
 

Ulangan Harian Bersama / Semester Gasal 2016 / Ekonomi / Kelas XI IPS                                                     1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULANGAN HARIAN BERSAMA  

TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN 2016/2017 

 

Mata Pelajaran : Ekonomi  Hari / Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016 

Kelas / Peminatan : XI / IPS Waktu : 09.30 – 11.00 WIB 

 
---ooOoo-- 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
1. Pertumbuhan ekonomi mempunyai makna 

sebagai berikut,  kecuali …. 

a. pertambahan penduduk 

b. pertambahan GNP 

c. pertambahan NNI 

d. pertambahan income per kapita 

e. pertambahan GDP 

 

2. Perhatikan matriks di bawah ini! 
A B C 

1. Alam 

2. Modal 

3. teknologi 

1. adat 

2. sikap 

3. budaya 

1. Pendapatan nasional 

2. Kesempatan kerja 

3. Distribusi pendapatan 

Dari matriks di atas yang merupakan kriteria 

perkembangan ekonomi adalah … 

a. A1, A2, A3 d.  A1, B1, C1 

b. B1, B2, B3 e.  A2, B1, C2 

c. C1, C2, C3 

 

3. Masalah ketenagakerjaan yang bias menghambat 

pembangunan nasional dan harus segera 

ditangani adalah … 

a. gaji tenaga kerja rendah 

b. perbandingan yang tidak seimbang antara 

tenaga kerja laki-laki dan wanita 

c. banyaknya tenaga kerja di bawah umur 

produktif 

d. banyaknya angkatan kerja yang tidak 

mendapatkan pekerjaan 

e. jam kerja yang terlalu lama 

 

4. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-

faktor di bawah ini, kecuali … 

a. kekayaan alam 

b. kuantitas tenaga kerja 

c. pola piker masyarakat 

d. asal daerah 

e. tersedianya modal 

 

5. Berikut ini karakteristik pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi : 

1. Meningkatkan GNP 

2. Meningkatkan pendapatan per kapita 

3. Memperhatikan perubahan struktur ekonomi 

4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 

5. Mengabaikan pemerataan pendapatan 

Yang merupakan karakteristik pembangunan 

ekonomi adalah … 

a. 1, 2 dan 3 d.  2, 4 dan 5 

b. 1, 3 dan 4 e.  3, 4 dan 5 

c. 2, 3 dan 4 

 

6. Pemerintah memprioritaskan pembangunan 

dalam sektor ekonomi dengan maksud …. 

a. meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

mendorong pembangunan di sektor lain 

b. meningkatkan ekspor Indonesia di sektor 

nonmigas 

c. mempertahankan posisi Indonesia sebagai 

negara agraris 

d. mewujudkan Indonesia sebagai negara 

industri yang tangguh 

e. menyeimbangkan antara pembangunan fisik 

dan bidang spiritual 

 

7. Di bawah ini faktor penghambat pertumbuhan 

ekonomi di negara maju … 

a. modal sedikit 

b. teknologi yang tertinggal 

c. kekurangan tenaga kerja 

d. sumber daya alam yang melimpah 

e. kualitas tenaga kerja rendah 

 

8. Yang menjadi pendorong pembangunan ekonomi 

Indonesia ialah …. 

a. Bertambahnya jumlah penduduk 

b. Tuntutan dunia modern 

c. Berkurangnya kemiskinan 

d. Semangat rakyat yang menyala-nyala 

 

9. Negara maju banyak menanamkan modal dan 

mengembangkan usaha di negara berkembang 

dengan alas an …. 

a. kualitas tenaga kerjanya rendah 

b. adat dan tradisi di negara berkembang masih 

kuat 

c. negara berkembang merupakan pasar yang 

menguntungkan 

d. alas an politik 

e. teknologi produksinya sudah canggih 

 

10. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan 

ekonomi : 
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1. Sumber daya manusia yang banyak 

2. Kesempatan kerja sempit 

3. Sumber daya alam yang melimpah 

4. Modal yang sedikit 

5. Penguasaan teknologi modern masih rendah 

Yang termasuk faktor-faktor yang 

menghambatpembangunan ekonomi di negara 

berkembang adalah …. 

a. 1, 2 dan 3 d.  2, 3 dan 4 

b. 1, 2 dan 4 e.  2, 4 dan 5 

c. 1, 3 dan 5 

d.  

