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PETUNJUK UMUM 

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

2. 

Sejarah 
Geografi 
Sosiologi 
Ekonomi 

15 soal (no. 1-15) J 
15 soal (no. 16-30) v 
15 soal (no. 31-45) ~,. 

15 soal (no. 46-60) 

Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang 
menjelaskan cara menjawab soal. 

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. 

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

6. Selama ujian bertangsung, Saudara tidak 
diperkenankan menggunakan alat komunikasi. 

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

PETUNJUK 

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

9. Waktu ujian yang disediakan adalah 75 menit. 

10. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak 
basah, tidak terlipat, dan tidak sobek. 

11. Setelah ujian 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. 

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 ini dan janqan sekali-kali 
menggunakan lembar jawaban. 

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

15. Kode naskah ujian ini: 17531 

KHUSUS 

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

PETUNJUK B 

PETUNJUK C 

Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu PERNYATAAN, SEBAB, dan ALASAN yang disusun secara berurutan. 
Pilihlah: 
(A) jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. 
(B) jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 
(C) jika pernyataan benar dan alasan salah. 
(D) jika pernyataan salah dan alasan benar. 
(E) jika pernyataan dan alasan, keduanya salah. 

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

DOKUMEN RAHASIA 
Dilarang keras memperbanyak dan menjual kepada umum tanpa seizin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
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MATA UJIAN 
TANGGAL UJIAN 
WAKTU 

: TES KEMAMPUAN DASAR SOSIAL DAN HUMANIORA 
: SELASA, 17 JUNI 2014 
:75 MENIT 

JUMLAH SOAL :60 

Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab 
soal nom or 1 sampai dengan nomor 7. 

1. Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah 
yaitu 1) Sumatera; 2) Jawa dan Madura; dan 3) 
Kalimantan dan Indonesia Timur. Jepang 
menganggap wilayah 1 dan 3 memiliki potensi 
sumberdaya 

(A) politik. 
(B) militer. 
(C) manusia. 
(D)·alam. J 
(E) pangan. 

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

(A) meningkatkan kerja sam a bilateral. 
(B) bergabung dengan salah satu negara yang 

bertikai. 
(C) bergabung dengan PBB. 
(D) men~irikan organisasi Gerakan Non Blok . ./ 
(E) ikut serta dalam mendamaikan kedua belah 

pihak. 

3. Organisasi 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) . 
(D) Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa 

Indonesia (PPM I). 
(E) lndische Parlij (IP). J 

© 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

4. Pembagian wilayah Indonesia hasil rancangan 
panitia kecil yang dibentuk oleh Soekarno dalam 
rapat PPKI terdiri atas 

(A) lima provinsi dan satu daerah istimewa. 
(B) enam provinsi dan satu daerah istimewa. 
(C) tujuh provinsi dan dua daerah istimewa. 
(D) delapan prqvinsi dan dua daerah istimewa. 
(E) sembilan provinsi dan tiga daerah istimewa. 

5. 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 
Ambon untuk mendapat pendidi~an . 

(D) Belanda menerapkan sistem pajak yang 
memberatkan rakyat. 

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

6. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman 
pertama kali dikumandangkan secara resmi pada 

(A) Kongres Pemuda 11926. 
(B) Kongres Pemuda 111928. 
(C) Kongres Wanita 1928. 
(D) Proklamasi Kemerdekaan 1945. 
(E) Rapat BPUPKI1945. 

Halaman 1 dari 8 halaman 
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7. 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 melihat langsung peristiwa 
sejarah. 

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

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

(D) pelaku dan saksi sejarah dapat menjadi 
sukarelawan. 

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

Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 8 sampai dengan nomor 11 . 

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

SEBAB 

Pada masa Restorasi Meiji Jepang banyak 
mengirimkan pemimpin-pemimpinnya ke dunia 
Barat untuk belajar. 

9. Walaupun telah membentuk BPUPKI dan PPKI, 
sebagai pihak yang mengalami kekalahan dalam ()..... 
Perang Dunia II, Jepang tidak berhak \.../ 
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 

SEBAB 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan 
Soekarno dan Muhammad Hatta setelah Jepang ) 
menyerah kepada·sekutu. 

