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1.

Artefak adalah hasil peninggalan zaman praaksara
(zaman sebelum mengenal tulisan), jadi bisa kita
simpulkan bahwa tidak ada artefak tertulis
JAWABAN : E
2.

Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi dari
budaya lokal Indonesia yakni Punden berundak
dengan agama dan budaya budha dari India.
JAWABAN : D

5.

Kebijakan penanaman kopi serta teh di wilayah
Priangan disebut oleh pemerintah kolonial dengan
kebijakan Preanger Stelsel.
JAWABAN : D
6.

Pada dasarnya sistem sewa tanah yang diterapkan
oleh Raffles bertujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat tetapi kenyataannya sistem ini mengalami
kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh
masyarakat pribumi belum mengenal sistem uang,
pengukuran tanah belum baku karena dilihat dari
tingkat kesuburan tanah dan rakyat masih mengenal
sistem pajak komunal (bersama-sama).
JAWABAN : A
7.

Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan salah satu
organisasi nasionalis yang muncul sekitaran masa
pergerakan radikal dan organisasi ini tidak
mengangkat islam sebagai ideologinya.
JAWABAN : C
8.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
a. Pembubaran Konstituante
b. UUDS 1950 digantikan UUD 1945
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
JAWABAN : D
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Sumber sejarah yang menerangkan bahwa islam
telah masuk ke nusantara pada abad ke-11 adalah
makam Fatimah binti Maimun yang ditemukan di
wilayah Leran, Gresik berangka tahun 1082.
JAWABAN : E
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Candi yang berada di wilayah Jawa Timur, yaitu
candi Jago, kidal, badut, sedangkan prambanan,
Borobudur dan Ratu boko berada di wilayah Jawa
Tengah
JAWABAN : A
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9.

Setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan
melawan sekutu khususnya di pertempuran laut
karang, perdana menteri Kuniaki Koiso memberikan
janji kemerdekaan kepada Indonesia sekitar bulan
September 1944.
JAWABAN : D
10. APRA adalah kependekan dari Angkatan Perang
Ratu Adil pimpinan Raymond Westerling. Angkatan
perang ini bertujuan untuk mempertahankan
sebagian wilayah Indonesia di bawah kekuatan
pemerintah kolonial Belanda.
JAWABAN : D
11. Pada tahun 1952, NU menarik diri dari Masjumi dan
berubah menjadi partai politik sendiri yang ikut
menjadi kontestan pada pemilu 1955. Hal ini
dikarenakan selalu teradi perbedaan pendapat
antara NU dan non NU di masjumi.
JAWABAN : C
12. Kelahiran Renaissance dan Humanisme pada Abad
XV merupakan ajaran baru di Eropa yang
memandang manusia sebagai pusat kehendak
Tuhan. Ajaran ini muncul bersamaan dengan akhir
dari masa kegelapan Eropa. Renaissance dan
Humanisme di Eropa telah mengakhiri masa
kegelapan di Eropa yang pernah dikuasai gereja
JAWABAN : D
13. Organisasi bentukan Jepang yang melatih para
pemuda Indonesia di Bidang kemiliteran, yaitu
Seinendan dan Heiho
JAWABAN : B
14. Jalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia untuk memperoleh kedaulatan didasarkan
