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PETUNJUK PENGERJAAN SOAL OSK EKONOMI TAHUN 2019

1. Periksalah terlebih dahulu soal yang Anda terima, apakah dalam keadaan baik,
lengkap dan jelas, sebelum Anda mengerjakan!
2. Jumlah lembar soal pilihan ganda sebanyak 18 halaman, terdiri dari 35 soal
ekonomi dan 5 soal akuntansi, 1 soal Financial Literacy dan 1 soal Bisnis.
3. Jawaban dikerjakan pada lembar jawaban pilihan ganda dan uraian yang telah
disediakan.
4. Pengerjaan soal diperbolehkan menggunakan kalkulator hitung.
5. Jawaban pada pilihan ganda dengan memberikan tanda X (silang) pada pilihan
jawaban yang Anda anggap benar. Untuk mengubah jawaban berilah tanda =
pada jawaban yang anda anggap salah, kemudian silanglah jawaban yang Anda
anggap benar lainnya. Jika menggunakan lembar isian komputer dengan cara
menghitamkan pilihan pada huruf yang dianggap benar.
6. Tidak ada nilai minus, setiap soal dengan skor2, dengan total skor 100
7. Waktu pengerjaan soal ekonomi 180 menit.
8. Jika sudah selesai mengerjakan serahkan lembar soal dan jawaban kepada
pengawas.
9. Jika terdapat nilai yang sama, maka nilai ekonomi yang lebih tinggi dinyatakan
sebagai pemenang.
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Naskah soal Olimpiade Sains Kabupaten/Kota bidang Ekonomi tahun 2019
A. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap tepat, dengan memberi tanda silang
(X) pada lembar jawab.
1. Kelancaran berlalu lintas di Jakarta merupakan sesuatu hal yang bernilai mahal dan sulit
kita rasakan. Kemacetan berdampak negatif terhadap produktivitas dan tingginya biaya
produksi. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan antara lain
adalah dengan memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan
penerapan sistem ganjil genap dan sistem 3 in 1, serta pembangunan MRT dan LRT.
Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah ….
A. peningkatan penjualan mobil pribadi
B. peralihan masyarakat ke moda transportasi publik
C. peningkatan keuntungan transportasi online
D. penambahan ruas jalan raya di Jakarta
E. pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) harus diperketat
2. Ajie sold his house for Rp500.000.000,00 that he bought a year ago for
Rp500.000.000,00. He says, “at least I didn’t lose my money on my financial
investment.” His economist friend point out that in effect he did lose money, because he
could have received at least 5 percent return on the Rp500.000.000,00 if he had bought
a bank certificate of deposit instead of a house. The economist’s analysist in this case
incorporates the idea of ….
A. normative economics
B. cost productions
C. opportunity cost
D. marginal benefit
E. efficiency
3. Wich of the following is positive economic statement?
A. If the government increases tax on gasoline, the price people pay for gasoline will
rise.
B. The government should not let the price of gasoline rise, because this would harm
poor people.
C. The government should let the price of gasoline rise, because this would help
retired people who own stock in petroleum companies.
D. The government ought not to control the price of gasoline, because its price should
be determined in the free marketplace.
E. The government increases the gasoline price.
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4. Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia ternyata memberi dampat positif bagi
usaha Bapak Arnold. Sejak ia memutuskan untuk menghentikan produksi pembuatan
seragam sekolah dan beralih memproduksi kaos serta pernik-pernik bertema Asian
games, orderan terus berdatangan. Keputusan Bapak Arnold dalam berproduksi
menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya, yaitu ….
A. what to produce
B. how to produce
C. when to produce
D. for whom to product
E. where to produce
5. Why does even a free market economy need some government intervention?
A. To ensure that the government has the freedom to tax as necessary.
B. To provide things that the marketplace could not provide.
C. So that the government has some control over factor resources.
D. To ensure that the government can fulfill its needs for military personnel.
E. To eliminates unemployment.
6. A government sets quotas and prints and distributes posters to inspire workers to
increase their productivity. In which type of economy would this most likely take place
….
A. traditional system
B. market system
C. mixed system
D. syariah system
E. command system
7. Perhatikan bagan interaksi pelaku ekonomi berikut ini:
input

1
2
3

Rumah Tangga

Rumah Tangga

Konsumen (RTK)

Produsen (RTP)