10. Dua kasultanan yang muncul sebagai kekuatan 
ekonomi utama di dunia Melayu antara abad ke-
15 dan 17 adalah Malaka dan Aceh. 

SEBAB 

Kasultanan Malaka dan Aceh merupakan 
kerajaan maritim yang menghasilkan salah satu 
rempah terpenting yang diproduksi di Nusantara, 
yaitu !ada. 
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11. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan pada 
masa Demokrasi Liberal untuk meningkatkan 
stabilitas politik. 

SEBAB 

Pada periode ini terjadi transisi pemerintahan, 
yaitu Kabinet Kerja dibubarkan dan diganti oleh 
Kabinet Djuanda. 

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

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

(1) Ramayana. .J I) 
(2) Mahabharata. v 

(3) Arjunawiwaha. 
(4) Negarakertagama. 

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

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

(2) meningkatnya permintaan produk-produk '(; 
perkebunan di pasaran dunia. v 

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

(4) ambisi pribadi Gubernur Jenderal Van den 
Bosch. v 

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

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

(2) akan dibentuk pemerintahan Republik 
Indonesia Serikat (RIS). v 

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

(4) ibukota Republik Indonesia Serikat 1 
dikembalikan ke Jakarta. 

Halaman 2 dari 8 halaman 
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15. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno 
dan Hatta mau bekerja sama dengan pemerintah 
pendudukan karena 

(1) pemerintah pendudukan menjamin 
keselamatan mereka. 

(2) Soekarno dan Hatta memiliki kesesuaian 
dalam hal ideologi dengan Jepang. 

(3) kaum pergerakan menganggap Jepang 
bukan sebagai musuh. 

(4) Jepang bisa dimanfaatkan untuk 
mempropagandakan kepentingan Indonesia. 

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

16. Faktor geografis yang mempengaruhi persebaran 
penduduk di Indonesia adalah 

(A) sumberdaya, letak, aksesibilitas. 
(B) kelahiran, kematian, dan migrasi. 
(C) iklim, relief, dan kesuburan tanah. 
(D) pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan. 
(E) kondisi sosial, budaya dan politik. 

17. Jumlah penduduk yang banyak dapat menjadi 
potensi dalam perkembangan wil(!yah karena 

(A) area wilayah permukiman menjadi besar. 
(B) ketersediaan jumlah tenaga kerja tinggi. 
(C) dinamika wilayah berlangsung cepat. 
(D) kebutuhan sandang pangan tinggi. 
(E) jumlah total pendapatan penduduk besar. 

18. Faktor penyebab ketimpangan interaksi desa 
kota dari aspek ekonomi adalah 

(A) kemudahan modal pembangunan desa. 
(B) kemampuan pengembangan fungsi desa. 
(C) keterbatasan sumberdaya desa. 
(D) kelengkapan sarana prasarana kota. 
(E) kelemahan aksesibilitas informasi kola. 

19. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan 
lokasi industri adalah 

(A) jarak rata-rata. 
(B) jumlah penduduk. 
(C) aksesibilitas. 
(D) biaya angkut minimum. 
(E) bahan baku utama. 

© 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
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20. Hubungan antarsfera yang paling sesuai dengan 
prinsip interelasi adalah 

(A) curah hujan dan kesuburan tanah. 
(B) curah hujan dan temperatur udara. 
(C) kecepatan angin dan ketahanan tanaman. 
(D) tekanan udara dan kecepatan angin. 
(E) temperatur dan kesuburan vegetasi. 

21 . Kajian fenomena geosfer dalam Sistem lnformasi 
Geografis (SIG) yang mengintegrasikan 
beberapa peta tematik menggunakan teknik 
analisis 

(A) tetangga terdekat. 
(B) buffering. 
(C) tumpang susun. 
(D) seleksi. 
(E) jaringan. 

22. Air laut di daerah hujan tropis pada umumnya 
berkadar garam rendah karen a 

(A) penguapan sangat tinggi. 
(B) temperatur udara selalu tinggi. 
(C) banyak sungai bermuara di laut. 
(D) kelembaban udara rendah. 
(E) fluktuasi suhu laut ekstrem. 

