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KETERANGAN:

SEJARAH
GEOGRAFI
EKONOMI

nomor 1 sampai dengan nomor 25
nomor 26 sampai dengan nomor 50
nomor 51 sampai dengan nomor 75
SEJARAH

Petunjuk A dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 1 sampai dengan nomor 17.
Seperempat kawasan hutan dataran rendah
di Indonesia yang didominasi oleh hutan mangrove
diperkirakan telah habis akibat berbagai kegiatan
konversi. Jika laju kerusakan hutan tidak dapat
dikendalikan, pada tahun 2010 seluruh kawasan
hutan dataran rendah itu akan lenyap. Data dari
World Bank dan World Conservation Forum
menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di
Indonesia mencapai 1,5 juta hektare per tahun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan
hutan dataran rendah memiliki keanekaragaman
hayati yang sangat tinggi dan sebagai tempat
berkembang biak bagi berbagai jenis ikan dan
udang. Di beberapa tempat di Sumatera yakni di
Sumatera Selatan dan Lampung kawasan hutan
ini bahkan menjadi tempat persinggahan berbagai
jenis burung pantai migran (migratory shorebird).
Di Taman Nasional Sembilang di Semenanjung
Banyuasin, Sumatera Selatan diketahui sekitar 75
jenis burung (114.500 ekor) yang bermigrasi di jalur
Asia–Australia karena menghindari musim dingin
singgah di kawasan ini. Untuk itu, konservasinya
merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.
1.

Di salah satu provinsi dalam bacaan di atas
pernah terdapat kerjaan Maritim terbesar di
Indonesia yaitu ....
(D) Singosari
(A) Majapahit
(B) Sriwijaya
(E) Malaka
(C) Tulangbawang

2.

Di salah satu benua dalam bacaan di atas,
pasca-Revolusi Industri dijadikan ....
(A) tempat pembuangan narapidana
(B) tempat mencari penduduk untuk tenaga
kerja
(C) tempat sasaran untuk menjual
hasil
produksi
(D) tempat untuk mencari bahan baku
industri
(E) tempat mencari perlindungan

3.

Nama pahlawan yang berasal dari provinsi di
kawasan tersebut yang disebutkan di urutan
kedua yaitu ....
(A) Raden Inten
(B) Sultan Syafaruddin
(C) Sultan Mahmud Badaruddin
(D) Sultan Bahrudin
(E) Sultan Trenggana

Pemerintah sedang menyiapkan suatu
gerakan nasional yang khusus dirancang untuk
merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Hal ini
dilakukan karena kerusakan hutan telah
menyebabkan terjadinya berbagai bencana
hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, dan
tanah longsor. Gerakan bernama Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GNRHL) akan dilaksanakan secara serentak di
lima belas provinsi, di antaranya Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimanta Selatan,
dan Sulawesi Utara.
Direncanakan GN-RHL diadakan selama
lima tahun dengan sasaran secara keseluruhan
seluas tiga juta hektare. Rinciannya adalah tahun
2003 (300.000 hektare), 2004 (500.000 hektare),
2005 (600.000 hektare), 2006 (700.000 hektare),
dan tahun 2007 (900.000). Berdasarkan masukan
dari Departemen Kimpraswil sasaran GN-RHL
adalah hutan dan lahan di sekitar 68 daerah aliran
sungai di seluruh Indonesia. Adapun jenis tanaman
yang akan ditanam adalah sungai di seluruh
Indonesia. Adapun jenis tanaman yang akan
ditanam adalah akasia, jati, meranti, dan tanaman
multiguna seperti jambu mete dan melinjo.
4.

Di provinsi yang disebutkan pertama pada
bacaan di atas pernah terjadi perang Padri
yang dilatarbelakangi oleh ....
(A) Belanda melakukan Pax Nerlandica
(B) Belanda ingin menguasai daerah
pelabuhan sebagai gerbang menguasai
Sumatra
(C) Belanda melakukan pelayaran hongi di
daerah tersebut
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(D) konflik antara golongan adat dan
golongan ulama
(E) kekecewaan terhadap kaum bangsawan
5.

Nama salah satu tokoh yang tewas di ibukota
salah satu provinsi pada bacaan di atas yang
disebutkan pada urutan keempat, dikenal
dengan ”Pertempuran Lima Hari” ialah ....
(D) Singgih
(A) Supriyadi
(B) Karyadi
(E) Sigit Suyono
(C) Suryo Sumpeno

6.

