dari 9 ke
5. Tetapi saat B ke A produksi roti turun
dari 4 ke 3, jus naik dari 5 ke 9.

Jadi, opportunity cost dari jus adalah 1/4
roti dan opportunity cost dari roti adalah
4 jus.

JAWABAN : A ( 1,2, dan 3)
Diketahui TC = 2Q2 - 16Q + 54 maka
pernyataan yang benar adalah

AC = 2Q – 16 +

MC = 4Q – 16
FC = 54

AC = , MC = = , FC = TC – VC

Dari soal sudah dapat diketahui bahwa
VC ( biaya variabel) = 2Q2 - 16Q. Maka
FC = 2Q2 - 16Q + 54 – (2Q2 - 16Q) =
54.

JAWABAN : C ( 2 dan 4)
Kebijakan moneter kontraktif, yaitu
kebijakan moneter yang bertujuan untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar.
Sedangkan kebijakan moneter ekspansif
adalah kebijakan yang bertujuan
menambah jumlah uang yang beredar.
Berdasarkan soal yang termasuk
kebijakan moneter kontraktif yaitu
menaikkan suku bung diskonto dan
menaikkan giro wajib minimum.
Dengan menaikkan suku bunga maka
orang cenderung akan menyimpan
uangnya dibank, maka jumlah uang
yang beredar sedikit. Sedangkan yang
membeli surat berharga dan menurunkan
reserve requirement ratio merupak
kebijakan moneter ekspansif.

Geografi
31. Ciri-ciri iklim tropis adalah sebagai

berikut:
Suhu udara rata-rata tinggi, karena
matahari selalu vertikal. Umumnya

suhuudara antara 20- 23°C. Bahkan di
beberapa tempat rata-rata suhu
tahunannyamencapai 30°C.
Amplitudo suhu rata-rata tahunan
kecil. Di kwatulistiwa antara 1 -
5°C,sedangkan ampitudo hariannya
lebih besar.
Tekanan udaranya rendah dan
perubahannya secara perlahan dan
beraturan.
Hujan banyak dan lebih banyak dari
daerah-daerah lain di dunia.
Jawaban D

32. Faktor bawaan yang mempengaruhi
perbedaan hulu dan hilir yang terkait
dengan endapandi dasar sungai adalah
bentuk dasar sungai itu sendiri. Selain
itu kecepatan arus sungai
jugaberpengaruh. Lereng dasar sungai di
hulu didominasi bebatuan2 dengan
kecepatan arussungai yang deras,
sementara di hilir lereng dasar sungai
sudah tidak didominasi bebatuanlagi,
ada kemungkinan bebatuan-bebatuan
ada yang hancur dan menjadi kecil-kecil
setelahterhantam arus sungai yang deras.
Jawaban: D

33. Difusi adalah peristiwa
mengalirnya/berpindahnya suatu zat
dalam pelarut dari bagianberkonsentrasi
tinggi ke bagian yang berkonsentrasi
rendah.Dalam konteks soal ini adalah
difusi keruangan, jadi berpindahnya
suatu zat dari suaturuang/tempat ke
tempat/ruang yang lain.Unsur-unsur
yang dapat kita identifikasi dari proses
ini adalah seperti yang dicetak tebal
diatas dan hal yang terkait erat dengan
hal-hal tersebut.
Jawaban: D

34. Poin penting dari soal ini adalah banjir
yang terjadi secara serempak, ini
menandakanadanya cuaca ekstrem yang
berlangsung dalam skala regional di
beberapa pulau diIndonesia.
Jawaban: C

35. Solar cell, ini berarti mengandalkan
banyaknya tenaga surya/ matahari
sehingga daerahyang sangat potensial
untuk sumber energy ini adalah daerah
pantai yang cenderungbanyak panas
mataharinya.
Jawaban: D

36. Skala foto = panjang focus kamera/
tinggi pesawat saat terbang.
S = f / (H-h) >>> H = tinggi pesawat,

h=tinggi permukaan tanah
1:6000 = 0,5 / (H-500) >>> 0,5 didapat

dari 500mm menjadi 0,5m.
H-500 = 0,5 * 6000
H = 3000 + 500
H = 3500 m
Jawaban: C



37. Opsi C, D, dan E benar karena cuaca
dan iklim memang sangat berpengaruh
terhadapterjadinya kebakaran hutan.
Iklim yang sedang kemarau dan cuaca
yang penas dan keringsangat
mempercepat dan memperhebat
kebakaran hutan yang terjadi.Perhatikan
opsi A dan B, yang bisa dipengaruhi
oleh cuaca dan iklim adalah kadar air,
bukanbahan bakar itu sendiri.
Jawaban: B

