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PETUNJUK UMUM

1. Sebelum mengerjakan soal ujian, telitilah kelengkapan
nomor dalam naskah soal inL Tes Kemampuan Dasar
Sosial dan Humaniora ini terdiri atas 60 soaldari 4
komponen mata uji, yaitu:

8. Selama ujian berlangsung, Saudara tidak diperkenankan
keluar-masuk ruang ujian.

9. Waktu ujian yang disediakan adalah 75 menit.

3. Tulislah nama dan nomor peserta Saudara pada
lembar jawaban di tempat yang disediakan.

4. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban ujian
yang tersedia sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

2. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang
menjelaskan cara menjawab soal.

7. Selama ujian, Saudara tidak diperkenankan bertanya
atau meminta penjelasan mengenai seal-seal yang
diujikan kepada siapa pun, termasuk pengawas ujian.

14. Penilaian didasarkan atas perolehan skor pada setiap
komponen mata ujL Oleh sebab itu, Saudara jangan
hanya menekankan pada satu komponen mata uji tertentu
(tidak ada komponen mata uj; yang diabaikan).

15. Kode naskah uji.n ini: 1 7 0 21

12. Jawaban yang benar diberi skor +4,jawaban yang kosong
diberi skor 0, dan jawaban yang salah diberi skor ·1.

13. Untuk keperluan coret-mencoret pergunakanlah tempat
yang terluang pada naskah ujian inidan jangan sekali-kali
menggunakan lembar jawaban.

10. Perhalikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak
basah, tidak teriiDat. dan tidak sobek.

11. 'setelah ujiclO selesai, harap Saudara tetap duduk di
tempat Saudara sampai pengawas datang ke tempat
Saudara untuk mengumpulkan lembar jawaban. Saudara
dipersilahkan keluar ruang setelah mendapat isyarat dari
pengawas untuk meninggalkan ruang.

15soal (no. 1-15)
15 soal (no. 16-30)
15soal (no. 3145)
15 soal (no. 46-60)

Sejarah
Geograft
Sosiologi·
Ekonomi

5. Selama ujian berlangsung, Saudara tidak
diperkenankan rnenqqunskan alat hitung dalam segala
bentuk.

1
6. Selama ujian berlangsung, Saudara tidak

diperkenankan menggunakan alat komunikasi.

PErUNJUK KHUSUS

PETUNJUKA

PETUNJUKB

Pilih satu jawaban yang paling benar (A, B, C, D, atau E).

Soal terdiri atas figa bagian, yai10 PERNYATAAN, SEBAB, dan ALASAN yang disusun secara berurutan.
Pilihlah:
(A) jika pemyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat.
(B) jika pemyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.
(C) jika pemyataan benar dan alasan salah.
(0)jika pemyataan salah dan alasan benar. .
(E) jika pemyataan dan alasan, keduanya selah.

PETUNJUKC

1:-., 1

Pilihlah:
(A) jika (1), (2), dan (3) yang benar.
(B) jika (1) dan (3) yang benar.
(C) jlka (2) dan (4) yang benar.
(D) jika hanya (4) saja yang benar.
(E) jlka semua jawaban benar.

DOKUMEN RAHASIA
Dilarang keras memperbanyak danmenjual kepada umum tanpa seizin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mas Enha
Rectangle



MATA UJIAN
TANGGAL UJIAN
WAKTU
JUMLAH SOAL
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: TES KEMAMPUAN DASAR SOSIAL DAN HUMANIORA
: SELASA, 17 JUNI 2014
: 75 MENIT
: 60

Petunjuk Adipergunakan dalam rnenjawab
soal nornor 1sampai dengan nornor 7.

1. Organisas; pergerakan kemerdekaan yang
didirikan oleh Muhammad Hatta di Negeri
Belanda adalah

(A) Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda
(PPIB).

(B) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).
(C) Perhimpunan Indonesia (PI).
(0) Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa

Indonesia (PPM\).
Y1ndisehe Parlij (IP).