pada prosedur internasional, karena Indonesia
bagian dari anggota PBB, Indonesia yang sudah
merdeka masih berada di bawah kekuasaan Belanda
(belum diakui kedaulatannya), Diplomasi yang
dilakukan pemerintah Indonesia selalu gagal,
Indonesia mengakui adanya PBB sebagai lembaga
internasional yang menjamin hak kemerdekaan
setiap negara.
JAWABAN : E
15. Pada awal kemerdekaan, masalah perekonomian
menjadi persoalan yang mendesak untuk segera
diatasi. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan
beberapa
tindakan preventif,
yaitu
dengan
melakukkan
peminjaman
dengan
jaminan
pembayaran selambat-lambatnya 40 tahun dan
pemerintah
mengeluarkan
Oeang
Republik
Indonesia (ORI) untuk menekan angka inflasi.
JAWABAN : B
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17. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur
besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap
penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang
tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15
tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang
belum produktif karena secara ekonomis masih
tergantung pada orang tua atau orang lain yang
menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas
65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah
melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun,
adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah
produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan
berapa besar jumlah penduduk yang tergantung
pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu
akurat,
rasio
ketergantungan
semacam
ini
memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi
demografi.
JAWABAN : A
18. Pelapukan fisika juga dikenal dengan pelapukan
mekanik. Pelapukan fisika ini tidak sembarangan
terjadi di setiap tempat. Tempat- tempat yang ada
pelpaukan fisika ini hanya tempat- tempat yang
memiliki perubahan suhu yang ekstrim. Beberapa
contoh tempat yang memiliki perubahan suhu
ekstrim antara lain adalah gurun pasir, pesisir pantai
maupun daerah-daerah yang memiliki topografi yang
curam.
JAWABAN : C
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16. Lettering atau tata penulisan merupakan salah satu
bagian dari peta. Tidak hanya peta, bahkan di
berbagai objek bergambar, keberadaan tulisan
memanglah sangat penting. Tata penulisan pada
peta ini mempunyai aturan tersendiri yang
membedakan objek- objek geografi yang ditampilkan
pada peta. Dalam pembuatan peta, ada empat tata
penulisan yang harus diperhatikan. Keempat tata
penulisan tersebut antara lain sebagai berikut:
 Nama-nama ibu kota, negara, benua dan
pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital
tegak.
 Nama-nama samudera, teluk yang luas, laut dan
juga selat yang luas harus ditulis dengan huruf
kapital miring.
 Nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis
dengan huruf kecil tegak. Awal nama kota dan
gunung harus ditulis dengan huruf besar.
 Nama-nama sungai, danau, selat yang sempit,
dan teluk yang sempit harus ditulis dengan huruf
kecil miring.
JAWABAN : A
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19.