38. Pernyataan 1: benar.
Berikut ini bebearapa keunggulan foto
udara atau penginderaan jauh:
a. Citra menggambarkan obyek, daerah,
dan gejala di permukaan bumi dengan;
wujud danletak obyek yang mirip ujud
dan letak di permukaan bumi, relatif
lengkap, meliputidaerah yang luas, serta
bersifat permanen.
b. Dari jenis citra tertentu dapat
ditimbulkan gambaran tiga dimensional
apabilapengamatannya dilakukan
dengan alat yang disebut stereoskop.
c. Karaktersitik obyek yang tidak
tampak dapat diwujudkan dalam
bentukcitra sehingga
dimungkinkan pengenalan obyeknya.
d. Citra dapat dibuat secara cepat
meskipun untuk daerah yang sulit
dijelajahi secara
terestrial.
e. Merupakan satu-satunya cara untuk
pemetaan daerah bencana.
f. Citra sering dibuat dengan periode
ulang yang pendek.
Pernyataan 2: salah.
Kenampakan-kenampakan alam yang
berupa 3 dimensi sulitditampilkan dalam
peta.
Jawaban: C (benar, salah)

39. Pernyataan 1: benar.
Cina didominasi sungai besar dan
panjang, yakni sungai
Kuning(terpanjang kedua),Panjang
(terpanjang), Mekong(terpanjang ke-12
di dunia). Jepangdidominasi sungai
pendek dan deras (dalam ukurannya
dibandngkan di Cina)
Pernyataan 2: benar.
Cina tidak berupa daratan yang luas
(yang bersambung dengan Rusia) dan
Jepang memang relatif lebih terjal
dengan banyak tebing dan pulau-pulau.
Jawaban: A (benar, benar, berkaitan)

40. Pernyataan 1: benar.
Secara umum, cukup sulit
membandingkan kualitas air sungai
satudengan sungai yang lain kecuali
dengan tes yang dilakukan secara
proporsional. Namunsecara umum,
kedua sungai tersebut sudah sama-sama
tercemar, baik karena pencemarandari
pertambangan juga dari deforestasi yang
semakin meluas di Pulau Kalimantan.
Pernyataan 2: salah.

Putussibau adalah sebuah kecamatan di
Kabupaten Kapuas Hulu,Kalimantan
Barat, sedangkan Puruk Cahu adalah
ibukota kabupaten Murung
Raya,Kalimantan Tengah, Indonesia.
Jawaban: C (benar, salah)

41. Lokasi absolut adalah lokasi yang
berkenaan dengan posisi menurut
koordinat garislintang dan garis bujur
(letak astronomis) atau letak yang
sebenarya berdasarkangaris
lintang.Dengan mudah, dapat kita
pahami untuk menentukan lokasi kapal
di lautmembutuhkan lokasi absolut
seperti pada kasus tenggelamnya kapal
dsb.
Jawaban: D

42. Pernyataan 1 → salah. Pergiliran padi ke
palawija pada musim kemarau sudah
dapatdibilang biasa, bukan karena
adaptasi akibat perubahan ekstrim
cuaca.

Pernyataan2 → benar. Konversi ini
karena memang disebabkan adaptasi
atas perubahaniklim, di mana jenis
tanaman yang baru jauh bebeda sifatnya
dari tanaman sebelumnya.

Pernyataan 3 → salah. Budidaya
tanaman sayuran yang berumur pendek
juga sudah biasa
dilakukan petani, bahkan sebagai
tanaman selingan pada waktu menanam
padi.

Pernyataan4 → benar. Secara sifat,
terasering dengan tanaman palawija
merupakan hal yangtidak biasa, ini
merupakan salah satu bentuk adaptasi
atas perubahan iklim yang terjadi.
Jawaban: C (2 dan 4)

43. Laut Kuning adalah sebuah laut tepi di
Samudra Pasifik bagian barat. Laut
Kuning secarageografis terletak di
antara Cina dan semenanjung Korea.
Laut Kuning mendapatnamanya karena
Sungai Kuning (sungai Hoang Ho)
bermuara di sini dan setiaptahunnya
membawa endapan (alluvial) lumpur
dari Gurun Gobi yang
kuningmenyebabkan laut ini berwarna
kekuning-kuningan.
Jawaban: B (1 dan 3)

44. Opsi 1: benar. Geografi bermanfaat
untuk menentukan tempat dimana suatu
kegiatanditetapkan agar maksimal.

Opsi 2: salah. Geografi memang
mebahas tentang demografi atau
kependudukan, tapi dalamkaitannya
untuk menentukan demografi yang
cocok untuk suatu industri, bukan lah
bagiandari kajian ilmu geografi, hal



tersebut lebih condong merupakan ranah
manajemen.

Opsi 3: benar. Geografi bermanfaat
dalam mengkaji jaringan tranportasi dan
komunikasikarena dua hal tersebut
membutuhkan kajian tentang kondisi
tanah dsb.