AJ~
J 2. Pembagian wilayah Indonesia hasil raneangan

panitia keeil yang dibentuk oleh Soekamo dalam
rapat PPKI terdiri atas

(A) lima provins; dan satu daerah istimewa. -
(B) enam provinsi dan satu daerah istimewa.
(c) !Yjuh provinsi dan dua daerah istimewa. v

gdelapan provinsi dan dua daerah istimewa. v

(E) sembilan provinsi dan tiga daerah istimewa.

3. Salah satu faktor yang mendorong keberanian
rakyat Ambon di bawah pimpinan Pattimura
(1817) untuk melakukan perlawanan terhadap
Belanda adalah

(A) hilangnya kekaguman rakyat Ambon
terhadap kekuatan Belanda.

(B) rakyat Ambon menentang upaya Belanda
memonopoli kegiatan perdagangan.

(C) Belanda tidak memperbolehkan rakyat

~
mbon untuk mendapat pendidikan.

Belanda menerapkan sistem pajak yang
memberatkan rakyat.

(E) rakyat Ambon mendapat dukungan para
pedagang Inggris untuk melawan Belanda.

:-:-.,,.

.©2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

4. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman
pertarna kali dikumandangkan secara resmi pada

(A) Kongres Pemuda 11926.
(8) Kongres Pemuda 111928.
(C) Kongres Wanita 1928.
(0) Proklamasi Kemerdekaan 1945.

)E) Rapat BPUPKI1945.

5. Para pelaku dan saksi sejarah memiliki peran
penting dalam penelitian dan penulisan sejarah
karena alasan-alasan berikut. kecuali

(A) pelaku dan saksi sejarah adalah orang yang
mengalami dan melihal langsung peristiwa
sejarah.

(B) kesaksian dari pelaku sejarah menjadi
sumber primer dalam penelitian sejarah.

(e) pelaku dan saksi sejarah memiliki ingatan
tentang peristiwa yang dialami atau
disaksikannya.

(0) pefaku dan saksi sejarah dapat menjadi
/ sukarelawan.

u:) pelaku dan saksi sejarah selalu ingin
( menonjolkan perannya dalam sejarah.

6. Jepang membagi Indonesia menjadi tigawilayah,
yaitu 1) Sumatera; 2) Jawa dan Madura; dan 3)
Kalimantan dan Indonesia Timur. Jepang
menganggap wilayah 1 dan 3 memiliki patensi
sumberdaya

(A) politik.
(B) mihter.
(C}manusia.
(0)alam.

AE) pangan.

Halaman 1dali 8halaman



7. Respons negara-negaraAsia dan Afrika dalam
menyikapi Perang Dingin antara Amerika Serikat
dan Uni Soviet adalah

(A) meningkatkan kerja samabilateral.
(B) bergabung dengan salah satu negara yang

bertikai.
(trbergabung dengan PBB.
~! mendirikan organisasi Gerakan Non Siok.

(E)ikut serta dalam mendamaikan kedua belah
pihak.

Petunjuk Bdipergunakan dalam rnenjawab
seal nornor 8sarnpai dengan nornor 11.

8. Dua kasultanan yang muncul sebagai kekuatan
ekonomi utama di dunia Melayu antara abad ke
15 dan 17adalah Malaka dan Aceh.
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11. Walaupun telah membentuk BPUPKI dan PPKI,
sebagai pihak yang mengalami kekalahan dalam
Perang Dunia II, Jepang tidak berhak
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

SEBAB A
Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan
Soekarno dan Muhammad Harta setelah Jepang
menyerah kepada Sekutu.

Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab
soal nornor 12 sampai dengan nornor 15.

12. Konferensi Meja Sundar (KMB) yang
dilaksanakan di Den Haag, negeri Belanda pada
1949 menghasilkan keputusan penting, antara
lain

SESAB A:

9.

Kasultanan Malaka dan Aceh merupakan
kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu
rempahterpenting yang diproduksi di Nusantara,
yaitu lada.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan pada
masa Demokrasi Liberal untuk meningkatkan
stabilitas politik. "

(1) Belanda harus menarik seluruh pasukan di
wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik .J
Indonesia.