23. Beberapa jenis fauna di bawah ini yang termasuk 
fauna Australis adalah 

(A) kanguru, gajah, dan cendrawasih. 
(B) gajah, cendrawasih, dan badak.< 
(C) cendrawasih, badak, dan kakatua. L.. 
(D) kanguru, cendrawasih, dan kakatua. 
(E) gajah, cendrawasih, dan kakatua. ~ 

Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 24 sampai dengan nomor 26. 

24. Negara China mengalami kemajuan yang sangat 
pesat sehingga menjadi salah satu negara Asia 
yang tergolong sebagai negara maju. 

f SEBAB 

lklim usaha yang kondusif dan etas kerja 
penduduk Negara China tinggi. 

Halaman 3 dari 8 halaman 
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25. Daerah produsen kopi di dunia menyebar di 
kawasan tropis, termasuk Amerika Selatan, 
Amerika Tengah, dan Asia Tenggara. 

SEBAB 

Penyebaran tanaman kopi sangat tergantung 
pada iklim, ketinggian, dan jenis tanah. 

26. Permukaan bumi tersusun alas relief yang 
berbeda-beda, namun pengukuran tinggi tempat 
menggunakan titik nol yang sama, yaitu 
permukaan air laut. 

SEBAB 

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

Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 27 sampai dengan nomor 30. 

27. Wilayah Indonesia yang terletak pada 6·Lu-
11.LS berpengaruh pada fenomena iklim berikut. 

(1) Indonesia beriklim tropis dengan suhu rerata 
26.3 ·c. 

(2) Di Indonesia sering terjadi hujan Zenith 
dengan curah hujan memiliki rerata tinggi 
antara 2000-3000 mm/tahun. 

(3) Batuan cepat mengalami pelapukan karena 
curah hujan dan temperatur tinggi. 

(4) Di Indonesia sering te~adi badai dan angin 
topan. 

28. Cara paling tepat untuk pengembangan lahan 
pertanian di Pulau Jawa adalah 

(1) intensifikasi lahan pertanian. 
(2) ekstensifikasi lahan pertanian. 
(3) diversifikasi jenis tanaman. 
(4) mekanisasi dalam proses produksi. 
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29. Faktor-faktor alamiah yang menyebabkan batu 
besar menjadi kerakal dan kerikil hingga dapat 
dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan 
adalah 

(1) kikisan oleh gerakan air. V 
(2) perbedaan tekanan. 
(3) perubahan suhu. 'v 
(4) benturan batuan. / 

30. Dataran aluvial sangat potensial untuk 
pengembangan pertanian dan permukiman 
karena didukung oleh banyak faktor, yaitu 

(1) morfologi datar dan daya dukung lahan 
tinggi. 

(2) tersusun oleh tanah aluvial yang subur. 
(3) ketersediaan air permukaan yang melimpah. 
(4) keterdapatan akifer yang potensial. 

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

31 . Perubahan sosial yang bersifat revolusioner dan 
evolusioner adalah kriteria perubahan sosial 
menurut 

(A) sifatnya.J 
(B) pengaruhnya. 
(C) tanggapan masyarakat. 
(D) kecepatannya. 
(E) sumber te~adinya . 

32. Pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh 
masyarakat untuk melakukan perubahan sosial 
yang direncanakan disebut 

(A) blueprint of behavior. 
(B) pattern of change. 
(C) localleader. 
(D) agentofchange. 
(E) social planning. 

33. Hubungan sosial timbal-balik yang saling 
mempengaruhi disebut 

(A) kausal. 
(B) simultan. 
(C) resiprokal. 
(D) periodik. 
(E) diadik. 

Halaman 4 dari 8 halaman 
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34. Dua orang ternan melakukan percakapan 
(chatting) melalui facebook. Dalam situasi ini 
apakah keduanya melakukan interaksi sosial? 

