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PETUNJUK UMUM 

 

1. Sebelum mengerjakan soal, bacalah basmalah terlebih dahulu.  

2. Telitilah kelengkapan nomor pada naskah soal. Naskah ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda. 

3. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan seluruh soal pada naskah ini 120 menit. 

4. Tuliskan identitas Anda (Nomor Peserta, Nama, Tanggal Lahir, dan Asal Madrasah/Sekolah) secara 

lengkap pada Lembar Jawaban Ujian (LJU)! 

5. Pilihlah jawaban Anda pada Lembar Jawaban Ujian (LJU) yang tersedia, dengan menghitamkan 

bulatan sampai penuh. 

6. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong pada naskah soal untuk keperluan corat-coret. 

Jangan menggunakan lembar jawaban ujian untuk keperluan corat-coret! 

7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenankan: (a) menggunakan alat hitung dalam bentuk 

apapun, (b) menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun, (c) bertanya atau meminta 

penjelasan kepada siapapun tentang soal-soal ujian, termasuk kepada pengawas ujian, dan (d) 

keluar-masuk ruang ujian. 

8. Harap diperhatikan agar LJU tidak kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek. 

9. Setelah ujian selesai, Anda diminta tetap duduk sampai pengawas selesai mengumpulkan LJU. 

Anda dipersilahkan keluar ruang setelah mendapat perintah dari pengawas dan naskah soal 

dikembalikan. 

10. Anda akan mendapatkan 5 poin untuk setiap pilihan jawaban yang benar, -2 poin untuk setiap 

pilihan jawaban yang salah, dan -1 poin untuk pertanyaan yang tidak terjawab. 

11. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung bertanya kepada 

pengawas ujian.  

 

 

PETUNJUK KHUSUS 
 

Perhatikan petunjuk khusus mengerjakan soal yang tertera pada halaman naskah soal ujian! 

DOKUMEN NEGARA 
Dilarang keras memperbanyak dan menjual kepada umum tanpa seizin 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 
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Pilihlah jawaban yang paling benar (A, B, C atau D) 
dari soal-soal berikut! 

1. Untuk memenuhi gaya hidup sebagian dari 

masyarakat berusaha sekuat tenaga untuk 

memiliki smartphone berteknologi tinggi dengan 

harga yang fantastis yang dianggap mampu 

meningkatkan status sosial padahal fungsi dari 

smartphone tersebut relatif sama. Ilustrasi di atas 

menunjukkan pemenuhan  …. 

(A) Kebutuhan tersier 

(B) Kebutuhan primer 

(C) Kebutuhan ruhani 

(D) Kebutuhan individu 

2. Dari Jabir r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjilat 

jemari dan piring seraya bersabda ”sesungguhnya 

kalian tidak tahu keberkahan ada pada makanan 

yang mana.” (HR.Muslim). Setiap makanan yang 

kita makan mengandung keberkahan, tetapi kita 

tidak mengetahui dimana letak keberkahan itu 

berada. Untuk itu, tidak diperbolehkan 

menyisakan makanan atau berbuat mubadzir atau 

menghambur-hamburkan serta merusak alam dan 

lingkungan. Penyataan yang sesuai dengan hadist 

tersebut adalah … 

(A)  Kebutuhan manusia yang terbatas 

(B) Kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

(C) Kelangkaan sumber daya yang tersedia 

(D) Pemuas kebutuhan manusia 

3. Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Sekiranya manusia memiliki satu bukit 

berupa emas, maka ia menginginkan untuk 

memiliki dua bukit (emas). Dan tidak akan ada 

yang dapat memenuhi keinginan manusia kecuali 

tanah (setelah manusia dikubur). Dan Allah akan 

mengampuni siapa saja yang bertaubat 

kepadanya. (HR. Bukhari). Pernyataan ekonomi 

yang tepat untuk hadist tersebut adalah … 

(A)  Kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

(B) Keinginan manusia yang tidak terbatas 

(C) Kelangkaan sumber daya alam 

(D) Pemuas kebutuhan manusia yang terbatas 

4. “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki 

hasil perniagaan) dari Rabb-mu.” (Q.S. Al-

Baqarah/2: 198).“Kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’/4: 29). Dan Allah 

menghalalkan jual beli.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 275). 