(2) akan dibentuk pemerintahan Republik
Indonesia Serikat (RIS). ,j

(3) Belanda akan menyerahkan kedaulatan
kepada pemerintah Republik Indonesia
Serikat (RIS). .J

(4) ibukota Republik Indonesia Serikat
dikembalikan ke Jakarta. .J

SEBAB

Pada periode ini terjadi transisi pemerintahan,
yaitu Kabinet Kerja dibu~arkan dan diganti oleh \
Kabinet Djuanda. (.'

10. Perbaikan hubungan Jepang dengan dunia
Barat terjadi pada masa Restorasi Meiji.

SEBAB It
Pada masa Restorasi Meiji Jepang banyak
mengirimkan pemimpin-pemimpinnya ke dunia
Baret untuk belajar;

0::.'_'

,©2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

13. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno
dan Hatta mau bekerja sarna dengan pemerintah
pendudukan karena

(1) pemerintah pendudukan, menjamin
keselamatan mereka. -.J

(2) Soekamo dan Hatta memiliki ke~esuajan

dalam hal ideologi dengan Jepang.
(3) kaum pergerakan mengangga~ Jepang (~\..

bukan sebagai musuh. \.::::.
(4) Jepang bisa dimanfaatkan untuk

mempropagandakan kepentingan Indonesia. --J

14. Karya-karya sastra yang digubah semasa
periode kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di
Indonesia yang ceritanya diadopsi dari karya
sastra India adalah

(1) Ramayana.v
(2) Mahabharata.v
(3) Arjunawiwaha. \/
(4) Negarakertagama.

Halaman 2dari 8halaman



15. Sistem Tanam Paksa yang diterapkan
pemerintah kolonial Belanda pada 1830
dilatarbelakangi oleh

(1) melemahnya kondisi finansial pemerintah
kolonial yang disebabkan oleh Perang Jawa. _

(2) meningkalnya permintaan produk-produk (~
perkebunan dipasaran dunia. \5

(3) pemerintah kolonial ingin memonopoli
ekonomi perkebunan di Jawa.

(4) ambisi pribadi Gubemur Jenderal Van den
Bosch.

Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab
seal nomor 16 sampai dengan nomor 23.

16. Fenomena desentralisasi permukiman yang
terjadi pada kota-kota yang mengalami
perkembangan pesat ditandai dengan

(A) pembangunan permUkiman diserahkan kepada

yfngembang.
. ( permukiman kelompok menengah ke atas v

cenderung memisah.
(C) permukiman penduduk bergeser ke arah

pinggiran.
(D) masyarakat diberi kebebasan mengembangkan

permukiman.
(E) meluasnya area permukiman kumuh dikota.

17. Faktor yang pertu diperhatikan dalam penentuan
lokasi industri adalah

(A) jarak rata-rata.
.(B),.jUmlah penduduk.
)t) aksesibilitas.
(0) biaya angkut minimum.
(E) bana" baku utama.

18. Pengembangan kawasan Joglosemar,
Jebodetabek, Mebidang, dan lainnya merupakan
pendekatan geografis yang berkaitan dengan
analisis

(A) asosiasi keruangan.
(B) struktur keruangan.
(C) proses keruangan.
(OJ-ergani.saSi keruangan.
(E) sinergi keruangan.

. ©2014 Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi
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19. Berikut ini kenampakan objek yang mempunyai
tekstur kasar pada foto udara adalah

(A)belukar.
)B) hutan.""""

(C)semak.
(0) persawahan.x
(E) lapangan sepakbola. Y

20. Karakteristik daerah aliran sungai yang
mempengaruhi pendeknya. waktu konsentrasi
aliran adalah

(A) panjang.
(8) gradien.
(C}tutupan lahan.
.@) kerapatan alur.
(E) bentuk.

21. Cara penyesuaian diri burung di daerah iklim
sedang dan subtrOpik terhadap perubahan
musim adalah

(A) mengumpulkan makanan cadangan.
)8t1fieiakukan migrasi ke tempat lain.

(C) mencari tempat untuk bertindung.
(0) mengalami perubahan wama tubuh.
(E) memanfaatkan bulu tebal sebagai penghangat

fubuh.