Tokoh pimpinan DI/TII dari salah
satu provinsi bacaan di atas yang disebutkan di urutan kelima adalah ....
(D) Ibnu Hadjar
(A) Amir Fattah
(B) Kartosuwiryo
(E) Andi Azis
(C) Kahar Muzakar

7.

Nama dewan militer yang berkaitan dengan
peristiwa PRRI/PERMESTA yang terdapat
di salah satu provinsi dalam bacaan di atas
yang disebutkan terakhir adalah ....
(A) Dewan Banteng (D) Dewan Manguni
(B) Dewan Garuda
(E) Dewan Harimau
(C) Dewan Gajah

SOAL A

11. Ketaatan dan kesetiaan seseorang yang harus
diserahkan kepada bangsa dan negaranya
merupakan pengertian dari ....
(D) sosialisme
(A) demokrasi
(B) kapitalisme
(E) liberalism
(C) nasionalisme
12. Kesamaan antara penyebab berakhirnya
Perang Diponegoro dengan Perang Padri
adalah ....
(A) terkurung oleh Belanda melalui benteng
stelsel
(B) tidak
mampu
mengimbangi
persenjataan Belanda
(C) keluarganya
tertangkap
sehingga
menyerahkan diri
(D) diajak berunding kemudian ditangkap
oleh belanda
(E) pasukannya membubarkan diri setelah
pemimpin menyerah

8.

Dari berbagai peninggalan sejarah, salah
satunya yang sering dianggap sebagai tanda
adanya satu dinasti atau kerajaan adalah ....
(D) Artefak
(A) Menhir
(B) Sarkofagus
(E) Dolmen
(C) Lingga

13. Penyebab langsung (khusus) Perang Dunia I
(1914 – 1918) adalah ....
(A) pendudukan Abbessynia oleh Italia
(B) penyerangan Jerman terhadap Polandia
(C) penyerangan Pearl Harbour oleh Jepang
(D) terbunuhnya putra mahkota Austria oleh
Franz Ferdinand
(E) persaingan industri di antara negara
negara Eropa

9.

Adolf Hitler yang pernah melakukan kudeta
pada tahun 1922 ia dijebloskan ke penjara
ketika ia menulis buku yang berjudul ....
(A) II Principe
(B) Mein Kampf
(C) The German Ideology
(D) The communist Manifesto
(E) Deutschland Ubber Alles

14. Strategi
pemerintah
RI
dalam
penanggulangan gerakan DI/TII di Jawa
Barat, yaitu dengan cara ....
(A) Operasi Mandala
(B) Bumi Hangus
(C) Sapta Marga
(D) Benteng Raiders
(E) Pagar Betis

10. Seorang utusan Sultan Delhi yang pernah
singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345
adalah ....
(A) Marcopolo
(B) Abdul Malik
(C) Nazamuddin Kamil
(D) Ibnu Batutah
(E) Ibnu Rush

15. Perhatikan informasi berikut!
1. Masalah Kamboja
2. Krisis Terusan Suez
3. Perselisihan antara Pakistan – Bangladesh
4. Perselisihan
gerilyawan
Moro –
Pemerintah Philipina
Berdasarkan informasi di atas, peran
Indonesia dalam ASEAN dan OKI sebelum
1997 adalah membantu menyelesaikan ....
(A) 1 dan 2
(D) 2 dan 3
(B) 1 dan 3
(E) 2 dan 4
(C) 1 dan 4
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16. Tembok raksasa Cina didirikan pada
masa pemerintahan dinasti ....
(A) Ming
(D) Tang
(B) Han
(E) Chin
(C) Huang Hua
17. Beberapa
peninggalan
kebudayaan
Megalithikum di bawah kecuali ....
(A) dolmen
(B) sarkofagus
(C) punden berundak-undak
(D) gerabah
(D) waruga
Petunjuk B dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 18 sampai dengan nomor 20.
18. Ilustrado adalah istilah yang digunakan untuk
kaum terpelajar di Filipina selama masa
kolonial Spanyol pada akhir abad ke-19.
SEBAB
Di antara ilustrado yang terkenal adalah
Graciano López Jaena, Marcelo H. del Pilar,
Mariano Ponce, Antonio Luna, dan José Rizal.
19. GATT (General Agreement of Tariffs and
Trade) atau perjanjian umum tentang
tariftarif dan perdagangan didirikan pada
tahun 1948 di Genewa, Swiss.
SEBAB
Pada pertemuan di Marakesh, Maroko 5
April 1994 GATT diubah menjadi
World Trade Organization (WTO) mulai 1
Januari 1995.
20. Dalam sebuah rapat di Bandung, dicapai
kesepakatan antara wakil-wakil PSI, BU, PNI,
Pasundan, Sumantranen Bond, kaum Betawi,
dan Kelompok Studi Indonesia untuk
mendirikan federasi partai politik dengan
nama PPPKI (Permufakatan Perhimpunanperhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia.
SEBAB
Organisasi ini mempunyai tujuan menyamakan
arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan
memperbaiki or-ganisasi, dengan
kerja bersama antara anggota-anggotanya.