(A) Ya, karena mereka melakukan percakapan. 
(B) Ya, karena mereka melakukan kontak dan 

komunikasi. 
(C) Tidak, karena mereka tidak bertemu secara 

langsung. 
(D) Tidak, karena interaksi sosial dalam media 

sosial adalah interaksi semu. 
(E) Ya, karena media sosial sebagai sarana 

komunikasi. 

35. Tema penelitian berikut yang menunjukkan 
bidang kajian Sosiologi Politik adalah 

(A) pengaruh kenaikan harga BBM terhadap 
kemampuan daya beli masyarakat. 

(B) dampak pembangunan pabrik penyamakan 
kulit terhadap penyebaran bakteri E-Coli 
pada sumur penduduk. 

(C) peran LPMD dalam pengembangan 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan. 

(D) pengaruh sosialisasi KPU di SMA terhadap 
tingkat partisipasi pemilih pemula pada 
Pemilu 2009. 

(E) implementasi Perda Pelayanan Publik Satu 
Atap terhadap kinerja Puskesmas. 

36. Paidi adalah anak seorang petani yang berhasil 
menyelesaikan sarjana ekonomi dan berhasil 
menjadi pengusaha sukses di Jakarta. 
Berdasarkan konsep mobilitas sosial, Paidi 
mengalami 

(A) mobilitas horizontal dan intragenerasi. 
(B) mobilitas horizontal dan antargenerasi. 
(C) mobilitas vertikal naik dan intragenerasi. 
(D) mobilitas vertikal naik dan antargenerasi. 
(E) mobilitas vertikal naik dan intragenerasi 

dinamis. 

37. Menurut Max Weber, seseorang dengan status 
sosial yang tinggi akan lebih memiliki peluang 
dan kesempatan dibandingkan dengan yang 
berstatus sosial rendah. Pendapat Weber 
tersebut berkaitan dengan konsep 

(A) life style. J 
(B) life time. 
(C) life chance. 
(D) life circle. 
(E) life story. 
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Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nom or 38 sampai dengan nomor 41. 

38 . Agar dapat berinteraksi sosial , setiap warga baru 
dalam masyarakat harus mempelajari pola !? 
kehidupan masyarakatnya. 

SEBAB 

Kemampuan seorang warga baru memainkan 
peran yang ada dalam masyarakat merupakan 
jaminan untuk dapat diterima masyarakat dalam \:::> 
berinteraksi sosial. 

39. Seringnya media massa menayangkan tindak 
kejahatan menjadi penyebab tumbuhnya \.. 
anggapan perilaku menyimpang sebagai sesuatu 1 

,) 

yang wajar. 

SEBAB 

Proses belajar dari perilaku menyimpang 
dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan boleh 
dilakukan. 

40. Tindakan kekerasan biasa dilakukan oleh pihak 
yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang B · 
tidak berdaya. 

SEBAB 

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang untuk berperilaku sesuai 
dengan keinginan pemilik kekuasaan . 

41. Tingkat pendidikan dan akses teknologi 
mempengaruhi kecepatan perubahan suatu 
masyarakat. 

SEBAB 

Pendidikan dan teknologi itu dapat digunakan 
untuk membantu meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam 
di sekitarnya. 

Halaman 5 dari 8 halaman 
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Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 42 sampai dengan nomor 45. 

42. Pascaerupsi Merapi, masyarakat kehilangan 
tempat tinggal dan lahan pertanian yang 
merupakan lapangan kerja. Masyarakat terpaksa 
mengganti mata pencaharian mereka da~i petani 
menjadi buruh pabrik dan pedagang. Perubahan 
yang te~adi merupakan perubahan 

(1) intended. 
(2) unintended. 
(3) terencana. 
(4) tidak terencana. 

43. Seseorang dapat mengalami perubahan status 
sosial yang lebih baik daripada sebelumnya 
karen a 

(1) pendidikan. ..._; 
(2) prestasi. v 

(3) hasil kerja keras. 
(4) keturunan. 

44. Di dalam suatu masyarakat ada kebudayaan 
material dan kebudayaan immaterial. Termasuk 
kebudayaan material antara lain 

(1) kesenian . 
(2) bangunan candi. 
(3) etika pergaulan . 
(4) alat komunikasi. 