11. Perhatikan tabel kegagalan dan keberhasilan 

ekonomi di Indonesia berikut: 
A B 

1. Distribusi pendapatan 

yang relatif merata 

2. Menurunnya tingkat 

kematian 

3. Meningkatnya 

pinjaman luar negeri 

sehingga menjadi bebas 

masyarakat 

4. Menurunnya investor 

asing untuk 

menanamkan modalnya 

1. Kesenjangan sosial 

akibat tidak meratanya 

pembangunan di desa-

desa 

2. Meningkatnya industry 

manufaktur yang masih 

terkonsentrasi pada 

jenis produk teknologi 

rendah 

3. Menstabilkan nilai uang 

rupiah 

4. Pertumbuhan sejumlah 

industry di dalam negeri 

sehingga mempengaruhi 

peningkatan ekspor 

Dari tabel di atas yang termasuk keberhasilan 

pembangunan ekonomi di Indonesia adalah … 

a. A2, A3 dan A1 d.  A2, B1 dan B3 

b. A1, A2 dan B3 e.  A1, B2 dan B4 

c. B1, B2 dan B3 

 

12. Pembangunan nasional harus dilaksanakan dan 

menghasilkan sesuatu yang mampu 

dipertanggungjawabkan, hal ini sesuai dengan 

asas … 

a. kepastian hukum 

b. proporsional  

c. profesionalistas 

d. tertib penyelenggaraan 

e. akuntabilitas 

 

13. Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan … 

a. meningkatkan sumber daya manusia 

b. membangun fasilitas perdagangan berskala 

internasional 

c. menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia” 

d. menyediakan kebutuhan masyarakat secara 

merata 

e. mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

 

14. Di bawah ini merupakan faktor pengembangan 

pembangunan dan motivasi pembangunan 

1. Pertumbuhan penduduk 

2. Keterampilan penduduk yang rendah 

3. Kemajuan di bidang teknologi 

4. Pendapatan rendah 

5. Kebiasaan dan adat istiadat 

Yang termasuk penghambat pembangunan … 

a. 1, 3 d.  3, 4 

b. 2, 4 e.  1, 2 

c. 2, 5 

 

15. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurut 

Friedrich List diawali dengan tingkat 

perekonomian … 

a. rumah tangga tertutup 

b. prakapitalisme 

c. pengumpul hasil alam 

d. masa tradisional 

e. masa barter 

 

16. Matriks tentang pertumbuhan ekonomi 

A B C 

1. Berburu dan 

mengembara 

2. Rumah 

tangga 

tertutup 

3. Beternak 

dan bertani 

1. Rumah 

tangga kota 

2. Pertanian 

dan 

kerajinan 

3. Rumah 

tangga 

bangsa 

1. Industry 

dan 

perniagaan 

2. Rumah 

tangga 

dunia 

3. Zaman 

kapitalis 

Dari matriks di atas yang merupakan 

pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List 

adalah …. 

a. A1, A3, B1 dan C1 d.  A2, B2, C1 dan C2 

b. A1, A3, B2, dan C1 e.  A2, B2, C1 dan C3 

c. A2, B1, B3 dan C2 

 

17. Tingkat pertumbuhan perekonomian menurut 

Friedrich List adalah … 

a. masa barter, masa jual beli, dan masa kredit 

b. perekonomian tertutup, perekonomian kota, 

perekonomian bangsa dan perekonomian 

dunia 

c. prakapitalisme, kapitalisme purba, 

kapitalisme madya, kapitalisme raya 

d. masyarakat gembala, petani, pertanian 

industri, industri perdagangan 

e. tradisional, transisi, lepas landas, maturity, 

konsumsi tinggi 

 

18. Dari tabel atau diagram di bawah ini, jika 

ditinjau menurut penahapan Friedrich List, maka 

tangga nomor 4 adalah … 

a. masa berburu dan 

menangkap ikan 

b. masa bertani dan 

kerajinan tangan 

c. masa mengembara 

d. masa perdagangan 

e. masa industri 

 

19. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi antara lain : 

1. Masa rumah tangga tertutup 

2. Masa beternak dan bertani 

3. Masa rumah tangga kota 

4. Masa bertani dan kerajinan tangan 

5. Masa rumah tangga bangsa 

Yang tergolong tahap perkembangan ekonomi 

menurut Karl Bucher adalah …. 

a. 1, 2 dan 3 d.  2, 3 dan 4 

b. 1, 3 dan 4 e.  3, 4 dan 5 

c. 1, 3 dan 5 

 

20. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan 

telah bekerja disebut …. 