SOAL A

Petunjuk C dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 21 sampai dengan nomor 25.
21. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh teater di
Indonesia
(1) Putu Wijaya
(2) Wahyu Sihombing
(3) N. Riantiarno
(4) W.S. Rendra
22. Ciri khas kebudayaan Mesolithikum adalah ....
(1) flakes culture (alat-alat berbentuk kecil)
(2) bone culture (alat-alat dari tulang)
(3) pebble culture (kapak Sumatera
dan
kapak pendek)
(4) kapak persegi
23. Sarekat Islam (SI) cepat diterima oleh rakyat
Indonesia disebabkan hal-hal berikut ....
(1) organisasi ini menggunakan nama Islam,
agama yang banyak dianut rakyat
Indonesia
(2) para pemimpinnya bukan pegawai
pemerintahan kolonial Belanda
(3) para pimpinannya adalah tokoh
kharismatik
(4) tujuannya memajukan derajat bangsa
Indonesia baik dalam bidang usaha
maupun agama
24. Inggris menjadi pelopor lahirnya Revolusi
Industri karena ....
(1) Inggris memiliki cukup bahan dasar
industri seperti besi, batu bara, dan wol
(2) adanya lembaga ilmiah Royal Society
for Improving Natural Knowledge
(3) modal untuk pengembangan industri
mudah diperoleh
(4) sistem Gilda di Inggris tidak terlalu
berkembang
25. Isi Belfaur Declaration (1917) adalah ....
(1) Israel tidak diberikan kewenangan untuk
menempati wilayah Palestina
(2) pendiri a nation home untuk Israel di
Palestina
(3) daerah dataran tinggi Golan menjadi
wilayah bersama antara Israel dengan
Palestina
(4) hak-hak di luar bangsa Yahudi tidak
akan dirugikan

Copyright © http://www.banksoal.sebarin.com , Banksoal UN, SNMPTN, UM-UGM, USM-ITB, cPNS,
STAN, dll Anda diperkenankan untuk mencopy dan menyebarluaskan baik dalam bentuk Softcopy
maupun Hardcopy selama menyertakan catatan kaki ini.

Prediksi UM SNMPTN IPS 2012)

SOAL A

GEOGRAFI
Petunjuk A dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 26 sampai dengan nomor 44.
26. Alat pencatat kelembaban udara adalah ....
(A) higrograf
(D) termograf
(B) barograph
(E) selamograf
(C) fluviograf
27. Organisme yang hidupnya tak tergantung
pada dasar laut dan umumnya menjadi
penghuni lapisan bagian atas ....
(D) karang
(A) pelagos
(B) bentos
(E) archipoda
(C) bentos vagil
28. Angin yang berputar dari tekanan maksimum
ke bertekanan minimum dengan arah ke
dalam disebut angin ....
(D) muson
(A) siklon
(B) anti siklon
(E) musim
(C) anti pasat
29. Lapisan yang mempunyai peranan
penting dalam
komunikasi
sebab
mampu memantulkan gelombang radio
adalah lapisan ....
(D) troposfer
(A) stratosfera
(B) troposfera
(E) eksosfera
(C) ionosfera
30. Awan yang dapat menimbulkan hujan
dengan kilat dan guntur bervolume besar
disebut awan ....
(A) culumus–nimbus (D) cumulus
(B) cirrus–cumulus
(E) alto status
(C) strato–cumulus
31. Apabila tumbuhan hutan lebat, pohonpohonnya berdaun rindang dan di
bawah sangat gelap karena sinar
matahari tidak dapat menembusnya,
tanah dan udaranya lembab, hal tersebut
merupakan ciri dari .... (A) musim
(E) hutan hujan tropis
(D) bakau
(C) sabana
(B) tundra
32. Di bawah ini macam-macam hewan
Indonesia bagian tengah kecuali ....
(D) anoa
(A) komodo
(B) burung maleo
(E) babirusa
(C) burung kakatua