45. Akibat dari konflik sosial yang bersifat konstruktif 
adalah 

(1) menguatnya solidaritas internal kelompok. 
(2) munculnya pribadi-pribadi yang tang·guh 

dalam situasi konflik . 
(3) muncul kompromi jika kekuatan antar pihak 

seimbang. 
(4) munculnya dominasi kelompok yang menang 

terhadap yang kalah . 
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Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 46 sampai dengan nomor 52. 

46. Apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil dari 
PDB, perekonomian Negara tersebut memiliki ciri 

(A) banyak terdapat sektor informal yang nilai 
produksinya tidak dapat tercatat dengan 
baik dalam PDB nya. 

(B) nilai ekspor lebih besar daripada nilai 
impornya sehingga selalu mengalami defisit 
dalam neraca perdagangannya. 

(C) investasi negara tersebut di luar negeri lebih 
kecil daripada investasi asing di dalam 
negerinya. 

(D) nilai produksi orang asing lebih besar 
daripada penduduk dalam negeri. 

(E) banyaknya tenaga kerja asing di negara 
tersebut sehingga pendapatan mereka lebih 
besar daripada pendapatan warga 
negaranya. 

47. Dalam suatu perekonomian tertutup diketahui 
fungsi konsumsi rumah tangga C=50+0,75Y. 
lnvestasi swasta 1=20 dan pengeluaran 
pemerintah G=40. Y adalah pendapatan 
nasional. Keadaan tersebut menunjukkan angka 
pengganda perekonomian sebesar 

(A) 4. 
(B) 3. 
(C) 2. 
(D) 1,5. 
(E) 0,5. 

48. Pada tanggal 1 Januari 2013, total aset 
perusahaan X adalah Rp125.000,00 dan pada 
tanggal 31 Desember 2013, total aset 
perusahaan X tersebut adalah Rp145.000,00. 
Pada tanggal t Januari 2013, jumlah kewajiban 
perusahaan X adalah Rp110.000,00 dan pada 
tanggal 31 Desember 2013, jumlah kewajiban 
perusahaan X adalah Rp115.000,00. Apa yang 
terjadi dengan perubahan ekuitas pemegang 
saham perusahaan X untuk tahun 2013? 

(A) ekuitas turun sebesar Rp15 .000,00. 
(B) ekuitas meningkat sebesar Rp15.000,00. 
(C) ekuitas meningkat sebesar Rp30.000,00 . 
(D) ekuitas turun sebesar Rp30.000,00. 
(E) tidak terjadi perubahan ekuitas. 
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49. Pada tanggal1 Oktober 2012 PT ABC membayar 
di muka Rp12.000.000,00 untuk satu tahun 
asuransi. Manakah dari pernyataan berikut ini 
yang akan menjadi bagian dari jurnal 
penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012? 

(A) debit asuransi dibayar di muka untuk 
Rp3.000.000,00. 

(B) debit asuransi dibayar di muka untuk 
Rp9.000.000,00. 

(C) debit biaya asuransi untuk Rp3.000.000,00. 
(D) debit biaya asuransi untuk Rp9.000.000,00. 
(E) kredit biaya asuransi untuk Rp3.000.000,00. 

50. Hal yang membedakan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) dengan Bank Umum 

(A) BPR boleh menerima simpanan giro. \) 
(B) BPR boleh mengikuti kegiatan kliring. 
(C) BPR boleh menciptakan uang giral. 
(D) BPR tidak memb~ri jasa lalu lintas 

pembayaran. 
(E) BPR disebut BPUG. 

51. Di negara yang menerapkan sistem kurs 
fleksibel, besar kecilnya nilai kurs ditentukan oleh 

(A) pemerintah. 
(B) lembaga keuangan. 
(C) mekanisme pasar. 
(D) bank sentral. 
(E) money change! dan tersedianya cadangan 

devisa. 

52. Bila pendapatan konsumen mengalami 
peningkatan dan biaya produksi suatu barang 
naik, maka 

(A) harga dan jumlah keseimbangan naik. 
(B) harga keseimbangan naik, jumlah 

keseimbangan turun. 
(C) harga keseimbangan naik, jumlah 

keseimbangan tetap. 
(D) harga keseimbangan naik, jumlah 

keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. 
(E) harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, 

turun, atau tetap. 
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Petunjuk 8 dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 53 sampai dengan nomor 56. 

