www.worldsharings.com
All Rights Reserved : Provide High Quality Exam Drill
Latihan Soal Snmptn 2012
Mata Pelajaran
Kode Soal

: Ekonomi
: 328

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal
nomor 46 sampai dengan nomor 58!

(A)

46. Masuknya daging sapi impor yang lebih
murah akan mengancam pasar daging sapi
di Indonesia. Akibat masuknya daging sapi
impor terhadap kurva permintaan dan
penawaran daging sapi lokal adalah ...
(A) kurva permintaan bergeser ke kiri
bawah dan kurva penawaran tetap.
(B) kurva permintaan bergeser ke kanan
atas dan kurva penawaran tetap.
(C) kurva permintaan bergeser ke kiri
bawah dan kurva penawaran bergeser
ke kanan bawah.
(D) kurva permintaan bergeser ke kanan
atas dan kurva penawaran bergeser ke
kiri atas.
(E) kurva permintaan bergeser ke kiri
bawah dan kurva penawaran bergeser
ke kiri atas.

(B)

47. Kurva yang menjelaskan tingkat produksi
yang sama di antara berbagai kombinasi
dua jenis faktor produksi yang digunakan
adalah ...
(A) production possibility curve.
(B) isoquant curve.
(C) indifference curve.
(D) isocost curve.
(E) budget line curve.
48. Jika dalam suatu pasar terdapat kemudahan
bagi perusahaan untuk keluar‐masuk pasar
dan terdapat diferensiasi produk, maka
pasar ini disebut ...
(A) persaingan sempurna.
(B) persaingan monopolistik.
(C) persaingan oligopolis.
(D) persaingan duopoli.
(E) persaingan murni.

49. Sebuah kartel yang tidak diorganisasikan
dengan baik dan ilegal cenderung berumur
pendek karena ...

(C)

(D)
(E)

tidak adanya dorongan yang sama
akan kepastian ekonomi yang kuat
dari para anggotanya sendiri.
adanya dorongan bagi para anggota
untuk melanggar kuota output.
lemahnya kepastian hukum bagi para
anggota
yang
tertarik
untuk
mengembangkan usaha.
kartel
menjadi
tidak
dapat
menetapkan harga.
kartel
menjadi
tidak
dapat
menetapkan outputnya.

50. Seorang pedagang buah‐buahan menjual 2
produk: durian dan apel. Elastisitas
permintaan durian 0,62 sedangkan apel 2,3.
pedagang mengalami kesulitan keuangan
yang serius dan harus meningkatkan
penerimaan. Strategi yang dapat dilakukan
pedagang dalam penetapan harga durian
(Pd) dan harga apel (Pa) adalah ...
(A) Pd dinaikkan dan Pa diturunkan.
(B) Pd dinaikkan dan Pa dinaikkan.
(C) Pd diturunkan dan Pa dinaikkan.
(D) Pd diturunkan dan Pa diturunkan.
(E) Pd tetap dan Pa dinaikkan.
51. Pengaruh penerapan kebijakan moneter
yang kontraktif oleh Bank Indonesia
terhadap kurva permintaan agregat adalah
...
(A) bergeser ke kanan.
(B) bergeser ke kiri.
(C) tetap.
(D) bergeser kekanan kemudian ke kiri.
(E) bergeser ke kiri kemudian ke kanan.

52. Perdagangan
internasional
Indonesia
ditunjukkan oleh peningkatan volume
ekspor dan impor namun peningkatan
impor lebih kecil daripada ekspor, kondisi
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tersebut akan berpengaruh terhadap nilai
tukar rupiah, yaitu memicu terjadinya ...
(A) devaluasi
(B) revaluasi
(C) depresiasi
(D) apresiasi
(E) stagflasi
53. Pak Amir memiliki tagihan di luar negeri
sebesar US$2.000.00. Jika terjadi kenaikan
nilai tukar dari Rp9.000,00 menjadi
Rp9.030,00 untuk setiap US$1.00, maka
perubahan dalam nilai rupiah jumlah
tagihan pak Amir ...
(A) bertambah Rp30.000,00
(B) bertambah Rp40.000,00
(C) bertambah Rp60.000,00
(D) berkurang Rp30.000,00
(E) berkurang Rp60.000,00
54. Pengusaha yang kurang memiliki jiwa
entrepreneur dapat terlihat pada ...
(A) kurangnya keberanian mengambil
risiko usaha.
(B) kesulitan mendapatkan tambahan
modal.
(C) produk yang dihasilkan inovatif.
(D) kurangnya bantuan dari pemerintah.
(E) kurang memadainya perlatan produksi
yang dimiliki.
55. Bauran pemasaran barang meliputi empat
hal, yaitu ...
(A) product, price, income, distribution
(B) product, price, place, promotion
(C) product, income, taste, distribution
(D) product, price, income, utility
(E) product, promotion, price, distribution
56. Kegiatan yang terkait dengan efisiensi
usaha adalah melakukan ....
(A) ekstensifikasi usaha.
(B) diversifikasi produk.
(C) intensifikasi usaha.
(D) pemutusan hubungan kerja.
(E) peningkatan produksi.

pembayaran seminggu kemudian, maka
jurnalnya adalah ...
(A) Kas
Rp100.000,00
(B)
(C)
(D)
(E)

Pendapatan usaha
Rp100.000,00
Kas
Rp100.000,00
Piutang usaha
Rp100.000,00
Pendapatan service Rp100.000,00
Piutang usaha
Rp100.000,00
Piutang usaha
Rp100.000,00
Pendapatan service
Rp100.000,00
Piutang usaha
Rp100.000,00
Kas
Rp100.000,00

58. Pada tanggal 8 Januari 2010, seorang
pedagang eceran menarik pinjaman dari
Bank Pelita Jaya sebesar Rp50.000.000,00
dengan bunga 12% per tahun. Uang
tersebut sepenuhnya digunakan sebagai
modal usah sehingga berhasil mendapatkan
penerimaan
penjualan
sebesar
Rp70.000.000,00, dan segera setelah itu dia
melunasi pinjamannya ke bank pada
tanggal 8 Juni 2010. Pedagang eceran
tersebut memperoleh penghasilan ...
(A) Rp14.700.000,00
(B) Rp15.000.000,00
(C) Rp15.300.000,00
(D) Rp17.500.000,00
(E) Rp20.000.000,00
Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal
nomor 59!
59. Perusahaan rental komputer menerima
uang sewa dari langganannya. Dalam
laporan labar rugi uang sewa tersebut
masuk dalam penghasilan lain‐lain.
SEBAB
Yang termasuk dalam penghasilan lain‐lain
untuk perusahaan tersebut antara lain
adalah bunga dan sewa.

57. Diselesaikan
pekerjaan
jasa
untuk
langganan senilai Rp100.000,00 dengan
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Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal
nomor 60!
60. Transaksi yang dicatat dalam buku jurnal
penyesuaian adalah ...
(1) kerugian
piutang
yang
diperhitungkan/dikeluarkan
dari
cadangan kerugian piutang.
(2) retur dan potongan pembelian yang
dikeluarkan dari pembelian.
(3) gaji karyawan yang dikeluarkan dari
persekot gaji.
(4) biaya sewa yang dikeluarkan dari kas.
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