 

                             5 
                      4 
              3 
       2 
1 
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a. tenaga kerja d.  usia produktif 

b. angkatan kerja e.  pengangguran 

c. kesempatan kerja 

 

21. Di negara Toloheor mempunyai komposisi 

penduduk sebagai berikut. Usia 0-14 tahun 

sebanyak 55 juta jiwa; 65 ke atas sebanyak 5 juta 

jiwa; usia 15-64 tahun sebanyak 80 juta jiwa. 

Berdasarkan data di atas setiap orang yang 

produktif akan menanggung orang yang tidak 

produktif sejumlah …. 

a. 64 orang d.  72 orang 

b. 66 orang e.  75 orang 

c. 69 orang 

 

22. Hubungan antara angkatan kerja dan rasio 

ketergantungan digambarkan sebagai berikut … 

a. makin tinggi angkatan kerja, makin tinggi 

ketergantungan 

b. makin tinggi angkatan kerja, makin rendah 

ketergantungan 

c. angkatan kerja dan rasio ketergantungan 

sebanding 

d. angkatan kerja yang ada selalu lebih rendah 

dari rasio ketergantungannya 

e. angkatan kerja yang ada selalu lebih tinggi 

dari rasio ketergantungannya. 

 

23. Pertambahan penduduk yang mengakibatkan 

pertambahan angkatan kerja pada satu negara 

dihitung dengan cara sebagai berikut : 

a. angka kelahiran ditambah angka transmigrasi 

dikurangi angka kematian 

b. angka kelahiran ditambah angka imigrasi 

dikurangi angka emigrasi dikurangi lagi 

dengan angka kematian 

c. angka kelahiran dikurangi angka kematian 

d. angka kelahiran ditambah angka imigrasi 

dikurangi angka kematian 

e. angka kelahiran ditambah angka imigrasi 

ditambah angka transmigrasi dikurangi lagi 

dengan angka kematian 

 

24. Kalau kita membaca lowongan di surat-surat 

kabar, banyak lowongan untuk tenaga marketing  

secarafreelance. Pekerja pada pekerjaan tersebut 

termasuk dalam … 

a. pengangguran musiman 

b. setengah menganggur 

c. pengangguran terselubung 

d. pengangguran siklis 

e. pengangguran struktural 

 

25. Di daerah-daerah yang sedang mengalami 

perubahan menuju daerah industri pengangguran 

terselubung meningkat karena …. 

a. pendidikan pencari kerja yang rendah 

b. lahan pertanian berkurang dan industri belum 

berjalan 

c. proses menunggu musim tanam yang lama 

d. keterampilan bekas buruh tani tidak sesuai 

kebutuhan petani 

e. tradisi masyarakat yang semakin luntur 

 

26. Pelamar kerja memilih pekerjaan yang sesuai 

dengan yang dikehendaki termasuk 

pengangguran … 

a. friksional d.  siklis 

b. struktural e.  teknologi 

c. musiman 

 

27. Pak Hasan di PHK karena perusahaan 

mengurangi kapasitas produksi akibat 

menurunnya omset penjualan. Pak Hasan 

tergolong pengangguran …. 

a. siklis d.  friksional 

b. sukarela e.  struktural 

c. musiman 

 

28. Untuk mengatasi pengangguran dapat dilakukan 

dengan mengarahkan permintaan masyarakat 

pada barang dan jasa yang melimpah. Cara 

tersebut untuk menangani pengangguran …. 

a. struktural d.  siklis 

b. musiman e.  teknologi  

c. terselubung 

 

29. Program transmigrasi dilaksanakan untuk 

menangani pengangguran … 

a. struktural d.  siklis 

b. musiman e.  teknologi 

c. terselubung 

 