4
RTP

5
output
Berdasarkan bagan tersebut, kegiatan pelaku ekonomi yang ditunjukkan oleh nomor 5
adalah….
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A. RTK menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya kepada RTP
B. RTK menerima arus uang karena menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya
C. RTP mengolah faktor produksi yang diterimanya dari RTK untuk dijadikan
barang/jasa
D. RTP menjual barang/jasa yang diproduksinya kepada RTK
E. RTP menerima arus uang atas penjualan barang/jasa kepada RTK
8. PT. Java Image memproduksi sepatu dengan mengeluarkan biaya tetap Rp2.000.000,00
dan biaya variabel rata-rata Rp800.000,00. Apabila perusahaan tersebut menetapkan
harga jual Rp1.000.000,00 per unit, maka berapa produksi minimal yang harus dicapai
untuk mencapai titik impas adalah ….
A. 10 unit
B. 100 unit
C. 200 unit
D. 200.000 unit
E. 1.000.000 unit
9. How do industries under monopolistic competition resemble those in pure competition?
A. Diferentiated products are produces in both market structures.
B. In the long run, industries in both market structures earn high economic profits.
C. Industries in both market structures are price searchers as opposed to price taker.
D. In both market structures, barriers to entry are weak or do not exist.
E. Industries in both market structures consist of only few firms.
10. Diketahui suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan Qd = 50.000 – 3P dan fungsi
penawaran Qs = -20.000 + 5P, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp500,00 per unit.
Berdasarkan data tersebut harga keseimbangan setelah pajak ….
A. 8.750
B. 9.062,5
C. 22.812,5
D. 23.750
E. 30.000
11. Apabila diketahui pada saat harga barang “X” naik dari 1.200 per unit menjadi 1.500 per
unit dan fungsi permintaan yang berlaku Q = 10P-1000. Maka sifat koefisien elastisitas
permintaannya adalah ....
A. elastis
B. inelastis
C. elastis uniter
D. elastis sempurna
E. inelastis sempurna
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12. Perhatikan isi pengumuman Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikut ini:

21 Agustus 2018

Pengumuman
21 Agustus 2018

21 Agustus 2018

OJK Beri Tanda Bukti OJK Cabut Izin Usaha PT Langgar
Aturan
Terdaftar
Berkat Petroleum
Investasi Penyelenggaraan Perusahaan
Mandiri
Sejahtera Indonesia
karena
Tak Pembiayaan, OJK Cabut Izin
sebagai Pelaku Usaha Sampaikan
Laporan Usaha PT Garishindo Buana
Pergadaian
Keuangan Tahunan
Finance Indonesia
Sumber : https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx
Tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut merupakan ….
A. Fungsi OJK
B. tujuan OJK
C. wewenang OJK
D. produk OJK
E. program OJK
13. Tugas serta wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan
2) Menetapkan peraturan pelaksanaan terhadap UU OJK
3) Melakukan pengaturan dan pengawasan jasa di sektor perasuransian
4) Melakukan pengaturan dan pengawasan jasa di sektor pasar modal
5) Menetapkan peraturan perundangn-undangan di sektor jasa keuangan
6) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan
Berdasarkan Undang-Undang tersebut , tugas Bank Indonesia (BI)
menjadi tugas OJK adalah nomor ….
A.
B.
C.
D.
E.

yang sekarang

1), 2), dan 3)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 5)
2), 4), dan 6)
4), 5), dan 6)