22. Pemyataan berikut ini yang merupakan faktor
pro-natalitas adalah
1)kawin usia mudaY
2)rendahnya tingkat kesehatan bayi);
3)jaminan untuk hari tua ada yang merawat,"
4)adanya pembatasan tunjangan anak bagi

pegawai negeri. ,"
5) adanya ketentuan batas umur menikah. 'y

jh.}-:1', 3dan 5
(B) 2,3 dan 5
(C) 3,4 dan 5
(0)1,2 dan 3
(E) 2, 3dan 4

23. Beberapa wilayah perdesaan di Oaerah Istimewa
Yogyakarta mengalami gejala depopulasi yang
ditandai dengan ciri

rcr:
). ningkatan mortalitas bayi.

penurunan migrasi keluar.
C) peningkatan migrasi masuk.

. (0) penurunan jumlah lenaga ke~a. /
(E) peningkatan transmigrasi. y

Halaman 3dan 8halaman



Petunjuk Bdipergunakan dalam menjawab
soalnomor 24 sampai dengan nomor 26.

24. Permukaan bumi tersusun atas relief yang
berbeda-beda, tetapi pengukuran tinggi tempat
menggunakan' titik nol yanp sama yaitu
permukaan airlaut. A
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28. Salah satu keterkaitan Nang yang saling
melemahkan dalam perencanaan lUang adalah

(1) kawasan pertanian - industri. A
(2) kawasan pertanian - pertambanga}/K kawasan industri - pariwisata.
(4) kawasan permukiman - perdagangan.

25. Pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangat
pesat sejak abad ke 19hingga sekarang.

Permukaan air laut relatif tetap di berbagai
tempat dan relatif sarna membentuk permukaan
bumi yang bundar.

SEBAB A
29. Dataran aluvial sangat potensial untuk

pengembangan pertanian dan permukiman
karenadidukung oleh banyak faktor, yaitu

(1) morfologi datar dan daya dukung lahan C",.
tinggi. J '-.

(2) tersusun oleh tanah aluvial yang subur.>
(3) ketersediaan airpermukaan yang melimpan. v
(4) adanya akifer yang potensiaf. '-.

SEBAB A.
Faktor pendukung pertumbuhan industri di
Amerika Serikat berupa ketersediaan bahan
mentah dan transportasi yang baik,
perkembangan teknologi yang memadai, dan
sumber daya manusia.

I

26. Kenampakan objek pada peta berskala besar
lebih detil dibandingkan dengan objek yang
digambarkan pada peta berskala keeil.

SE8AB A
Peta Rupa Bumi Indonesia rnerupakan salah
satu contoh peta berskala besar.

30. Erosi tanah potensial te~adi pada daerah berikut ini

(1) kerapatan vegetasi rend~h . ..J C\
(2) sudut lereng > 15%. oJ r J

(3) bahan organik yang rendah. J
(4) struktur tanah yang kokoh. ).

Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab
soal nomor 31 sampai dengan nomor 37.

31. Perbedaan peranan antara laki-Iaki dan
perempuan yang C~i@nstruk~ secara ~
disebut

Petunjuk Cdipergunakiiln dalam menjawab
soal nomor 27 sampai dengan nomor 30,

27. Wilayah Indonesia mengalami angin muson barat
dan timur yang te~adi seeara bergantian dalam
satu tahun, hal inikarena

, "~

r:

k "

(1) adanya perbedaan tekanan udara di 8enua
Asia dan Australia. ./'

(2) wilayah Indonesia terletak di khatulistiwa J'
sehingga te~adi angin pasat yang berubah
menjadi angin muson barat dan timur.

(3) letak matahari enam bulan di utara
khatulistiwa dan enam bulan di selatan
khatulistiwa.

(4) angin muson timur banyak membawa uap
air.

\., '

J

(A) kodrat.
)Sfemansipasi.
(e) gender.
(D) diskriminasi. ..,."
(E) feminis.

32. Sistem kasta di India membuat anggotanya
memiliki status yang sarna seumur hidupnya. Hal
inimerupakan contoh dari bentuk stratifikasi

(A) tertutup.
(B) terbuka.
~eumur hidup.
(0) karenaketurunan.
(E) te~adi dengan sendirinya.