30. Pengangguran yang disebabkan oleh rasio modal 

atau tenaga kerja dalam proses produksi 

cenderung bertambah disebut pengangguran … 

a. teknologi d.  tidak kentara 

b. siklis e.  terbuka 

c. musiman 

 

31. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

masyarakat dalam satu tahun dan dinilai dengan 

uang disebut … 

a. pendapatan nasional 

b. pendapatan perseorangan 

c. pendapatan nasional neto 

d. produk nasional bruto 

e. pendapatan nasional bruto 

 

32. Pendapatan nasional bermanfaat dalam hal di 

bawah ini, kecuali …. 

a. mengetahui jenis perekonomian suatu negara 

b. mengetahui kemakmuran suatu negara 

c. perbandingan kemajuan dalam bidang 

ekonomi pada suatu periode 

d. mengetahui jumlah investasi dalam negeri 

e. perumusan kebijakan ekonomi. 

 

33. Jumlah nilai semua balas jasa yang diterima 

faktor-faktor produksi setelah dikurangi pajak 

tidak langsung adalah merupakan … 

a. produksi nasional neto 

b. pendapatan nasional neto 

c. produksi nasional bruto 

d. pendapatan perseorangan 

e. pendapatan bebas 

 

34. Produk Domestik Bruto/ PDB (Gross Domestic 

Product/GDP) sebuah Negara sebesar 100 
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triliyun rupiah. Dari jumlah tersebut 10 trilliyun 

rupiah dihasilkan oleh faktor produksi yang 

dimiliki oleh orang asing dan warga negara 

domestik yang bekerja di luar negeri 

menghasilkan nilai tambah sebesar 10 trilliyun 

rupiah. Produk Nasional Bruto/ PNB (Gross 

National Product/GNP) negera tersebut sebesar 

…. 

a. 80 triliyun rupiah  

b. 90 triliyun rupiah  

c. 100 triliyun rupiah 

d. 110 triliyun rupiah 

e. 120 triliyun rupiah 

 

35. Rumus mencari pendapatan disposibel adalah … 

a. NNI – penyusutan 

b. PI  - pajak 

c. NNP + transfer payment 

d. GDP – penyusutan 

e. PI – penyusutan 

 

36. Di bawah ini unsur-unsur yang mempengaruhi 

pendapatan nasional : 

- Produk nasional bruto 90.00 M 

- Pajak langsung   1.000 M 

- Pajak tidak langsung 10.000 M 

- Penyusutan barang modal 5.000 M 

Dari data di atas besarnya Pendapatan Nasional 

Netto (NNI) adalah … 

a. 59.000 M d.  75.000 M 

b. 65.000 M e.  79.000 M 

c. 74.000 M 

 

37. Dalam masa tertentu terdapat produksi nasional 

bruto Rp. 30.000.000,00. Penyusutan aktiva tetap 

berjumlah Rp. 6.500.000,00. Pajak tidak 

langsung Rp. 2.000.000,00. Maka pendapatan 

nasional bersih berjumlah …. 

a. Rp. 30.000.000,00  

b. Rp. 27.500.000,00 

c. Rp. 23.500.000,00 

d. Rp. 21.500.000,00 

e. Rp. 20.500.000,00 

 

38. Penerimaan pemerintah pusat dengan persentase 

besar dari daerah antara lain … 

a. pajak kendaraan bermotor 

b. retribusi 

c. PBB 

d. penerimaan atas laba BUMN 

e. gaji pegawai kabupaten 

 

39. Tujuan pemerintah menyusun APBN adalah …. 

a. sebagai pedoman pengeluaran dari 

penerimaan negara 

b. untuk mengetahui prioritas yang sedang 

dikembangkan pemerintah 

c. sebagai pedoman pendistribusian pendapatan 

negara 

d. agar dapat menghimpun penerimaan dari 

berbagai sumber dan mendistribusikannya 

secara merata 

e. agar dapat mengalokasikan pendapatan 

negara secara merata 

 

40. Unsur-unsur pengeluaran negara yang bukan 

termasuk pengeluaran rutin …. 

a. gaji pegawai 

b. belanja barang 

c. uang lauk pauk 

d. pembayaran rupiah 

e. bunga dan cicilan utang 

 