Stalaktit adalah kerucut kapur yang menempel
bergantungan pada atap gua kapur. Terbentuk dari
tetesan air kapur dari atap gua, berbentuk runcing
dan mempunyai lubang pipa tempat menetesnya air.
Stalagmit adalah kerucut kapur berbentuk tumpul
yang menempel berdiri pada dasar gua, dan
tidak mempunyai lubang pipa. Contohnya, stalaktit
dan stalagmit yang terdapat di kompleks Gua
Buniayu dan Ciguha Sukabumi Jawa Barat, Gua
Tabuhan dan Gua Gong di Pacitan, Jawa Timur
serta Gua Jatijajar di Kebumen, Jawa Tengah
ataupun gua-gua yang ada di sekitar Maros Sulawesi
Selatan.
JAWABAN : D
20. 1. Sungai Perenial (Permanen)
Sungai dengan debit air yang tetap sepanjang
tahun. contohnya sungai-sungai di Pulau
Sumatra dan Kalimantan seperti Sungai
Mahakam, Sungai Kapuas, dan Sungai Musi.
2. Sungai Ephimeral (Periodik)
Sungai yang dipengaruhi oleh musim, sehingga
debit airnya akan berkurang pada musim
kemarau dan melimpah pada musim penghujan.
contohnya sungai-sungai di Pulau Jawa seperti
Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo.
3. Sungai Intermiten (Episodik)
Sungai yang hanya ada pada musim penghujan,
pada musim kemarau airnya kering. contohnya
sungai-sungai di NTT seperti Sungai Melolo
dan Sungai Laku Kalada.
JAWABAN : E
21. Burung Maleo (Macrocephalon maleo) adalah salah
satu spesies burung endemik dari pulau Sulawesi.
Burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah
pulau Sulawesi seperti di Gorontalo (Bone Bolango
dan Pohuwato) dan Sulawesi Tengah (Sigi dan
Banggai). Monyet Gorontalo (Macaca nigrescens)
adalah jenis monyet endemik dari provinsi Gorontalo
bagian utara pulau Sulawesi. Monyet ini juga sering
disebut dengan monyet Dumonga. Kuskus Beruang
Sulawesi (Ailurops ursinus) adalah jenis hewan yang
masuk dalam hewan mamalia berkantung atau
marsupialia dalam Famili Phalangeridae. Kuskus ini
berhabitat di pulau Sulawesi dan sekitarnya.
Babirusa (Babyrousa babyrussa) salah satu jenis
babi yang banyak ditemukan di hutan hujan tropis di
Pulau Sulawesi, Sula, Togian, Malenge dan Buru.
Makanan Babirusa adalah tumbuhan dan buahbuahan.
JAWABAN : B
22. Pengertian dari hujan zenithal ini adalah hujan yang
terjadi ketika di siang hari sehingga ada pula yang
menyebutnya sebagai hujan tengah hari. Terjadinya
hujan ini karena disebabkan oleh udara yang naik
karena pemanasan udara yang tinggi. Hujan ini
disebut sebagai hujan ekuatorial karena terjadi di
daerah tropis, yakni daerah yang mempunyai iklim
tropis atau dilalui garis khatulistiwa. Daerah ini
berada di letak astronomis antara 23,5ᵒ garis
lintang utara sampai 23,5ᵒ garis lintang selatan.
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25. Objek yang ada dipermukaan bumi dapat diindera
oleh sensor penginderaan jauh berdasarkan
pantulan energi yang dipancarkan oleh objek
tersebut. Berdasarkan sumber energinya maka
sistem penginderaan jarak jauh dapat dibedakan
menjadi dua bentuk, yaitu penginderaan jauh sistem
aktif dan penginderaan jauh pasif.
1. Penginderaan Jauh sistem aktif adalah sistem
penginderaan jauh yang menggunakan energi
yang berasal dari sensor tersebut.
2. Penginderaan jauh sistem pasif adalah
penginderaan jauh yang menggunakan energi
yang berasal dari obyek.
JAWABAN : A
26. Keunggulan SIG
1. Pemrosesan Data Lebih Cepat
Dengan menggunakan bantuan komputer, maka
pemrosesan data spasial maupun atribut lebih
cepat. Anda bisa memanipulasi data atau
mengolah data dengan cepat dengan komputer
masa kini. Jika sebelumnya kita mengolah data
secara manual maka kini hanya membutuhkan
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24. Lokasi merupakan hal yang sangat berperan penting
dalam perdagangan termasuk pada pemasaran
suatu produk. Menurut Tarigan (2010), teori August
Losch menyatakan bahwa lokasi penjual sangat
berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat
digarapnya. Di dalam teori lokasi industrinya, August
Losch
memperkenalkan
potensi
permintaan
(demand) sebagai faktor penting dalam penentuan