33. Rasio ketergantungan penduduk suatu
negara dapat dihitung dari komposisi
penduduk menurut ....
(D) agama
(A) tempat tinggal
(B) jenis kelamin
(E) umur
(C) mata pencaharian
34. Garis yang menghubungkan tempat-tempat
yang dilalui oleh gempa yang sama
intensitasnya dinamakan ....
(D) longitudinal
(A) homoseista
(B) pleistoseista
(E) transversal
(C) isoseista
35. Pelepasan uap air tumbuh-tumbuhan melalui
stomata atau mulut daun dinamakan ....
(D) infiltrasi
(A) evaporasi
(B) run off
(E) kondensasi
(C) transpirasi
36. Arus dingin yang didorong oleh angin timur
dan mengalir dari selat bearing menuju ke
selatan dan berakhir di sebelah timur
kepulauan Jepang dinamakan arus ....
(A) Oyashiwo
(D) California
(B) Kuroshiwo
(E) Himboldt
(C) Khatulistiwa selatan
37. Pelapukan yang berlangsung karena terjadi
dengan gelombang air dengan temperatur
yang tinggi adalah pelapukan ....
(D) fisis
(A) kimiawi
(B) akuatis
(E) mekanis
(C) organis
38. Lubang-lubang
dinamakan ....
(A) stalaktit
(B) stalakmit
(C) dolina

yang

berbentuk

corong

(D) kaldera
(E) uvala

39. Secara umum interpretasi foto udara/citra
dapat dilaksanakan melalui tahap-tahap ....
(A) deteksi, pengenalan, dan identifikasi,
deduksi, analisis
(B) pengenalan dan identifikasi, deteksi,
deduksi, analisis
(C) analisis, deduksi, deteksi, pengenalan
dan identifikasi
(D) deduksi, analisis, pengenalan,
dan
identifikasi, deteksi
(E) deteksi, pengenalan dan identifikasi,
analisis, deduksi.
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40. Satelit pertama yang berawak makhluk hidup
pertama adalah ....
(A) Sputnik II
(D) Chalengger
(B) Lunik II
(E) Pionir
(C) Apollo
41. Pada suatu peta tergambar jarak A – B = 10 cm,
jarak sebenarnya adalah 40°20’ – 40°20’
berarti skala peta tersebut adalah ....
(A) 1 : 10.000
(D) 1 : 60.000
(B) 1 : 37.000.000
(E) 1 : 111.000
(C) 1 : 20.000
42. Alat yang digunakan untuk mencetak peta,
semacam printer, hanya keluarnya berupa
peta yang lebar dinamakan ....
(A) digitizer
(D) CPU
(B) printer
(E) VDU
(C) plotter
43. Sistem pegunungan yang dimulai dari
Arakan Yoma di Myanmar sampai
kepulauan Banda di Maluku dengan panjang
kurang lebih 7.000 km merupakan sistem ....
(A) sirkum Pasifik
(B) sunda
(C) pegunungan patahan
(D) busur tepi Asia
(E) sirkum Australia
44. Magma yang masuk di antara dua lapisan
batuan sedimen dan membeku berbentuk
cembung dinamakan ....
(D) lakolit
(A) batolit
(B) kaldera
(E) sill
(C) orogenetik