Opsi 4: salah. Kajian tentang bentuk
industri lebih condong dibahas oleh
‘ekonomi’.
Jawaban: B (1 dan 3)

45. Dalam Economic Geography, Krugman
menjelaskan tentang terjadinya
konsentrasi populasidi sebuah wilayah.
Krugman mengungkapkan bahwa ada
kecenderungan pekerjabermigrasi ke
wilayah pusat pekerja terbesar yang
akhirnya akan menciptakanvariasi
produk yang sangat beragam. Dengan
kata lain, konsentrasi terjadi dalam
halbarang dan jasa yang diproduksi
maupun lokasi barang tersebut dibuat.
Dalam menjelaskanaglomerasi tersebut,
Krugman menggunakan prinsip
Increasing Returns. Faktor
pembentukincreasing returns tersebut
adalah kombinasi economies of scale
dan penurunan biayatransportasi.
Biaya transportasi (minimal untuk
mencapai konsumen) yang
lebihmurah akan memicu self-
reinforcing process di mana populasi
metropolitan yangtumbuh akan
meningkatkan skala produksi, gaji
riil, dan keragaman pasok barang.
Hal ini pada gilirannya akan
merangsang migrasi penduduk lebih
lanjut ke kota. Ujung-ujungnya, menurut
teori Krugman ini, akan terbentuk
kawasan inti yang hi-tech dan
terurbanisasi, dan kawasan pinggiran
yang kurang berkembang.
Jawaban: D (4 saja)

IPS Terpadu

46. Soal kurang jelas, bila yang ditanyakan
“laju penambahan luas areal” maka
satuannyaadalah satuan luas per satuan
waktu

47. Produk Domestik Regional Bruto
merupakan jumlah keseluruhan dari nilai
brutoyang berhasil diciptakan oleh
seluruh kegiatan ekonomi yang berada
pada suatuwilayah selama periode
tertentu. Adanya bencana lumpur
tersebut turut andil dalammemengaruhi
kontraksi PDRB daerah Sidoarjo karena
kegiatan ekonomi masyarakatotomatis
terganggu akibat bencana lumpur
Lapindo.
Jawaban B

48. Pendataan geodesi merupakan
pendataan tentang pengukuran dan
pemetaanpermukaan bumi yang juga
mencakup permukaan dasar laut.Data
seismik adalah data mengenai getaran
bumi.
Jawaban A

49. Delapan provinsi yang dibentuk
berdasarkan keputusan PPKI:
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Sumatera
Borneo (Kalimantan)
Sulawesi
Maluku
Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
Jawaban E

50. C(t) = -3t4 + 4t3 + 36t2 ppm
t = 1 tahun C(1) = 37 ppm
t = 2 tahun C(2) = 128 ppm
t = 3 tahun C(3) = 189 ppm
t = 4 tahun C(4) = 64 ppm
t = 5 tahun C(5) = -475 ppm
Laju = -12t3 + 12t2 + 72t ppm
t = 1 tahun Laju (1) = 72 ppm
t = 2 tahun Laju (2) = 96 ppm
t = 3 tahun Laju (3) = 0 ppm
t = 4 tahun Laju (4) =-288 ppm
t = 5 tahun Laju (5) =-840 ppm
Jawaban A

51. Jawaban A

52. Uang sebesar 1,5 Miliar, akan
diinvestasikan ke dua macam investasi,
A dengan bunga 5%dan B dengan benga
7%, syaratnya bunga yang didapat
minimal 6,5% dari 1,5 M, ini
samadengan minimal 6,5% * 1500 juta
= minimal 97,5 juta.
Berarti, mau gak mau kita coba satu2
tiap opsi jawabannya:
Opsi A: jika B 375 juta, maka A 1125
juta. Bunga B + bunga A = (7%*375jt)
+ (5%*1125jt) =26,25 jt + 56,25 jt =
82,5 juta >> salah.

Opsi B: jika B 625 juta, maka A 875
juta. Bunga B + bunga A = (7%*625jt)
+ (5%*875jt) =43,75 jt + 43,75 jt = 87,5
juta >> salah.

Opsi C: jika B 750 juta, maka A 750
juta. Bunga B + bunga A = (7%*750jt)
+ (5%*750jt) =52,5 jt + 37,5 jt = 90 juta
>> salah.

Opsi D: jika B 1125 juta, maka A 375
juta. Bunga B + bunga A = (7%*1125jt)
+ (5%*375jt) =
78,75 jt + 18,75 jt = 97,5 juta >>benar.

Opsi E: jika B 1275 juta, maka A 225
juta. Bunga B + bunga A = (7%*1275jt)



+ (5%*225jt) =89,25 jt + 11,25 jt =
100,5 juta >>benar.