lokasi industri. Menurut Losch, hal-hal yang
berpengaruh terhadap pemilihan lokasi tidak hanya
didasarkan pada sumber bahan baku dan tenaga
kerja
JAWABAN : A
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23. Rona (tone/color tone/grey tone) adalah tingkat
kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra.
Rona pada foto pankromatik merupakan atribut bagi
objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum
tampak yang sering disebut sinar putih, yaitu
spektrum dengan panjang gelombang (0,4 – 0,7) μm.
Berkaitan dengan penginderaan jauh, spektrum
demikian disebut spektrum lebar, jadi rona
merupakan tingkatan dari hitam ke putih atau
sebaliknya.
Warna merupakan ujud yang tampak oleh mata
dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit
dari spektrum tampak. Sebagai contoh, objek
tampak biru, hijau, atau merah bila hanya
memantulkan spektrum dengan panjang gelombang
(0,4 – 0,5) μm, (0,5 – 0,6) μm, atau (0,6 – 0,7) μm.
Sebaliknya, bila objek menyerap sinar biru maka ia
akan memantulkan warna hijau dan merah. Sebagai
akibatnya maka objek akan tampak dengan warna
kuning.
JAWABAN : C
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Karena inilah hujan ini disebut juga sebagai hujan
naik tropis.
JAWABAN : A
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data/file saja
dan menginputnya
dalam
komputer.
2. Penanganan Data Spasial Lebih Baik
Untuk menampikan data spasial dalam komputer,
kini telah tersedia berbagi macam software yang
memudahkan kita untuk membuat sebuah peta
digital. Data spasial dapat kita edit, rubah dan
analisa sesuka hati. Baca juga: Geografi benua
Eropa
3. Data Geospasial Lebih Mudah Ditampilkan
Jika dulu membaut peta harus diprint dalam
ukuran besar maka kini hanya bermodal layar
smartphone saja, semua wilayah dunia bisa kita
dapatkan. Tanpa diprint dan menghabiskan
tempat.
4. Kemampuan Menukar Data Spasial
Hadirnya SIG membuat kita bisa menukar data
geospasial dengan mudah di komputer.
5. Hemat Waktu dan Biaya
SIG meskipun memakan investasi mahal di awal,
namun dalam produknya dapat digunakan
dengan efisien dan hemat biaya. Kita bisa
mengolah data spasial atau mencari informasi
wilayah tak terbatas ruang dan waktu.
6. Pengambilan Keputusan Lebih Akurat
Produk SIG seperti google map menghasilkan
gambaran nyata permukaan bumi persis. Hal ini
akan membuat seorang geografer dapat dengan
mudah menganalisa fenomena keruangan yang
terjadi lebih akurat.
7. Gambaran Visual Menyerupai/Sesuai Asli
Gambaran keruangan dalam SIG menyerupai
gambaran asli dari permukaan bumi itu sendiri.
Bahkan kini ada fitur 3D di dalamnya. Dunia
seperti berada di genggaman kita.
JAWABAN : B
27. Lahan sawah pasang surut ini biasanya mudah
didapatkan didaerah pesisir dan ditempat-tempat
tertentu seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Lahan sawah pasang surut mulai bisa ditanami pada
musim kemarau dimana keaadaan air akan
menyusut kisaran bulan juli sampai sepetember,
sedangkan pada bulan-bulan desember sampai mei
lahan tidak bisa ditanamai karena debit air akan
tinggi dan sulit untuk surut karena bertepatan
dengan musim hujan.
JAWABAN : A
28. Proses Perkembangan Sungai
Perkembangan suatu lembah sungai menunjukkan
umur dari sungai tersebut. Umur di sini merupakan
umur relatif berdasarkan ketampakan bentuk lembah
tersebut yang terjadi dalam beberapa tingkat
(stadium).
Pada stadium muda pembentukan lembah mulai
terjadi dengan tanda-tanda sebagai berikut.
1. Penampang melintang dari lembah berbentuk V,
hal ini disebabkan karena daya kikis vertikal yang
kuat karena gradien masih besar.
2. Sungai masih banyak mempunyai erosi basis
sementara.
3. Memiliki daya angkut aliran air yang terbesar.
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30. Berdasarkan tahapan proses produksinya
 Industri hulu, yakni jenis industri dalam tahap
produksinya mengolah bahan mentah atau bahan
baku menjadi sebuah barang setengah
jadi. Contohnya : pada industri kayu olahan, baja