Petunjuk C dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 45 sampai dengan nomor 50.
45. Pengetahuan cuaca dan iklim sangat penting
dalam hal pertanian yaitu berperan dalam
hal-hal ....
(1) memilih jenis tanaman
(2) dalam pemupukan
(3) pemberantasan hama
(4) pemanenan hasil
46. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya
perubahan kebudayaan adalah ....
(1) faktor penduduk (3) komunikasi
(2) penemuan baru
(4) struktur ekonomi
47. Jika suatu daerah seks-rationya rendah, maka
dapat diramalkan bahwa daerah tersebut
akan banyak terjadi ....
(3) poliandri
(1) kematian
(2) perceraian
(4) poligami
48. Besar kecilnya kadar garam air laut
dipengaruhi oleh hal-hal ....
(1) curah hujan
(2) penguapan
(3) sungai yang bermuara di laut
(4) air yang berasal dari gletser yang
mengarah ke laut
49. Jenis tanaman padi yang banyak ditanam
pada daerah kering adalah ....
(3) padi rawa
(1) lebak
(2) rojolele
(4) padi gogo
50. Ditinjau dari asal terjadinya, pulau dapat
dibedakan menjadi pulau ....
(3) oceanis
(1) benua
(2) barier
(4) karang atol

EKONOMI
Petunjuk A dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 51 sampai dengan nomor 63.
51. Biaya yang tidak dibayarkan sehubungan
dengan penggunaan sumber daya produktif
yang dimiliki perusahaan sendiri, adalah
biaya ....
(D) implisit
(A) langsung
(B) umum
(E) eksplisit
(C) alternatif

52. Berikut ini hal-hal yang dianggap benar
berkaitan dengan biaya produksi kecuali ....
(A) kurva average fixed cost
(AFC)
berbentuk horizontal
(B) kurva marginal cost (MC) memotong
kurva average cost (AC) di titik minimum
(C) kurva variabel cost (VC) naik dari kiri
bawah ke kanan atas di mulai dari titik
origin
(D) kurva AC berada di atas kurva average
(AVC)
(E) AC = AFC + AVC
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53. Keuntungan ekonomi dihitung dengan cara
mengurangi penerimaan firma dengan ....
(A) biaya akuntansi
(B) biaya eksplisit dan biaya implisit
(C) biaya sosial dan biaya non ekonomi
(D) biaya ekonomi, biaya sosial, dan biaya
lain-lain.
(E) biaya penggunaan tenaga kerja dan
pembelian bahan mentah
54. Pada tanggal 12 September 2006 perusahaan
membeli barang Rp10.000,00 dengan syarat
2/10, n/30. Jika pelunasan dilakukan pada
tanggal 29 September 2006 maka jurnalnya
adalah ....
(A) Hutang Dagang Rp10.000.000,00
Kas
Rp10.000.000,00
(B) Hutang Dagang Rp10.000.000,00
Kas
Rp 9.800.000,00
Pot. Pembelian
Rp 200.000,00
(C) Hutang Dagang Rp10.000.000,00
Kas
Rp 9.000.000,00
Pot. Pembelian
Rp 1.000.000,00
(D) Hutang Dagang Rp10.000.000,00
Kas
Rp 7.000.000,00
Pot. Pembelian
Rp 3.000.000,00
(E) Piutang Dagang Rp10.000.000,00
Kas
Rp10.000.000,00
55. Manakah berikut ini yang menjadi sumber
skala ekonomi (economies of scale) ....
(A) spesialisasi kerja
(B) penurunan tingkat upah buruh
(C) rentang pengawasan semakin menurun
(D) produk marginal semakin berkurang
(E) peningkatan prasarana dan sarana
produksi
56. Faktor yang mempercepat pertumbuhan
ekonomi suatu negara menurut paham
neoklasik adalah ....
(A) sumber daya alam
(B) investasi financial
(C) tingkat pendidikan
(D) jumlah tenaga kerja
(E) pemupukan modal fisik
57. Menurut Keynes, jika pengeluaran agregat
lebih besar dari output agregat maka ....
(A) tingkat harga akan turun
(B) kesempatan kerja akan turun
(C) output agregat akan naik
(D) investasi otonom akan meningkat