Sistem ekonomi yang tepat berdasarkan ayat 

tersebut adalah… 

(A) Sistem ekonomi tradisional 

(B) Sistem ekonomi terpusat 

(C) Sistem ekonomi liberal 

(D) Sistem ekonomi campuran 

5. Dalam rangka efesiensi produksi perusahaan 

melakukan pembelian barang sebanyak 5.000 kg, 

namun karena  barang semakin langka, maka 

harganya naik yang biasanya Rp. 40.000,-/kg 

sekarang menjadi Rp. 60.000,-/kg, maka 

perusahaan hanya mampu melakukan pembelian 

sebanyak 3.000 kg. Hitung fungsi permintaan di 

atas … 

(A) Q = - 0,1 - 9 

(B) P = - 10Q + 90 

(C) P = 10Q - 90 

(D) Q =  - 10P + 90 

6. Allah SWT akan memberikan kuantitas pahala 

akan ibadah yang kita lakukan 10, 100, 700 kali 

lipat bahkan tidak terbatas, namun kualitas amal 

ibadah yang dilakukan manusia sangat terbatas. 

Konsep elastisitas yang tepat atas dari narasi di 

atas adalah …. 

(A) Elastis 

(B) In elastis 

(C) Elastis uniter  

(D) In elatis sempurna 
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7. Ketika Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallalahu 

alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yg 

menshalati jenazah, maka dia akan mendapatkan 

satu Qirath. Barangsiapa yang mengikutinya 

sampai dikubur, maka dia akan mendapatkan dua 

Qirath, salah satunya atau yang paling kecil di 

antara kedua qirath adalah sebesar Gunung 

Uhud.” Jika dihubungkan konsep tingkat kepuasan 

termasuk… 

(A) Ordinal utulity 

(B) Cardinal utility 

(C) Marginal utility 

(D) Avarage utility 

8. Perusahaan konveksi baju memperoleh pesanan 

50 buah baju seragam dengan rincian biaya Rp. 

100.000,- biaya tetap dan biaya variabel  sebesar 

Rp. 300.000,-. Satu bulan kemudian mendapat 

pesanan sebanyak 60 seragam lagi dengan rincian 

biaya Rp. 100.000,- biaya tetap dan biaya variabel  

sebesar Rp. 500.000,-. Biaya marginal perusahaan 

konveksi baju tersebut adalah …. 

(A) Rp. 2.000 

(B) Rp. 20.000 

(C) Rp. 40.000 

(D) Rp. 200.000 

9. Perhatikan kurva berikut! 

 

Kondisi keseimbangan optimal pada kurva di atas 

adalah … 

(A) AR=D=C pada pasar persaingan sempurna 

(B) AC = MR pada pasar oligopoli 

(C) MR = MC pada pasar monopoli 

(D) AC = AR pada pasar monopolistik 

10. Perekonomian suatu negara diketahui uang yang 

beredar Rp. 100.000.000,- dengan harga barang 

Rp. 200.000 dengan jumlah barang 5.000.000 unit 

dengan tingkat perputaran 10.000 kali. Dalam satu 

tahun terjadi perubahan 2 kali lipat uang yang 

beredar dan 2 kali lipat jumlah barang. Tentukan 

tingkat perputaran uang tersebut…. 

(A) 2.000 kali 

(B) 5.000 kali 

(C) 10.000 kali 

(D) 20.000 kali 

11. Pak H. Ali meminta tetangganya Pak Fulan untuk 

menggarap sawahnya dengan benih padinya dari 

Pak H.Ali, dan atas kesepakan bersama 

keuntungan di bagi 2 sama rata antara pemilik dan 

penggarapnya. Ilustrasi tersebut merupakan …. 

(A) Muzara’ah 

(B) Mudharabah 

(C) Musyarakah 

(D) Murabahah 

12. Si Fulan memiliki kesulitan mengembangkan 

potensi dirinya dikarenakan daerah Fulan 

diwilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh 

transfortasi maupun teknologi informasi. Ilustrasi 

tersebut merupakan pengangguran… 

(A) Friksional 

(B) Konjungtur 

(C) Teknologi 

(D) Voluntari 

13. Dalam pasar persaingan yang sempurna masing-

masing penjual dan pembeli tidak dapat 

mempengaruhi harga sehingga harga pasar benar-

benar merupakan hasil kesepakatan serta 

interaksi antara penawaran dan permintaan. 