batangan, plat seng, lembaran karet, dan lain
sebagainya.
 Industri hilir, yaitu industri yang tahapan
produksinya mengolah barang setengah jadi
menjadi bahan jadi (siap pakai). Contoh: industri
garmen, sepatu, dan kendaraan.
JAWABAN : B
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29. Ciri-ciri daerah hulu sungai
Hulu sungai sebagai bagian pertama yang dilewati
oleh air dan paling dekat dengan sumber air,
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Biasanya terletak di daerah pegunungan atau
dataran tinggi. Hal ini karena banyak sekali
sumber air yang muncul
dari daerah
pegunungan.
Gunung-gunung
banyak
mempunyai mata air, karena proses terjadinya
mata air ini biasanya disebabkan oleh gunung
atau berada di sela-sela pegunungan. Mengapa
di sela-sela pegunungan? Karena biasanya
gunung mempunyai lebih banyak celah yang
menghubungkannya dengan bagian dalam Bumi
daripada bagian- bagian Bumi lainnya.
2. Lembah sungai mempunyai bentuk V. Ini
merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh
bagian hulu sungai ini. Bentuk V pada lembah ini
karena akibat erosi sungai yang terdapat di
bagian hulu ini. Erosi yang terjadi ini dapat
dengan mudah menggerus sungai dengan
cepatnya, maka dari itulah lembah bernetuk
huruh V ini terbentuk. (baca: erosi tanah, cara
mencegah erosi tanah)
3. Sungai memiliki aliran yang deras. Salah satu ciri
kahas yang miliki oleh bagian ini adalah
terdapatnya airan sungai yang deras. Memag
daerah hulu ini biasanya mempunyai aliran yang
paling deras, hal ini karena air yang berada di
bagian hulu tersebut berasal langsung dari
berbagai mata air atau sumber-sumber air. Selain
itu, aliran sungai yang deras ini juga disebabkan
karena daerah hulu sungai ini mempunyai tingkat
kemiringan yang cukup tajam sehingga air
langsung bisa mengalir ke bawah dengan
derasnya.
JAWABAN : E
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4. Lebar bagian bawah lembah sama dengan lebar
saluran sungai.
5. Dasar lembah masih belum merata.
JAWABAN : A
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32. Pelapisan sosial atau strata mempunyai peran dan
status yang berbeda sehingga akan mempengaruhi
interaksi dalam kehidupan sosial
JAWABAN : A
33. Lembaga sosial yang dianggap penting untuk
memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam
masyarakat adalah lembaha yang mempertahankan
norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat
disebut basic instititution
JAWABAN : E
34. Pergolakan massa sebagai perwujudan rasa tidak
puas terhadap kejadian dalam masyarakat adalah
salah satu proses disintegrasi sebagai akibat
perubahan sosial dalam bentuk aksi sosial
JAWABAN : D
35. Bahan baku informasi sebuah penelitian berbentuk
data yang tersedia untuk diolah selanjutnya mencari
kebenaran
JAWABAN : E
36. Dalam stratifikasi sosial yang bersifat tertutup,
pendidikan tidak terlalu berperan menentukan
terjadinya mobilitas sosial, karena pendidikan tidak
merubah status bagi masyarakat
JAWABAN : A
37. Perubahan sosial dapat menimbulkan dampak
negatif atau positif, salah satu yang negatif adalah
hedonisme
JAWABAN : C
38. Kegunaan sosiologi dalam masyarakat multikultur
adalah memahami struktur sosial dalam masyarakat
yang saling mempengaruhi dan menentukan tingkah
laku sosial dan itu dapat terjaga dengan baik apabila
terjadi proses toleransi
JAWABAN : B
39. Perubahan sosial yang regres dan progress
menimbulkan hal yang negatif atau positif bagi
masyarakat
JAWABAN : C
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31. Terdapat pola ketergantungan dan patrimonialistik,
pola hubungan antarkelompok bersifat diskriminatif,
masyarakat cenderung memiliki sistem stratifikasi
tertutup adalah ciri masyarakat feodal yang disebut
diskriminatif
JAWABAN : B
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39. C 40. A 41. E 42. A 43. C 44. B 45. A
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31. B 32. A 33. E 34. D 35. E 36. A 37. C 38. B