14. Berikut beberapa pertimbangan yang diambil dalam membuat produk Otoritas Jasa
Keuangan (OJK):
1) Banyak masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan mendapatkan layanan
perbankan dan keuangan lainnya, karena tempat tinggal jauh dari kantor bank serta
adanya biaya dan persyaratan yang memberatkan.
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2) Tugas Bank Indonesia yang begitu banyak dan tumpang tindih perlu dibentuk sebuah
lembaga yang dapat membantu pemerintah dalam mengatur keuangan.
3) OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen
mendukung terwujudnya keuangan inklusif.
4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5) Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif
(SNKI)
6) Terselenggara sebuah lembaga yang secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
7) Diharapkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya dapat menjangkau
segenap lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Laku Pandai adalah Produk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan
perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen
bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, dengan
pertimbangan antara lain ditunjukkan nomor ….
A. 1) , 2) , 3), dan 4)
B. 1) , 3) , 4), dan 6)
C. 1) , 3) , 5), dan 7)
D. 2) , 4) , 6), dan 7)
E. 3) , 5) , 6), dan 7)
15. Berikut merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk mencapai tujuan dan
memelihara nilai rupiah:
No
A
B
C
1
Menetapkan
Mengatur
kelancaran
Menetapkan sasaran
kebijakan moneter
sistem pembayaran
moneter dan laju
inflasi
2
Menetapkan tingkat
Menetapkan penggunaan
Mengatur
dan
diskonto
alat/instrumen
mengawasi bank
pembayaran
yang merupakan wewenang Bank Indonesia adalah nomor ….
A. A1, B1, dan C1
B. A1, B2, dan C2
C. A2, B1, dan C1
D. A2, B2, dan C1
E. A2, B2, dan C2
16. Data keuangan Negara X dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1) Harga barang dan jasa per unit = Rp50.000,00
2) Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan = 15.000 unit
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3) Jumlah uang kartal yang beredar = Rp50.000.000,00
4) Kecepatan peredaran uang kartal = 10 kali
5) Kecepatan peredaran uang giral = 5 kali
Berdasarkan data tersebut, besarnya jumlah uang giral yang beredar di masyarakat
adalah ….
A. Rp50.000.000,00
B. Rp150.000.000,00
C. Rp250.000.000,00
D. Rp500.000.000,00
E. Rp750.000.000,00
17. Firma ARCO beranggotakan Abdul, Rahman, dan Cori dengan modal yang disetor
masing-masing sebesar Rp20.000.000,00, Rp10.000.000,00, dan Rp30.000.000,00.
Ketiganya bekerja dan berperan aktif dalam perusahaan dan mendapatkan gaji
bulanan. Pada tahun 2018 Firma ARCO memperoleh laba bersih Rp90.000.000,00. Bila
pembagian laba ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya modal, maka
besarnya penerimaan laba untuk masing-masing sekutu (Abdul, Rohman dan Cori) dari
perusahaan adalah ….
A. Rp15.000.000,00 ; Rp30.000.000,00 ; Rp45.000.000,00
B. Rp20.000.000,00 ; Rp10.000.000,00 ; Rp30.000.000,00
C. Rp30.000.000,00 ; Rp10.000.000,00 ; Rp20.000.000,00
D. Rp30.000.000,00 ; Rp15.000.000,00 ; Rp45.000.000,00
E. Rp45.000.000,00 ; Rp30.000.000,00 ; Rp15.000.000,00
18. Pak Zaki berencana membentuk badan usaha. Setelah melalui berbagai pertimbangan,
akhirnya ia memilih PT sebagai bentuk badan usahanya.
Berikut karakteristik Badan Usaha:
1) Mudah mengumpulkan modal.
2) Mudah memperoleh kredit dari bank.
3) Keuntungan menjadi milik pengusaha seorang.
4) Tanggung jawab tidak terbatas.
5) Pergantian pimpinan perusahaan mudah dilakukan.
Pernyataan tersebut yang merupakan kebaikan PT adalah nomor ….
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)
C. 1), 2), dan 5)
D. 2), 3), dan 4)
E. 2), 3), dan 5)
19. Pada tahun 2018 Koperasi “Gerak Bersama” memperoleh SHU sebesar Rp80.000.000,00
dengan modal usaha yang terdiri dari simpanan pokok Rp50.000.000,00 dan Simpanan
6
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wajib Rp200.000.000,00. Koperasi bergerak dibidang simpan pinjam dengan ketentuan
pembagian SHU Jasa Usaha Anggota 40% dan jasa modal 25%. Selama tahun 2018 total
pinjaman anggota mencapai Rp300.000.000,00. Pak Rudi seorang anggota koperasi
dengan total simpanan sebesar Rp5.000.000,00 dan pinjaman kepada koperasi sebesar
Rp5.000.000,00. Pernyataan berikut adalah benar, KECUALI ….
A. SHU Jasa Modal Koperasi yang dibagikan pada anggota adalah Rp20.000.000,00
B. SHU Jasa Usaha Koperasi yang dibagikan pada anggota adalah Rp32.000.000,00
C. SHU jasa usaha pak Rudi lebih besar dari pada jasa modal yang diterimanya
D. total SHU yang diterima pak Rudi adalah Rp933.333,00
E. SHU jasa modal yang diterima pak Rudi Rp533.333,00
20. Suatu perusahaan memiliki beberapa manajer lini, dengan perincian tugas sebagai
berikut:
1) Menentukan berapa banyaknya tenaga kerja.
2) Menyeleksi bahan baku.
3) Membuat inovasi.
4) Menyusun anggaran perusahaan.
5) Mengendalikan mutu dan teknologi.
6) Membuat target pasar.
Yang merupakan lingkup kerja manajer produksi adalah nomor .…
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 6)
C. 2), 3), dan 5)
D. 3), 4), dan 6)
E. 4), 5), dan 6)
21. Menurut Prof. Dr. Simon Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka
panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis
barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan yang dimaksud adalah
tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan
ideologis yang diperlukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang bukan
merupakan unsur pertumbuhan ekonomi adalah ….
A. teknologi maju
B. penggunaan teknologi secara efisien
C. inovasi dalam pengetahuan
D. peningkatan persediaan barang secara terus menerus
E. perubahan struktur ekonomi
22. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umumnya
bisa kita lihat pada tabel berikut ini, KECUALI ....
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Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan ekonomi