SOAL A

(E) perekonomian
produksi

mengalami

kelebihan

58. Skala produksi efisien adalah kuantitas
output yang meminimumkan biaya ....
(A) marginal
(D) tetap rata-rata
(B) tenaga kerja
(E) variabel rata-rata
(C) total rata-rata
59. Ketika anda menempuh studi, maka
sebenarnya anda sedang memproduksi ....
(A) tenaga kerja
(D) modal manusia
(B) sumber daya
(E) jasa pendidikan
(C) kewirausahaan
60. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
memerlukan hal-hal berikut kecuali ....
(A) pertumbuhan penduduk
(B) penemuan teknologi baru
(C) investasi barang modal baru
(D) pertumbuhan modal manusia
(E) peningkatan kualitas lingkungan
61. Suatu barang mempunyai koefisien elastisitas
permintaan sebesar –1,5. Jika harga barang
tersebut naik sebesar 10% maka pernyataan berikut ini yang benar ....
(A) permintaan akan barang tersebut
akan
meningkat sebesar 15%
(B) penawaran akan barang tersebut
akan
meningkat 15%
(C) permintaan akan barang tersebut
akan
menurun 15%
(D) penawaran akan barang tersebut
akan
menurun sebesar 15%
(E) permintaan akan tetap
(D) peredaran uang
output Teori Kuantitas
(E) volume
transaksi
62. (B)
Berdasarkan
Uang,
maka
(C)
tingkat bunga
pertumbuhan
kuantitas uang mengakibatkan
kenaikan ....
63. Persediaan
(A) harga akhir yang ditentukan terlalu
besar akan berakibat ....
(A) laba terlalu kecil
(B) harga pokok penjualan terlalu kecil
(C) harga pokok penjualan telalu besar
(D) barang yang tersedia untuk dijual terlalu
kecil
(E) Barang tersedia untuk dijual terlalu
besar
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Petunjuk B dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 64 sampai dengan nomor 71.
64. Perhitungan produk domesti bruto (PDB)
tidak memasukkan nilai barang antara.
SEBAB
Barang antara tidak memiliki nilai tambah.
65. Menurut Keynes, semakin besar pendapatan
disposable, maka tingkat konsumsi rata-rata
semakin kecil.
SEBAB
Pendapatan disposable adalah pendapatan
personal dikurangi dengan pajak-pajak
pribadi.
66. Kurva kemungkinan produksi menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan.
SEBAB
Produksi suatu barang di sepanjang kurva
kemungkinan produksi hanya ditingkatkan
dengan cara mengurangi produksi barang
barunya.
67. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan
kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk
mengatur jumlah uang beredar.
SEBAB
Bila jumlah uang beredar bertambah dapat
menyebabkan inflasi.
68. Penurunan harga yang dilakukan produsen
yang menghadapi kurva permintaan eleastis
akan meningkatkan total revenue perusahaan.
SEBAB
Permintaan elastis menunjukkan bahwa
perubahan harga lebih kecil dari perubahan
kuantitas yang diminta.
69. Dalam berproduksi perusahaan dapat
mengalami atau berada pada beberapa tahap
produksi yang sering dibagi dalam tahap
produksi I, II, dan III.
SEBAB
Tahap produksi yang rasional ditandai
oleh menurunnya produksi marjinal dan
produksi rata-rata.
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71. Kecondongan kurva konsumsi ditentukan
oleh besarnya marginal prospensity to
consume (MPC).
SEBAB
MPC adalah bagian pendapatan yang
digunakan untuk konsumsi.
Petunjuk C dipergunakan untuk menjawab soal
nomor 72 sampai dengan nomor 75.
72. Meningkatnya variabel-variabel makro berikut
dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena
tarikan permintaan (demand pull inflation).
(1) jumlah uang beredar
(2) ekspor netto
(3) pengeluaran pemerintah
(4) harga minyak dunia
73. Pada saat pendapatan disposible sebesar
Rp5.000,00 konsumsi masyarakat sebesar
Rp4.500,00 dan pada pendapatan sebesar
Rp5.800,00 konsumsi masyarakat naik
menjadi Rp5.100,00, hal ini berarti ....
(1) konsumsi marginal sebesar 0,75
(2) tabungan marginal sebesar 0,25
(3) kenaikan pendapatan yang ditabung
sebesar Rp200,00
(4) kenaikan pendapatan yang dikonsumsi
sebesar Rp800,00
74. Akibat yang terjadi dengan diturunkannya
bunga acuan Bank Indonesia (BI rate)
adalah ....
(1) penjualan barang-barang secara kredit
meningkat
(2) bank umum menurunkan suku bunga
(3) minat masyarakat menabung turun
(4) investasi oleh produsen menurun
75. Perubahan faktor berikut akan menggeser
kurva penawaran yaitu ....
(1) teknologi
(2) harga faktor produksi
(3) pajak
(4) harga bersangkutan

70. Dalam pendekatan produk, bunga modal
termasuk dalam pendapatan nasional.
SEBAB
Bunga modal adalah bagian keuntungan yang
diberikan kepada rumah tangga produsen.
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