40. Sikap etnosentrisme berlebihan yang dirasakan
diantara anggota in-group dapat berpotensi
menimbulkan konflik dimasyarakat majemuk dan
tentu sikap etnosentrisme merupakan anggapan
anggota kelompok bahwa kebiasaan dalam
kelompoknya adalah yang terbaik jika dibandingkan
kelompok lain.
JAWABAN : A
41. Suatu kumpulan manusia dapat dikatakan sebagai
kelompok sosial apabila dapat memenuhi kriteria
seperti hubungan timbal balik, kesadaran anggota
kelompok, faktor pengikat dan empat tinggal yang
berdekatan
JAWABAN : E
42. Setiap masyarakat memiliki norma-norma sosial
yang dijunjung tinggi oleh masyarakat karena
memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang
yang hidup di dalam masyarakat, memberikan sanksi
bagi anggota masyarakat yang melanggarnya,
memaksa anggota masyarakat agar mentaati normanorma yang bersangkutan, memberikan pedoman
dalam mengatasi masalah-masalah sosial bagi
anggota masyarakat
JAWABAN : A
43. Yang termasuk ciri struktur pranata keluarga adalah
status sosial anggota terbentuk dengan sendirinya
dan keanggotaan bersifat alamiah
JAWABAN : C
44. Berikut ini manfaat data penelitian mengetahui
gambaran persoalan dan membuat suatu keputusan
JAWABAN : B
45. Globalisasi adalah salah satu bentuk perubahan
social yang memiliki aspek pertukaran tingkat dunia
serta lintas budaya dan kemajuan teknologi
JAWABAN : A
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47. Jawaban : D
Menentukan keseimbangan pasar dengan cara
eliminasi atau subtitusi.
P=P
- Q + 100 = 2Q + 40
- 3Q = - 60
Q = 20
Jika Q = 20 maka P = - Q + 100, P = 80.
keseimbangan E ( 20, 80 )
jika ada diskon 20 % maka harga baru = 80 – ( 20 %.
80 ) = 64
jika dimasukkan ke dalam persamaan permintaan
yaitu P = - Q + 100
maka 64 = - Q + 100,
Q = 36
48. Jawaban : C
- Barang suntitusi adalah batang sebagai pemuas
keburuhan manusia yang saling menggantikan.
- Diandaikan barang subtitusi adalah Apel dan
Jeruk.
- Jika harga apel naik maka permintaan akan apel
turun tetapi permintaan akan jeruk naik. Artinya
semakin tinggi harga barang X maka permintaan
akan X turun dan permintaan akan barang
pengganti X akan naik.
- Semakin
tinggi
kemampuan
barang
lain
mengganti barang tersebut maka permintaan
terhadap barang X adalah Elastis. Sebaliknya jika
suatu barang tidak memiliki subtitusi maka sifat
permintaan pasti In elastis
49. Jawaban : C
Yang dimaksud dengan isoquant adalah kurva yang
merupakan tempat kedudukan titik-titik yang
menunjukan kombinasi dua factor produksi guna
menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kurva
isoquant memiliki cirri-ciri sama dengan kurva
indefferensi dalam teori prilaku konsumen.
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46. Jawaban : D
Indikator utama barang yang semakin langka
- jumlah alat pemuas kebutuhan terbatas
- sulit diperoleh
- harga semakin mahal karena permintaan
meningkat jumlah terbatas
- konsumen harus mengorbankan kebutuhan lain
untuk mendapatkan barang tersebut
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54. C 55. C 56. C 57. D 58. A 59. D 60. E
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Gambar IsoQuant
50. Jawaban : D
Ciri-ciri pasar persaingan sempurna :
- terdiri banyak pembeli dan penjual
- Adanya Kebebasan untuk Membuka dan
Menutup Perusahaan (Free Entry and Free Exit)
- Barang yang diperjualbelikan bersifat Homogen
- Mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi
cukup sempurna
- Penjual & pembeli memiliki pengetahuan yang
sempurna tentang pasar
- Perusahaan adalah price taker
- penjual dan pembeli secara pribadi tidsk bisa
mengubah harga pasar
51. Jawaban : B
GNP = 12.000
NNP = GNP – penyusutan = 12.000 – 35 = 11.965
NNI = NNP – pajak tidak langsung = 11.965 – 34 =
11.931
PI =NNI + tranfer payment – laba ditahan = 11.931 +
400 – 90 =12.241
52. Jawaban : D
Komponen pendapatan daerah pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD) yaitu
penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari
pungutan-pungutan daerah, seperti: pajak
daerah, restribusi daerah, hasil pengolahan
kekayaan
daerah,
keuntungan
dari
perusahaanperusahaan milik daerah, dan
lainlain.
b. Dana
Perimbangan,
adalah
dana
yang
dialokasikan dalam APBN untuk daerah yang
meliputi :
1) Dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari
APBN yang dialokasikan kepada daerah
sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber
daya alam di daerah oleh negara.
2) Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan
tujuan
sebagai
wujud
dari
pemerataan kemampuan keuangan antara
daerah.
3) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
mendanai kegiatan khusus daerah yang
disesuaikan dengan prioritas nasional.
c. Pinjaman daerah.
d. Penerimaan lain-lain yang sah.
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55. Jawaban : C
tgl