A.

Proses naiknya produk per
kapita dalam jangka panjang.

Proses perubahan yang terus menerus
untuk menuju perbaikan, meliputi usaha
meningkatkan produk per kapita.

B.

Tidak
memperhatikan
pertambahan penduduk.

Memperhatikan pertambahan penduduk.

C.

Tidak
memperhatikan
pemerataan pendapatan.

Memperhatikan pemerataan pendapatan,
termasuk pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya.

D.

Dapat meningkatkan
hidup masyarakat.

Belum
meningkatkan
masyarakat.

E.

Pertumbuhan ekonomi belum
tentu
disertai
dengan
pembangunan ekonomi.

taraf

taraf

hidup

Pembangunan ekonomi selalu dibarengi
dengan pertumbuhan ekonomi.

23. Diketahui GDP Indonesia tahun 2016 - 2018 sebesar
Tahun
GDP
2016

10.212

2017

13.588

2018

15.420

Berdasarkan data diatas perubahan laju ekonomi Indonesia pada dari tahun 2017 ke
tahun 2018 adalah sebesar ....
A.
B.
C.
D.
E.

33.98 %
20,43 %
13,48 %
10,95 %
10,00 %

24. PHK akibat digitalisasi atau otomatisasi diprediksi akan terjadi di Indonesia sebagai
akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail, perbankan, transportasi
dan manufaktur, khususnya otomotif, teksil, dan elektronika adalah yang rentan
mengalami PHK. Banyak buruh dan karyawan akan kehilangan pekerjaannya.
Upaya pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut adalah .…
A. mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan
B. membuka industri padat karya
C. memberi bantuan langsung tunai
8

D. membuka kesempatan penduduk untuk melakukan transmigrasi
E. menyebar tenaga kerja ke daerah
25. Perhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berikut ini:
1) Menjual obligasi.
2) Menaikkan tarif dan menambah jenis pajak.
3) Menaikkan cash ratio.
4) Menambah subsidi kepada perusahaan-perusahaan.
5) Menaikkan suku bunga bank.
6) Mengurangi pengeluaran pemerintah.
Dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, yang termasuk dalam kebijakan moneter
yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi adalah nomor ....
A.
B.
C.
D.
E.

1) , 2), dan 4)
1) , 2), dan 5)
1) , 3), dan 5)
2) , 3), dan 6)
4) , 5), dan 6)

26. Perhatikan tabel berikut:
No Kebijakan pemerintah dalam APBN
1.

Meningkatkan pemberian subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok.

2.

Meningkatkan subsidi langsung ke objek sasaran produktif yaitu kepada
pengusaha lemah.

3.

Meningkatkan pajak pada saat inflasi.

4.

Meningkatkan pengeluaran pemerintah pada saat deflasi.

Berdasarkan data tabel tersebut, kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka
melaksanakan fungsi APBN yaitu ….
A. fungsi stabilisasi
B. fungsi otorisasi
C. fungsi distribusi
D. fungsi alokasi
E. fungsi sosial
27. Peranan APBN dalam pembangunan ekonomi berfungsi secara sinergis berperan besar
dalam perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian.
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Berikut ini adalah hal-hal yang dapat memperkuat fundamental perekonomian, KECUALI
….
A. mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
B. menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat
pengangguran
C. meningkatkan PDB dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi,
kelistrikan, dan irigasi
D. menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas harga
E. memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan
28. Perhatikan ciri-ciri kondisi perekonomian suatu negara yang menunjukkan:
1) Kenaikan harga secara umum dan terus menerus.
2) Adanya kenaikan permintaan agregat (aggregate demand) barang/jasa.
3) Nilai uang turun.
4) Kapasitas produksi berada dalam kesempatan kerja penuh (full employment).
5) Kondisi perekonomian ini sering kali disebut sebagai inflasi murni.
Jenis inflasi yang dimaksud adalah ….
A. galloping inflation
B. cost-push inflation
C. creeping inflation
D. demand-pull inflation
E. hyper inflation
29. Pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi (politik ekonomi) yang
diperlukan untuk memecahkan masalah inflasi. Kebijakan itu adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Moneter

