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PEMBAHASAN OLIMPIADE EKONOMI
TINGKAT SMA/MA
A. Pilihan Ganda
1) Investasi financial, dilakukan di pasar
1. Dik. MPC =0,85; maka MPS=0,15
uang seperti sertifikat deposito,
Angka pengganda investasi (ki)
commercial
paper,
SBPU,
atau
ki = 1/MPS = 1/0,15 = 6,67
dilakukan di pasar modal, berupa
Jawaban: B
saham, obligasi, waran, dll.
2) Investasi real, diwujudkan dalam
2. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan
bentuk
pembelian
peralatan,
pemerintah
untuk
pembukaan pabrik baru dll.
meningkatkan/menurunkan jumlah uang
Kegiatan
Jessica
membeli
saham
yang
beredar
melalui
termasuk jenis investasi financial.
penurunan/peningkatan tingkat suku
Jawaban: B
bunga.
Jawaban: B
7. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi
3. Ciri pasar persaingan sempurna:
 Jumlah pembeli dan penjual banyak
 Sebagai price taker
 Barang homogen
 Mudah keluar masuk pasar
 Kurva pasar berbentuk horizontal
(MR=AR)
Jawaban: A
IHKn – IHK0
X 100%
IHK0
107,46 – 104,69 X 100%
=
104,69
= 2,65%
Jawaban: D

4. Laju inflasi =

5. PDB (GDP) = pendapatan Luna+Hani
=Rp5.750.000,00 + Rp3.500.000,00
=Rp9.250.000,00
Penghasilan Neto =pendapatan Hani−Solar
= Rp3.500.000,00 – Rp2.800.000,00
= Rp 700.000,00
PNB (GNP) = PDB - Penghasilan Neto
= Rp9.250.000,00 – Rp700.000,00
= Rp8.550.000,00.
Jawaban: E
6. Investasi dibedakan menjadi 2 yakni;

menjadi 2 yakni;
1) Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang
muncul
karena
tuntutan
tubuh/badan.
Contoh,
olahraga,
pakaian, dan makanan.
2) Kebutuhan rohani, kebutuhan yang
muncul karena tuntutan jiwa/psikis.
Contoh, rekreasi, beribadah.
Jawaban: D
8. Prinsip murabahah merupakan salah satu
prinsip penyaluran dana di bank syariah
dalam bentuk jual beli. Bank membeli
barang kemudian menjual kembali pada
nasabah dengan harga yang telah
disepakati pihak bank.
Jawaban: A
9. Pengangguran
siklus
adalah
pengangguran yang disebabkan karena
adanya perubahan siklus ekonomi dalam
hal ini permintaan terhadap barang yang
dihasilkan perusahaan.
Jawaban: C
10. Nilai pakai objektif merupakan nilai yang
diberikan masyarakat terhadap suatu
barang karena tersebut dapat memenuhi
kebutuhannya.
Jawaban: A
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11. Pasar faktor produksi;
1) pasar SDA (sewa tanah)
2) pasar SDM (tenaga kerja)
3) pasar modal (bursa saham)
4) pasar kewirausahaan (laba)
Jawaban: E
12. Kustodian merupakan salah satu pelaku
dalam pasar modal yang memberikan
jasa penitipan efek.
Jawaban: B
13. Kebijakan harga maksimum (ceiling price)
akan mempengaruhi:
1) menurunnya harga
2) menciptakan kelebihan permintaan
3) berkurangnya penawaran
4) menurunnya
kuantitas
yang
diperjualbelikan
5) menurunnya produsen
Kebijakan harga minimum (floor price)
akan mempengaruhi;
1) menaikkan harga pasar
2) menciptakan kelebihan penawaran
3) berkurangnya permintaan
4) menurunnya
kuantitas
yang
diperjualbelikan
5) menaikkan
/
menurunkan
penerimaan produsen
Jawaban: C
14. Laba = Rp1.200
(000,00)
Modal akhir(Mn) = Rp12.500
Modal awal(M0) = Rp11.550
Mn= M0 + (Laba-Prive)
Rp12.500=Rp11.550 +(Rp1.200-Prive)
Rp12.500= Rp12.750 – prive
Rp250= prive Tn. Choky
Jawaban: C
15. Tanah: 400xRp800.000,- = Rp320.000
Bangunan: 150xRp250.000,- = Rp37.500
NJOP = Rp357.500
PBB = 0,5% x 20% x (Rp357.500Rp12.000)
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PBB = 0,5% x 20% x (Rp345.500)
PBB = Rp345.500
Jawaban: A
16. Dana alokasi umum merupakan dana
untuk pembiayaan kebutuhan daerah
Dana alokasi khusus merupakan dana
untuk pembiayaan kebutuhan suatu
daerah tertentu.
Jawaban: B
17. Pergerakan
disepanjang
permintaan disebabkan oleh
barang itu sendiri.
Jawaban: C