Ket

Debit
Kas
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53. Jawaban : E
Macam-macam nilai guna barang:
- kegunaan dasar (element utility) : Benda tersebut
sangat berguna dikarnakan mempunyai zat asli
yang dibutuhkan, bisa dirasakan langsung dan
nyata oleh panca indra manusia.
- kegunaan waktu (time utility) : benda akan sangat
berfaedah dan bermanfaat bila digunakan
dengan semestinya pada waktu yang tepat dan
sesuai.
- kegunaan tempat (place utility) : benda yang
akan lebih sangat berfaedah bagi manusia
setelah dipindahkan ke tempat yang semestinya
ditempatkan.
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54. Jawaban : C
Aktiva lancar atau Asset Lancar =
Beban sewa bayar dimuka + Pendapatan sewa yang
masih akan diterima + Suplies
RP 1.000.000 + Rp 65.000.000 +Rp 560.000 = RP
66.560.000

Kredit

Pot. Penjualan

Toko Indah

Rp 20.000

-

3

Toko Rena

Rp 7.800

Rp 200

5

Toko Gatot

Rp 9.500

Rp 500

7

Toko Gatot

Rp 15.000

Rp 300

jumlah

Rp 52.300

Rp 1.000

58. Jawaban : A
Ciri-ciri tentang pasar Ologopoli
- pasar yang terdiri dari beberapa penjual dengan
banyak pembeli
- kinked curce ( kurva yang dihasapi patah )
- perusahaan lain sulit memasuki pasar
- dalam jangka pendek perusahaan menderita
kerugian
- barang yang diperdagangkan homogen
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57. Jawaban : D
Pernyataan salah, saat tingkat bunga tinggi maka
masyarakat akan mengurangi tingkat konsumsi
Alasan benar, Opportunity Cost dari kegiatan
konsumsi akan semakin mahal pada tingkat bunga
yang tinggi. Saat bunga tinggi pengorbanan yang
dikeluarkan untuk mengkonsumsi akan smenakin
besar, sehingga masyarakat lebih menyukai
menabung.
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56. Jawaban : C
pernyataan benar, alasan salah.
kelemahan Barter salah satunya adalah tidak adanya
kehendak ganda yang selaras”.
double coincidence of want adalah tiap pihak yang
ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang
diingini pihak lain, dan mencari barang yang dimiliki
pihak lain. ·
double coincidence of wants adalah kehendak ganda
yang selaras” atau “double coincidence of wants”
adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran
memiliki barang yang diingini pihak lain, dan mencari
barang yang dimiliki pihak lain.
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kegunaan bentuk (form utility) : benda akan lebih
berfaedah bagi manusia setelah diubah bentuk
sesuai keinginan.
kegunaan pelayanan (service utility) : benda akan
sangat berguna jika ada jasa pelayanan.
kegunaan hak milik (ownership utility) : benda
yang dapat berfaedah setelah dimiliki.

Piutang

Penjualan

-

Rp 20.000

Rp 8.000

-

Rp 10.000

-

Rp 15.300

-

Rp 33.300

Rp 20.000

59. Jawaban : D
Pendapatan riil adalah pendapatan yang dihitung
dengan harga konstan agar terbebas dari Inflasi.
60. Jawaban : E
Tujuan Privatisasi :
- mengembangkan pasar domesti
- menyebar luaskan kepemilikan saham
- meningkatkan kinerja dan nilai tambah badan
usaha
- meningkatkan kinerja dan nilai tambah badan
usaha
- meningkatkan investasi saham, baik domestik
maupun asing dan penggunaan teknologi baru
- peningkatan
kesempatan
kerja
melaui
peningjatan investasi dan pertumbuhan
- penciptaan suatu kelas manajer yang tangguh
dan inisiatif
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