Sasaran
kebijakan
moneter dicapai melalui
pengaturan jumlah uang
beredar. Salah satu
komponen jumlah uang
adalah
uang
giral
(demand
deposit)
dengan:
1) Politik tingkat suku
bunga
2) Politik Perbandingan
kas
3) Politik Pasar terbuka

2.Kebijakan Fiskal

3.Kebijakan Nonmoneter

Kebijakan
fiskal a. Penentuan harga dan
menyangkut pengaturan
indexing
pengeluaran pemerintah
kebijaka
dengan
dan
perpajakan
yang
penentuan harga tertinggi
secara langsung dapat
(ceiling
price),
serta
memengaruhi permintaan
mendasarkan pada indeks
total, sehingga kenaikan
harga tertentu untuk gaji
harga barang dan jasa
dan upah. Jika harga naik,
dapat dicegah, inflasi
maka gaji/upah dinaikkan.
dapat ditekan.
b. Kebijakan yang terkait
dengan output
Bertambahnya barang di
dalam negeri cenderung
10
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menurunkan harga.

Bila pemerintah melakukan kebijakan dengan menggunakan “politik bersegi banyak”,
yang dimaksud adalah kebijakan yang menggunakan ….
A. kebijakan/politik moneter saja
B. kebijakan/politik nonmoneter
C. kebijakan moneter dan fiskal
D. kebijakan moneter dan nonmoneter
E. kebijakan moneter, fiskal, dan nonmoneter
30. Kestabilan perekonimaan suatu negara adalah karena dampak manfaat ekspor impor
yang merupakan sebuah hasil aktualisasi kerjasama ekonomi antarnegara. Secara umum
kita mengetahui bahwa ekspor adalah kegiatan menjual produk barang/ jasa ke luar
negeri, sedangkan impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri. Tentu ada faktor
penyebab mengapa terjadi kegiatan ekspor impor ini. Salah satunya adalah karena
keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Indonesia
mencatat ekspor impor lebih dari US$160 miliar di tahun 2015, meski angka ini menurun
jika dibanding tahun sebelumnya. Tentu kita mengetahui bahwa kegiatan ekspor impor
adalah kegiatan penting untuk menyokong kondisi kestabilan perekonomian suatu
negara. Banyak manfaat yang dirasakan dari kegiatan ekspor impor ini, tidak hanya
negara saja yang diuntungkan namun lebih pada sisi kebutuhan manusia. Pemerataan
teknologi adalah salah satu bentuk dari akibat adanya kegiatan ekspor impor. Berikut ini
manfaat ekspor impor yang menguntungkan negara dan memberikan dampak positif
bagi kehidupan sosial dan ekonomi.
1) Mengenalkan Brand Produk
2) Memperbesar Ekspansi Pasar
3) Membuka Lapangan Kerja
4) Menambah Devisa Negara
5) Menjadi Market Leader
6) Memperoleh Bahan Baku Berkualitas
7) Menjaga Kestabilan Harga
Yang merupakan manfaat ekspor adalah nomor ….
A. 1), 2), 3), dan 4)
B. 2), 3), 4), dan 5)
C. 3), 4), 5), dan 6)
D. 4), 5), 6), dan 7)
E. 5), 6), 7), dan 1)
31. Hubungan antara Indonesia dan China yang sebelumnya sempat kurang baik dan tidak
terlaru dekat pada era rezim Orde Lama kini berangsur membaik dan bahkan sekarang
menjadi mitra dagang yang cukup strategis. Salah satu perwujudan dari hubungan mitra
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dagang yang baik antara China dan juga Indonesia adalah dengan adanya CAFTA (China
ASEAN Free Trade Area). Adapun Perjanjian CAFTA yang disepakati Menteri
Perdagangan ASEAN-China ada tiga, yaitu:
1) CAFTA tetap dilanjutkan dan tidak ada rencana notifikasi karena kerugian akibat
kecurangan perdagangan (unfair trade).
2) CAFTA akan menetapkan aturan bila suatu negara mengalami deficit neraca
perdagangan, negara yang memiliki surplus harus mendorong impor.
3) CAFTA melaksanakan pembentukan tim pengkajian terhadap perdagangan bilateral.
4) CAFTA dalam jangka menengah memberi kesempatan untuk memacu daya saing
perekonomian domestik.
5) CAFTA memberikan perlindungan produk dalam negeri (safeguard), program anti
dumping ataupun kewajiban mencantumkan produk sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI).
Jawaban yang benar adalah nomor ….
A. 1), 2), dan 3)
B. 2), 3), dan 4)
C. 3), 4), dan 5)
D. 4), 5), dan 1)
E. 5), 1), dan 2)
32. Dari sekian kasus yang membelit negeri ini, kasus pajak menduduki peringkat kedua
setelah kasus korupsi yang sedang mewabah di semua kalangan saat ini. Dari sejak
dahulu, kementerian yang satu ini memang terkenal sarat dengan permainan antara
para pegawai yang terkait dengan para wajib pajak sehingga menyebabkan
berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kementerian ini atau bahkan sudah
menjalar ke rasa tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini membuat masyarakat enggan
untuk taat membayar pajak walaupun itu merupakan kewajiban sebagai warga negara
yang baik. Pada tahun 2008 yang lalu pemerintah mempunyai program sunset policy
bagi para wajib pajak. Melalui program tersebut pemerintah memberikan kebijakan
berupa ….
A. pengampunan dari pemerintah terhadap para wajib pajak yang dianggap kurang
taat dan tidak mampu bayar pajak.
B. pengampunan berupa penghapusan sanksi administrasi yang berupa bunga dan
sanksi administrasi atas pajak yang kurang atau tidak dibayar.
C. pengampunan pengusaha yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan
keringanan pembayaran dari pemerintah.
D. pengampunan perusahaan perseorangan yang dikelola dengan manajemen
accounting / laporan keuangan ganda.
E. pengampunan yang bertujuan untuk menghindari atau memperkecil besarnya nilai
pajak yang harus dibayar.
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33. Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai WP Patuh (golden taxpayer) apabila
mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
untuk PPh, maka ….
A. harus diperiksa terlebih dahulu dan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak
diterima secara lengkap harus diterbitkan SK pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak.
B. dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
harus diterbitkan SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tanpa melalui
pemeriksaan pajak.
C. harus diperiksa terlebih dahulu dan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak
permohonan diterima secara lengkap harus diterbitkan SK Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak.
D. dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
harus diterbitkan SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tanpa melalui
pemeriksaan pajak.
E. dalam jangka waktu paling lama 4 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
harus diterbitkan SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tanpa melalui
pemeriksaan pajak.