. ©2014 Direktoral Jenderal Pendidikan Tmggi Halaman 4dart 8halaman



33. Kondisi perkembangan antara unsur kebudayaan
materiil dan nonmateriil belum berjatan seiring
akan menghasilkan cultural

(A) determination.
(8) ;assimilation.
J%f lag.
(D) relativism.
(E) change.

34. Teori yang menjelaskan perubahan sosial
sebagai perkembangan bertahap, dari sederhana
menuju kompleks adalah teori

(A) siklus.
(B) melingkar.

!EC) ' ier.
pe~uangan kelas.

E) pertumbuhan ekonomi.
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Petunjuk Bdipergunakan dalam menjawab
soal nomor 38 sampal dengan nomor 41.

38. Kondisi seseorang tidak mempunyai acuan
dalam herperilaku disebut anomi.

SEBAB A
Anomi te~adi karena nilai lama sudah
ditinggalkan dan nilai barn belum teroentuk.

39. Pada masyarakat modern yang kompleks, konflik
sosial sering te~adi.

SEBAB

Konflik sosial terjadi karena perbedaan
kepentingan. dan kebutuhan baik individu
maupun kelompok.

Pendidikan dan teknologi itu dapat dipergunakan
untuk membantu meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam
disekitamya.

35. Htlbungan sosial timbal-balik yang saling
mempengaruhi disebut

I ~ausal.
(B) simultan.
(C) resiprokaJ.
(D) periodik.
(E) diadik.

36. Kegunaan utama sosiologi adalah mengkaji
masyarakat pluralistik, kecuali

40. Tingkat pendidikan dan
mempengaruhi kecepatan
masyarakat.

A SEBAB

akses teknologi
berubah suatu

Keluarga merupakan lembaga pertama dan
utama dalam proses sosialisasi anak.

(A) mempertimbangkan berbagai fenomena
sosial yanqterlepas dan prasangka subjektif.J,

(B) pemahaman terhadap pola tingkah laku
manusia yang bersifat individu. /t

(0) melihat kecenderungan perubahan pola

~
. gkah laku anggota masyarakat. r\

kemampuan untuk mampu meramalkan apa
. yang akan le~adi pada masyarakat. ;-
(E) kemampuan untuk dapat rnembante

menyelesaikan masalah sosial pada
masyarakat.

37. Faktor pendorong setiap orang yang tergerak
tanpa berpikir panjang lagi selelah menyaksikan
iklan suatu produk makanan untuk segera
mengkonsumsinya adalah faktor

41. Sosialisasi yang
menyebabkan
menyimpang.

tidak sempuma dapat
seseorang berperilaku

SEBAB

~. '"

(A) indentifikasi.
(B) empati.
(C) sugesti.
~mitasi.
(E) simpati.

. ©2014 Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi Halaman 5 dati 8halaman



Petunjuk Cdipergunakan dalam menjawab
soal nomor42 sampai dengan nomor 45.

42. Pemyataan berikut mencerminkan keberhasilan
proses sosialisasi
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Petun;uk A dlpergunakan dalam menjawab
soal nomor 46 sampai dengan nomor 52.

46. Jumal untuk mencatat pemberian jasa kepada
pelanggan secara kredit sebesar Rp8.000,OO
adalah

43. Faktor penyebab munculnya stratifikasi sosial

A

(1) berperilaku sesuai dEmgan norma dan nilai
yang berlaku.

(2) berperilaku sesuai dengan kebiasaan
keluarga.

(3) berperilaku sesual ,dengan perflaku orang
tuanya.

(4) berperHaku tergantung situasi dan kondisi
yang dihadapinya.

(A) kas didebil Rp8.000,OO, utahg dikredit
Rp8.000,OO,

(B) piulang usana didebil Rp8.000,OO,
pendapatan jasa dikredit RpB.OOO,OO.

(C) piutang usaha didebit Rp8.000.00, kas
dikredit RpB.OOO,OO.

(D) kas didebit Rp8.000,OO, pendapatan jasa
qikredit RpB.OOO,OO.