Nah, cermati soalnya lagi, yang
ditanyakan adalah biaya minimal yang
diinvestasikan ke Buntuk mencapai
keuntungan minimal 97,5 juta, jadi
jawabannya yang D saja karena
sudahmencapai batas minimal, jawaban
E benar jika pertanyaannya untuk
mencapai keuntunganmaksimal.
Jawaban: D

53. Hinterland adalah tanah atau kabupaten
di balik pantai atau garis pantai dari
sungai. Secarakhusus, dengan doktrin.
Kata tersebut diterapkan pada daerah
pedalaman berbaring dibelakang port,
diklaim oleh negara yang memiliki
pantai. Daerah dari mana produk
yangdikirim ke pelabuhan untuk
pengiriman di tempat lain adalah bahwa
pelabuhan pedalaman.Istilah ini juga
digunakan untuk merujuk ke daerah
sekitar kota atau kota.
Pernyataan1: benar (kan gak mungkin
beud tiga Negara tersebut adalah
hinterland KilangBontang)

Pernyataan 2: salah (terlalu jauh juga
kalau hinterland kilang Bontang kok
terminal, diJakarta pula)
Jawaban: C (benar dan salah)

54. Pernyataan 1: salah. Lokasi absolut dari
Jepang, Taiwan, Korea dengan mudah
dapatdiketahui.

Pernyataan 2: benar. Kalau lokasi
absolut sudah jelas, perhitungan biaya
tentu lebih mudahditentukan.
Jawaban: D

55. Obligasi secara umum termasuk dalam
akun hutang jangka panjang / hutang
tidak lancar,maka dari itu, rasio yang
terpengaruh adalah hanya debtequity
ratio.
Jawaban: D (4 saja)
Liquidity Ratio = asset lancar/hutang
lancar
Quick ratio = (asset lancar-
persediaan)/hutang lancar
Working capital ratio = (aset Lancar +
hutang lancar)/Jumlah asset
Debt equity ratio = (Hut. Lancar + Hut.
Jangka Panjang)/Jumlah Modal Sendiri

56. Jalan Tol Jagorawi adalah jalan tol
pertama di Indonesia yang mulai
dibangun pada tahun1973,
menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi.
Jalan tol ini dibangun dengan
biayaRp350.000.000,00 per kilometer
pada kurs rupiah ketika itu. Jalan tol
sepanjang lebihkurang 60 km ini
diresmikan Presiden Soeharto pada
tanggal 9 Maret 1978.

Jawaban: B

57. Lama terbengkalai = 3 th =12 bulan
Kondisi yang memungkinkan berbagai
harga:
1. Rp 8000 * 30.000 * 36 = 8.640 juta
2. RP 8500 * 27.000 * 36 = 8.262 juta
3. RP 7500 * 33.000 * 36 = 8.910 juta
Nilai omset tertinggi yang dicapai
bedasarkan beberapa tingkat harga
adalah 8.910 (denganharga tiket 7500
dan jumlah penumpang 33.000) padahal
kapasitas maksimal 42.000, jadiangka
8910 tersebut masih bisa
dimaksimalkan. Pilihan jawaban yang
nilainya diatas 8910adalah E.
Kalo tidak ada aturan market research,
tentu pilihan yang menghasilkan untung
maksimaladalah dengan harga Rp 8500
dan dapat mengangkut 33.000
penumpang, maka untungyang
didapat:8500 x 33.000 x 36 bulan =
10.098.000.000 juta rupiah.(menurut
penulis, soal ini kurang jelas/kurang
lengkap)
Jawaban E

58. APBN disusun oleh Kementerian
Keuangan, yaitu oleh Direktorat
Jenderal Anggaran.
Jawaban: E

59. Pernyataan 1: benar. Proyek tentang
MRT atau secara umum transportasi
tentu sajaberkaitan dengan konsep time
and space. Konsep time, saya
memahaminya satu alurdengan konsep
keterjangkauan, yakni sulit atau
mudahnya suatu lokasi untuk
dapatdijangkau dipengaruhi oleh lokasi,
jarak dan kondisi tempat. Sedangkan
konsep space, jarakberarti jarak dari satu
tempat ke tempat lain.

Pernyataan 2: benar. Proyek MRT
memang masih bermasalah dengan tata
ruang udara diJakarta, entah dari segi
lahan, modal untuk meneruskan
pembangunan tiang2 yang
sudahterpancang dsb.
Jawaban: B (benar, benar, tidak
berkaitan)

60. Underpass: terowongan
MHT: Mohammd Husni Thamrin. Pada
masa Ali Sadikin, tercatat sekitar 166
kampungdengan total luas sekitar 4700
hektar diperbaiki melalui “Proyek
MHT” Melalui programMHT,
kampung-kampung tradisional diubah
menjadi pemukiman sederhana yang
sehat danmodern.
Jawaban: C (2 dan 4)