34. Peredaran Bruto PT. Bagus Gendhis tahun 2017 sebesar Rp5.275.500.000,00 karena
peredaran bruto untuk tahun 2017 ini melebihi Rp4.800.000.000,00 maka untuk tahun
pajak 2018 PT. Bagus Gendhis menggunakan perhitungan yang umum untuk menghitung
pajak terutangnya. Selama tahun 2018 peredaran bruto PT. Bagus Gendhis diketahui
sebesar Rp6.355.875.000,00 dengan laba sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak)
sebesar Rp953.400.000,00 Hitung berapa Pajak terutang PT. Bagus Gendhis untuk tahun
pajak 2017?
A. Rp184.350.230,00
B. Rp218.350.230,00
C. Rp318.350.230,00
D. Rp418.350.230,00
E. Rp148.350.230,00
35. Akuntansi seringkali dikatakan sebagai bahasa dunia usaha, karena laporan keuangan
bermanfaat dalam lingkup bisnis. Berikut adalah manfaat laporan keuangan, KECUALI ….
A. menyediakan informasi ekonomi suatu perusahaan yang relevan untuk pengambilan
keputusan investasi dan kredit yang tepat
B. menjadi media komunikasi bisnis antara manajemen dan pengguna eksternal
mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan dan arus kas perusahaan
C. menjadi satu-satunya alat pengambilan keputusan yang sama bagi semua pihak yang
berkepentingan terhadap kondisi keuangan perusahaan
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D. menjadi bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik perusahaan
E. mengetahui kondisi perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya dan sebagai
pembanding dengan perusahaan lain pada industri yang sejenis
36. PT. Dede Suryana Place’s melakukan pembelian perlengkapan senilai Rp1.000.000,00
dengan membayar tunai Rp300.000,00 dan sisanya dibayar kemudian. Analisis transaksi
yang benar adalah ….
A. kas bertambah Rp1.000.000,00; perlengkapan bertambah Rp1.000.000,00; utang
berkurang Rp300.000,00
B. kas bertambah Rp300.000,00; perlengkapan bertambah Rp700.000,00; utang
bertambah Rp1.000.000,00
C. kas berkurang Rp300.000,00; perlengkapan berkurang Rp1.000.000,00; utang
bertambah Rp700.000,00
D. kas berkurang Rp1.000.000,00; perlengkapan bertambah Rp1.000.000,00; modal
bertambah Rp1.000.000,00
E. kas berkurang Rp300.000,00; perlengkapan bertambah Rp700.000,00; utang
bertambah Rp. 1.000.000,00
37. Perhatikan transaksi keuangan berikut ini:
- Tanggal 5 Mei 2018 dibeli perlengkapan seharga Rp3.500.000,00 baru dibayar
Rp1.000.000,00, kekurangannya akan dibayar kemudian.
- Tanggal 7 Mei 2018 diterima pembayaran dari seorang pelanggan atas
kendaraannya yang baru selesai diperbaiki sebesar Rp4.000.000,00 dari yang
seharusnya sebesar Rp5.500.000,00, kekurangannya akan diterima kemudian.
- Tanggal 9 Mei 2018 dibayar gaji 2 orang karyawan masing-masing sebesar
Rp500.000,00.
Transaksi di atas dicatat ke dalam persamaan akuntansi sebagai berikut ....
A.
Aset
Tgl
Utang
Modal
Keterangan
Kas
Piutang
Perlengkapan
5
(1.000.000) 3.500.000
2.500.000 Mei
7
4.000.000
1.500.000 5.500.000
Pendapatan
Mei
jasa
9
(1.000.000) (1.000.000) Gaji
Mei
Karyawan
B.
Aset
Tgl
Utang
Modal
Keterangan
Kas
Piutang
Perlengkapan
5 Juli (1.500.000) 3.500.000
2.000.000 7 Juli 4.000.000
1.500.000 5.500.000 Pendapatan
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1.000.000