(EY"pendapatan jasa didebit Rp8.000,OO,
/' piutang usaha dikredit Rp8.000,OO.

J

(1) setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan'
kepentlngan yang berbeda. J

(2) ada posisi tertentu ~m masyarakat yang
diperebutkan.

(3) adanya penghargaan yang lebih pada
seseorang alau ke~pok dalam
masyarakat.

(4) adanya pandangan bahwa persamaan
melambangkan keadilan.

44. Seseorang dapat mengalami perubahan status
sosial yang lebih baik daripada sebelumnya
karena

47. Manajer lini pertama da'arn perusahaan
mempunyai tugas

(A) membuat rencana membangun pabrik baru.
(8)" bemegosiasi dengan pihak luar.
¢ mengevaluasi hasil kerja karyawan di

( bawahnya setiap hari atau bahkan setiap
jam.

(0) menentukan jumlah salesman untuk suatu
daerah pemasaran.

(E) menentukan peralatan untuk pabrik baru
perusahaan,

(1) pendidikan.
(2) prestasi. f\
(3) hasH j<erja keras. '
(4) keturunan.

45. Kondisi homopHus akan mempertancar interaksi
soslal, lstllah homopilus berarti kesamaan dalam
hal

(1) status sosiaf. \
(2) kepentingan.";
(3) usia.'>£.
(4) pekerjaan. j

:.::., ,.

, . ©2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

48 Karakteristik perusahaan persero yang tidak
dimiliki perusahaan umum, yaitu

(A) modalnya terbagi atas saham. 1'r:>~
(B) bertujuan mendapatkan keuntungan. v
(C) menyediakan barang dan jasa. v
(,Dr).rnerupaken badan hukurn. v

(12 dipimpin oleh direksi. '

49. Setiap anggota masyarakal di semua negara
selalu dihadapkan pada masalah pemenuhan'
kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut
berkaitan dengan pertanyaan

(A) bagaimana cara menjual produksi yang
..;Pdihasilkan.

.(8) barang apa yang akan diproduksi.
(C) bagaimana cara mengemas produksi yang

dihasilkan.
(0) untuk apa barang itudiproduksi.
(E) kepada siapa produksi itu dijuaf.

Halaman 6dan 8 halaman



50. Urutan yang tepat dalam proses akuntansi
adalah

(A) posting, transaksite~adi, penjumalan.
(B) transaksi terjadi, posting, penjumalan.
(C) transaksi terjadi, transaksi dianalisis,

penjurnalan dan posting.

~
D) anSakSi terjadi, posting, transaksi

dianalisis, penjumalan.
) transaksi te~adi, posting, penjumalan,

transaksi dianalisis.

51. Pada tanggal 1 Januari 2013, total aset
perusahaan X adalah Rp125.000,00 dan pada
tanggal. 31 Oesember 2013, total aset
perusahaan X tersebut adalah Rp145.000,00.
Pada tanggal 1 Januari 2013, jumlah kewajiban
perusahaan Xadalah Rp110.000,OO dan pada
tanggal 31 Desember 2013, jumlah kewajiban
perusahaan X adalah Rp115.000,OO. Apa yang
te~adi dengan perubahan ekuitas pemagang
saham perusahaan Xuntuk tahun 2013?

(A) E~JJitas turun sebesar Rp15.000,OO.
~kuitas meningkat sebesar Rp15.000,00.

.I (C) Ekuitas meningkat sebesar Rp30.000,OO.
(0) Ekuitas turun sebesar Rp30.000,OO.
(E) Tidak terjadi perubahan ekuitas.

52. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah
P = 10 + 0,50. P adalah harga per kilogram
tepung terigu dalam ribuan rupiah. Q adalah
jumlah tepung tengu yang ditawarkan per satuan
waktu dalam kilogram. Apabila harga per
kilogram. tepung tengu sebesar 15, elastisitas
harga penawaran pada tingkat harga tersebut
adalah ....

(A) 0,33
(8) ));5
J,Cr 1,0
(0) 2,0
(E) 3,0

0.. ,.
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Petunjuk Bdipergunakan dalam menjawab
soal nomor 53 sampai dengan nomor 56.