53. Untuk mengendalikan tingkat inflasi, Bank 
Indonesia akan melakukan kebijakan moneter 
kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib 
minimum. 

SEBAB 

Menurut Irving Fisher, faktor utama yang 
menyebabkan inflasi adalah bertambahnya 
jumlah uang beredar. 

54. Pak Amir ditawari pekerjaan di perusahaan A 
dengan gaji Rp2.500.000,00 per bulan, di 
perusahaan B dengan gaji Rp3.000.000,00 per 
bulan, dan di perusahaan C dengan gaji 
Rp2.250.000,00 per bulan. Bila Pak Amir memilih 
bekerja di perusahaan B, biaya peluangnya 
adalah Rp4.750.000,00. 

SEBAB 

Biaya peluang adalah berapa yang dikorbankan 
karena seseorang telah memilih satu alternatif 
dari berbagai pilihan yang dihadapinya. 

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

SEBAB 

Besarnya suku bunga nominal akan naik apabila 
tingkat inflasinya turun. 

56. Bila nilai tukar mulanya US$1 ,00 = Rp1 0.000,00 
kemudian meningkat menjadi 
US$1,00 = Rp12.200,00, Neraca Perdagangan 
Indonesia akan menjadi surplus. 

SEBAB 

Depresiasi nilai rupiah terhadap US$ akan 
berdampak pada ekspor Indonesia meningkat 
dan impornya turun. 

[ OD0° 
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Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 57 sampai dengan nomor 60. 

57. F. W. Taylor merupakan pencetus Manajemen 
llmiah, karena menguraikan penggunaan metode 
ilmiah, yaitu 

(1) menggunakan ilmu pengetahuan bagi tiap
tiap unsur pekerjaan seseorang 
menggantikan metode lama yang bersifat 
untung-untungan. 

(2) pilih pekerja secara ilmiah kemudian latihlah 
atau kembangkanlah pekerja tersebut. 

(3) bekerja sama secara sungguh-sungguh 
dengan para pekerja untuk menjamin bahwa 
semua pekerjaan dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip-prinsip ilmu yang Ieiah 
dikembangkan. 

(4) bagi pekerjaan dan tanggung jawab secara 
hampir merata. 

58. Pak Made adalah pedagang sayuran . Harga 
sayur per kilogram di pasar Rp50.000,00. Pacta 
harga tersebut, jumlah sayur yang terjual adalah 
100 kg. Karen a merasa peluangnya masih cukup 
besar, esoknya Pak Made menyediakan sayuran 
lebih banyak. Untuk menarik pembeli, Pak Made 
menjual sayurannya dengan harga yang lebih 
rendah, yaitu Rp40.000,00. Dengan harga 
tersebut, sayuran yang terjual mencapai 200 kg. 
Dengan demikian 

(1) permintaan sayuran yang dihadapi Pak Made 
sifatnya elastis. 

(2) penerimaan Pak Made meningkat sebesar 
Rp3.000.000,00. 

(3) koefisien elastisitas harga permintaan adalah 5. 
(4) penawaran sayuran bersifat elastis. 

59. Pekerjaan manajer sangat beragam dan 
kompleks. Menurut hasil penelitian Robert L. 
Katz, keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer 
adalah 

(1) keterampilan teknik. 
(2) keterampilan manusiawi. 1 
(3) keterampilan konseptual. 'V 
(4) keterampilan negosiasi. 
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60. Dalam teori kuantitas uang model Irving Fisher 
diasumsikan bahwa 

(1) harga akan mempengaruhi banyaknya jumlah 
uang beredar. 

(2) perputaran uang dipengaruhi oleh jumlah 
transaksi dan harga. 

(3) jumlah transaksi dipengaruhi oleh jumlah 
uang beredar dan inflasi. v 

(4) perubahan jumlah uang beredar akan 
mempen~aruhi harga. V 
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