jasa
Gaji
Karyawan.

Utang
Perlengkapan
3.500.000
2.500.000
-

Modal

Keterangan

-

-

1.000.000

Aset
Kas
5 Juli (1.000.000)
7 Juli 4.000.000

Piutang
1.500.000

Utang
Perlengkapan
3.500.000
2.500.000
-

Modal

9 Juli (500.000)

-

-

500.000

Aset
Kas
5 Juli (3.500.000)
7 Juli 5.500.000

Piutang
1.500.000

Utang
Perlengkapan
1.000.000
2.500.000
-

Modal

9 Juli (500.000)

-

-

500.000

9 Juli (1.000.000)

-

-

Aset
Kas
5 Juli (1.000.000)
7 Juli 5.500.000

Piutang
1.500.000

9 Juli (1.000.000)

-

C.
Tgl

-

4.000.000

Pendapatan
jasa
Gaji
Karyawan.

D.
Tgl

-

5.500.000

Keterangan

Pendapatan
jasa
Gaji
Karyawan.

E.
Tgl

-

4.000.000

Keterangan

Pendapatan
jasa
Gaji
Karyawan.

38. Pada awal tahun, posisi aset, liabilitas (kewajiban), dan modal suatu perusahaan
adalah sebagai berikut:
Kas
Rp4.000.000,00
Piutang
Rp2.000.000,00
Sewa dibayar di muka
Rp1.500.000,00
Bunga dibayar di muka
Rp1.000.000,00
Utang usaha
Rp1.750.000,00
Setelah perusahaan dioperasikan selama setahun, harta perusahaan naik
Rp2.500.000,00 dan kewajiban bertambah menjadi Rp3.750.000,00, dengan
demikian modal akhir adalah….
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A.
B.
C.
D.
E.