kurva
harga

18. BUMN (Badan Usaha Miliki Negara)
merupakan badan udaha yang modalnya
berasal dari pemerintah negeri. Yang
termasuk BUMN yakni, Perum Peruri, PT
Jasa Marga, dan PLN.
Jawaban: C
19. Pada Neraca Saldo Asuransi ddm
Rp3.600.000,- (D)
Pada AJP asuransi dibayar untuk 1 tahun
Apr’08-Apr’09
Maka,
Apr’08-Des’08
=
9/12
x
Rp3.600.000,- = Rp2.700.000,- (asuransi
terpakai)
AJP. Beban Asuransi Rp2.700.000,00 (D)
Asuransi ddm Rp2.700.000,00 (K)
Jurn.pembalik Asuransi ddm Rp2.700.000,00
(D)
Beban asuransi Rp2.700.000,00 (K)
Jawaban: B
20. Perusahan memperoleh keuntungan
maksimum saat MR=MC atau pada saat
TR’=TC’
Jawaban: B
21. Law of Diminishing Marginal Utility
berbunyi: bahwa penambahan konsumsi
akan memeberikan tambahan kepuasan
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yang meningkat namun pada saat
tertentu akan menurun. Hal yang dialami
Dyna berkaitan dengan hukum ini.
Jawaban: C
22. Masuknya bawang impor lebih murah
dan memiliki kualitas baik akan akan
menyebabkan konsumen beralih dari
bawang lokal ke bawang impor, sehingga
penawaran akan bawang impor akan
berkurang atau turun yang menggeser
kurva penawaran ke kiri atas dan
permintaan akan bawang impor juga
berkurang yang menggeser kurva
permintaan ke kiri bawah.
Jawaban: E
23. Analisis strategi:
Strength (Kekuatan): melihat kelebihan
yang dapat dimanfaatkan perusahaan
Weakness
(kelemahan):
menganalisis
kekurangan
yang
dimiliki
oleh
perusahaan
Opportunities
(peluang):
melihat
kesempatan yang dapat diambil
Threats (ancaman): melihat seberapa
pengaruh pesaing dan ancaman lain
terhadap pencapaian tujuan
Citigroup menganalisis apa yang menjadi
kelebihan yang dapat dimanfaatkan
untuk dapat menjadi besar dan benefit.
Jawaban: B
24. Kelemahan sistem ekonomi pasar:
1) Timbul monopoli
2) Timbul eksploitasi
3) Tidak terjadi pemerataan pendapatan
Jawaban: B
25. Dik: P1 = 100 ; P2 = 125 ; ∆P = 25
Q1 = 50 ; Q2 = 100 ; ∆Q = 50
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= 4 >1 (Elastis)
Jawaban: B

B. Essay
1. Ciri kepemimpinan beretika yakni:
 Role mode
 Mempertahankan nilai moral dalam
organisasi
 Mengomunikasikan etika dan nilai
 Menghargai perilaku yang beretika
 Mendisiplinkan perilaku yang tidak
etis
2. Wewenang bank sentral.
 Mencetak uang kartal; kertas dan
logam
 Mengatur
dan
mengendalikan
peredaran uang di dalam negeri.
 Pelaksana
lender
of
the
last
resort;pemberi dana terakhir bagi
bank umum
 Mengendalikan
penerimaan
dan
pengeluaran uang pemerintah
 Membantu
pemerintah
dalam
merencanakan
dan
menetapkan
kebijakan moneter.
Mengatur dan mengawasi bank umum
bukan lagi wewenang bank sentral
melainkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
3. Saham preferen adalah jenis saham yang
memiliki hak lebih dulu untuk dapatkan
pembagian
deviden
dan
dapat
mengajukan
pencalonan
direksi/komisaris.

4.
C = a + 0,6Y
Rp4.500.000 = a + 0,6 (Rp5.000.000)
Rp4.500.000 = a + Rp3.000.000
Rp1.500.000 = a
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5. Prinsip
Al-Muzara’ah
merupakan
pembiayaan bagi nasabah yang bergerak
dalam bidang agraris/pertanian atas
dasar bagi hasil dari hasil panen.
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