53. Besamya angka pengganda investasi pada
sistem perekonomian tertutup lebih keeil
dibandingkan dengan sistem perekonomian
terbuka atau empat sektor.

;I~ SEBAB

Dalam perekonomian terbuka selalu tersedia
eatatan transaksi-transaksi pembayaran
intemasional.

54. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli
akan selalu memperoleh laba.

SEBAB

Monopoli merupakan satu-satunya perusahaan
dalam industri dan laba maksimum tercapai bila
perusahaan berproduksi pada tingkat output
pada saat penerimaan total (TR) adalah
maksimum. .

55. Apabila nilai ekspor lebih keeil dari nilai
impomya, negara tersebut akan mengalami

r- defisit dalam neraca transaksi jasa. :::x.

SEBAB \)

Neraca transaksi jasa akan mempenqaruhl ,.;
neraca pembayaran intemasional suatu nagara.

56. Bila suku bunga deposito perbankan naik, suku
bunga nominal tidak akan mengalami kenaikan.

SEBAB

Besamya suku bunga nominal akan naik apabila
tingkat inflasinya turun.
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Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab
soal nomor 57 sampal dengan nomor 60.

59. Pemenntah menerapkan penurunan tanf impor
atas mobil mewah. Kebijakan pemenntah
tersebut digambarkan sebagai benkut

P

(1) impor meningkat sebesar X2 X4.
(2) konsumsi meningkat menjadi X4.

(3) produksi mobil mewah dalam negen
sebeser xi

(4) penerimaan pemerintah berkuranq.

Pll--~(------1_--Tarif lama\11

,\
PJ I---,f--.-----~-Tarif baru

Ox
'----'-----'------'----'--X(1) permintaan sayuran yang dihadapi Pak Made

,sifatnya elastis.
(2) penerrnaan Pak Made meningkat sebesar

Rp3.000.000,OO. v'
(3) koefisien elastisitas harga permintaan adalah

5. I /~
(4) penawaran sayuran bersifat elastis. V

57. Pak Made adalah pedagang sayuran. Harga
sayur per kilogram di pasar Rp50.000,00. Pada
harga tersebut, jumlah sayur yang te~ual adalah
100 kg. Karena merasa peluangnya masih cukup

, besar, esoknya Pak Made menyediakan sayuran
CY.)Utebih banyak. Untuk menarik pembeli, Pak Made

menjual sayurannya dengan harga yang lebih
\ ': rendah, yaitu Rp40.000,00. Dengan harga

tersebut, sayuran yang te~ual mencapai 200 kg.
Dengan demikian

bOO
1J? "

58. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 6,29%, pertarnbahan
penduduk tahun yang sama 1,5%. Dengan
demikian, pada tahun 2012 tersebut

60. Pendapatan utama pemerintah diperoleh dari
pembayaran pajak. Manakah yang termasuk
dalam pendapatan pajak pemerintah pusal?

(1) pendapatan nil per kapita penduduk
Indonesia naik sebesar 6,29%.

(2) daya beli riil penduduk Indonesia rata-rata
naik sebesar 4,19%.

(3) daya beli nominal penduduk Indonesia naik
sebesar 4,79%.

(4) pendapatan riil perkapita naik 4,79%.

(1) Pajak pertambahan nilai.
(2) Pajak penghasilan.
(3) Cukai.
(4) Pajak kendaraan bermotor,

,-- ,
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1 C 16 B 31 C 46 B 

2 D 17 D 32 A 47 C 

3 B 18 D 33 C 48 A 

4 B 19 B 34 C 49 B 

5 E 20 B 35 C 50 C 

6 D 21 B 36 D 51 B 

7 D 22 D 37 C 52 E 

8 A 23 D 38 A 53 A 

9 C 24 A 39 A 54 C 

10 C 25 A 40 A 55 D 

11 A 26 B 41 A 56 E 

12 E 27 B 42 A 57 C 

13 D 28 A 43 A 58 C 

14 A 29 E 44 A 59 C 

15 A 30 A 45 C 60 A 
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