Sistem nilai tukar mata uang yang tepat pada 

pasar tersebut adalah …. 

(A) Floating exchange rate 

(B) Managed floating rate 

(C) Fixed exchange rate 

(D) Clean floating rate 
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14. Sebagai warganegara yang beragama si Fulan 

memiliki kewajiban pajak 10% dan zakat atas 

pendapatan Rp. 10 juta yang diperolehnya setiap 

bulannya. Hitung pendapatan riil yang diterima 

Fulan …. 

(A) 6.875.000 

(B) 7.875.000 

(C) 8.750.000 

(D) 8.775.000 

15. Pak Wahab membeli mobil Van seharga Rp. 

100.000.000,- dibayar dengan tunai 

Rp.25.000.000 dan sisanya Rp.75.000.000,- 

dibayar langsung secara transfer ke rekening 

penjual. Jurnal transaksi di atas adalah …. 

(A) Mobil Van Rp. 100.000.000,- (D) Kas Rp. 

25.000.000,-(K) Kredit Rp. 75.000.000,- 

(B) Mobil Van Rp. 100.000.000,- (D) Kas Rp. 

25.000.000,-(K) Utang usaha Rp. 

75.000.000,- 

(C) Mobil Van Rp. 100.000.000,- (D) Kas Rp. 

100.000.000,-(K) 

(D) Mobil Van Rp. 100.000.000,- (D) Kredit Rp. 

100.000.000,-(K) 

16. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi 

dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian 

Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai 

buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia 

telah menundukkan bahtera bagimu supaya 

bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-

Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu 

sungai-sungai. (Q.S Ibrahim:32). Penjelasan ayat 

tersebut berkaitan dengan ekonomi tentang..... 

(A) kelangkaan dan kebutuhan yang tidak 

terbatas 

(B) keingkaran atas nikmat Allah 

(C) kezaliman manusia dalam distribusi 

kekayaan  

(D) distribusi pendapatan dan kekayaan yang 

adil 

 

 

17. Indonesia melakukan kerja sama perdagangan 

internasional dengan Jepang. Indonesia 

mengekspor gas alam cair dan hasil bumi, 

sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimpor 

kendaraan karena lebih murah dibandingkan 

memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi 

perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah.... 

(A) perbedaan penggunaan bahan baku 

produksi 

(B) perbedaan selera konsumsi masyarakat 

(C) kerja sama kawasan negara tetangga 

(D) penghematan biaya produksi 

18. Interaksi antara rumah tangga konsumsi dan 

rumah tangga produksi dengan tujuan kegiatan 

ekonomi bergerak serasi  dan seimbang sehingga 

mampu meminimalisir masalah-masalah 

ekonomi. Salah satu bentuk interaksi pelaku 

ekonomi dalam circular flow of economic activity 

berikut ini adalah…. 

(A) arus faktor produksi mengalir dari rumah 

tangga produksi ke rumah tangga konsumsi 

(B) arus barang/jasa hasil produksi dari rumah 

tangga konsumsi ke rumah tangga produksi 

(C) arus uang untuk pembayaran yang mengalir 

dari rumah tangga konsumsi ke rumah 

tangga produksi. 

(D) arus faktor produksi  dari rumah tangga 

produksi ke rumah tangga konsumsi. 
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19. Analisis  pernyataan berikut ini: 

1) Jika pendapatan nasional negara A rendah, 

jumlah penduduknya tinggi, maka 

pendapatan perkapita penduduk negara A  

rendah. 

2) Jika pendapatan nasional negara A tinggi, 

tetapi jumlah penduduknya sedikit, maka 

pendapatan perkapita penduduk negara A 

tinggi. 

3) Jika pendapatan nasional negara A tinggi,  

jumlah penduduknya tinggi, maka 

pendapatan nasional negara A tersebut  tinggi 

4) Jika pendapatan nasional negara A rendah, 

jumlah penduduknya rendah, maka 

pendapatan perkapita negara A mungkin 

tinggi. 

Berkaitan dengan pendapatan nasional dan 

pendapatan perkapita pernyataan yang paling 

tepat untuk negara A adalah.... 