Rp3.000.000,00
Rp3.500.000,00
Rp7.250.000,00
Rp8.500.000,00
Rp9.000.000,00

39. Neraca Saldo (sebagian) Salon Alea:
No.
Nama Akun
Debit
1
Perlengkapan
Rp200.000,00
2
Sewa dibayar di muka
Rp3.000.000,00
3
Peralatan
Rp600.000,00
4
Modal Layla
Data Penyesuaian 31 Desember 2018
a. Perlengkapan yang tersisa Rp50.000,00.
b. Sewa dibayar 3 Agustus 2018 untuk 1 tahun.
Dari data di atas disusun kertas kerja sebagai berikut:

Kredit
Rp4.000.000,00

(dalam ribuan rupiah)
N. Saldo
AJP
NSD
L/R
Neraca
No.
Akun
D
K
D
K
D
K
D
K
D
K
1) Perlengkapan
200 50 150
150
2) Sewa dibayar di muka 3.000 1.250 1.750 1.750 3) Peralatan
600 600 600
4) Modal Layla
- 4.000 4.000 4.000 5) Beban Perlengkapan
50
50
50
6) Beban Sewa
1.250 1.250 1.250 Penyusunan kertas kerja yang tepat terdapat pada nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 5)
C. 2), 3), dan 6)
D. 3), 4), dan 5)
E. 3), 5), dan 6)
40. Berikut adalah sebagian data Neraca Saldo PD. Kokoh Jaya Perkasa yang bergerak di
bidang perdagangan bahan bangunan , periode 31 Desember 2018:
101. Kas
Rp15.000.000,00
104. Perlengkapan
Rp14.800.000,00
203. Utang dagang
Rp30.000.000,00
103. Beban Sewa
Rp36.000.000,00
Pada akhir bulan Desember terdapat data Penyesuaian sebagai berikut:
Rp6.000.000,00
 Perlengkapan kantor yang terpakai
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 Sewa dibayar pada tanggal 2 September 2018 untuk 1 tahun.
Jurnal pembalik yang benar adalah ....
A. Perlengkapan
Rp6.000.000,00
Beban Perlengkapan
Rp6.000.000,00
B. Beban Perlengkapan
Rp6.000.000,00
Perlengkapan
Rp6.000.000,00
C. Sewa di bayar dimuka
Rp24.000.000,00
Beban Sewa
Rp24.000.000,00
D. Beban Sewa
Rp12.000.000,00
Sewa Dibayar Dimuka
Rp12.000.000,00
E. Beban Sewa
Rp24.000.000,00
Sewa Dibayar Dimuka
Rp24.000.000,00
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Financial Literacy
Pada awal Januari 2018 anda mendapatkan prestasi di sekolah, keluargamu memberikan
hadiah, kemudian pada hari raya anda pun mendapatkan hadiah dari saudara-saudaramu.
Selain itu, pada saat kejuaran OSN bidang Ekonomi anda mendapatkan hadiah dari sekolah.
Semua hadiah itu dijumlahkan mencapai Rp10.000.000,00. Dalam pengelolaan keuangan
anda diharapkan dapat mengembangkan uang tersebut menjadi lebih besar. Beberapa
pertimbangan yang anda dapat pilih di antaranya:
1. Disimpan di bank dengan suku bunga 5% pertahun
2. Diinvestasikan dalam bentuk emas batangan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar
6% per tahun
3. Diinvestasikan dalam bentuk saham mendapatkan capital gain 5,5% per tahun
4. Dibelikan Obligasi dengan kupon sebesar 7% per tahun
5. Diinvestasikan di properti mendapat keuntungan 6% per tahun
Berdasarkan data tersebut, dalam satu tahun pilihlah salah satu investasi yang mendapatkan
hasil/pendapatan yang paling besar, sertakan perhitungan anda!

BUSINESS CASE

Tahun 2017 anda memulai usaha kuliner dengan modal dari pemberian orang tua.
Usaha tersebut semakin maju karena anda tekun dalam mengelola usaha, teliti dalam
perhitungan, berani mengambil risiko terhadap pasar yang penuh ketidak pastian. Dalam
perjalanan usaha, terjadi peningkatan permintaan yang cukup tinggi, sehingga anda harus
memperbesar skala produksi, yang tentu saja membutuhkan tambahan modal. Terdapat
beberapa pihak yang anda kenal baik, menawarkan bantuan modal dengan persyaratan
sebagai berikut;
1. Ingin join dalam usaha kuliner, dengan meminta hasil 40%, tetapi jika rugi anda tidak
harus membayar, semua kebutuhan tambahan modal yang diperlukan akan dipenuhi
2. Beberapa pihak menawarkan tambahan modal dengan bunga rendah, dengan jaminan
3. Beberapa pihak menawarkan tambahan modal dengan bunga tinggi, tanpa jaminan
4. Beberapa pihak menawarkan tambahan modal dengan tanpa bunga, tetapi tidak
mencukupi kebutuhan modal
Berdasarkan empat hal tersebut, tentukan pilihanmu disertai alasan pemilihan tersebut,
ternyata anda memiliki tanah.
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