(A) 1, 2, dan 3 

(B) 1, 2, dan 4 

(C) 1, 3, dan 4 

(D) 2, 3, dan 4 

20. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh Ibrahim 

saat mengkonsumsi bubur ayam disajikan pada 

tabel berikut. 

Jumlah mangkuk 
bubur ayam 

Nilai guna total 
(TU) 

1 30 

2 45 

3 55 

4 50 

5 40 

Berdasarkan hukum Gossen I, kepuasan total yang 

diperoleh Ibrahim tercapai pada saat.... 

(A) TU = 55 dan MU = 15  

(B) TU = 55 dan MU = 10  

(C) TU = 50 dan MU = -5 

(D) TU = 50 dan MU = 10 

 

 

21. Menjelang Idul Fitri 1440 H penawaran hijab di 

Kota A ditunjukan pada  tabel berikut. 

Harga (P) Unit (Q) 

30.000 60 

45.000 65 

Berdasarkan data tabel di atas, fungsi penawaran 

hijab adalah …. 

(A)  P = - 20.000 Q + 90.000 

(B) P = 50.000 Q – 90.000 

(C) P =  55.000 – 5000 Q 

(D) P = - 90.000 + 2000Q 

22. Perilaku konsumsi dalam islam sebagai salah satu 

cara untuk menumpukkan pahala menuju falah 

(kebahagiaan dunia dan akhirat), sebagaimana 

dalam Q.S. Al-Baqarah: 168  menjelaskan 

tentang….  

(A) barang-barang harus baik dan halal 

(B) perilaku hemat, tidak bermewah-mewahan 

(C) menjauhi utang 

(D) menjauhi kebakhilan dan kekikiran 

23. Salah satu cara menentukan pemaksimuman 

keuntungan suatu perusahaan dalam pasar 

persaingan sempurna melalui pendekatan biaya 

marginal dan hasil penjualan marginal seperti 

yang tampak pada grafik berikut. 

Berdasarkan grafik di atas, syarat untuk 

tercapainya keuntungan maksimum adalah.... 

(A)  MC <  AC 

(B) MC = AR 

(C) MC = MR 

(D) MR = AC 
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24. Perhatikan beberapa pernyataan berikut: 

1) Uang tidak identik dengan modal  

2) Uang adalah public goods  

3) Uang adalah privat goods 

4) Uang  adalah identik dengan modal 

5) Modal adalah privat goods   

Manakah pernyataan di atas yang menjelaskan 

tentang uang dalam konsep islam... 

(A) (1), (2), dan (3) 

(B) (1), (2), dan (5) 

(C) (2), (3), dan (5) 

(D) (2), (4), dan (5) 

25. Diketahui jumlah uang beredar (MS) = Rp 10 

milyar, pendapatan riil = Rp 50 milyar, dan k = 0,2. 

Berdasarkan persamaan versi pendapatan, maka 

harga mengalami kenaikan sebesar.... 

(A) P = 1 

(B) P = 2 

(C) P = 2,5 

(D) P = 3 

26. H. Hamzah melaksanakan perjalanan umroh 

menukarkan uangnya dengan kurs jual real saat ini 

sebesar: 1 real = 3.855,2 IDR. Sementara kurs beli 

real: 1 real= 3.816,6 IDR, karena Hamzah ingin 

menukarkan rupiahnya sebesar Rp. 60 juta  

dengan real, H. Hamzah memperoleh sekitar 

15.720,80 real.  Setelah kembali dari umroh, 

Hamzah  masih memiliki uang real sebesar 500 

real. H. Hamzah kemudian berencana menukarkan 

realnya agar nilainya bisa dimanfaatkan. 

Selanjutnya pada saat penukaran, kurs jual real 

mengalami perubahan: 1 real = 3.780 IDR. Jadi, 

rupiah yang diperoleh  H. Hamzah dari penukaran 

tersebut adalah…. 

(A) Rp. 1.890.000,- 

(B) Rp. 1.890.000,- 

(C) Rp. 1.908.300,- 

(D) Rp. 1.927.760,- 

 

 

27. Kebijakan yang disusun dengan jumlah 

pengeluaran dan pendapatan sama besar dan 

semakin lama jumlahnya semakin bertambah 

dengan fungsi untuk mengatasi keperluan yang 

semakin bertambah sehingga dibutuhkan jumlah 

yang tidak sedikit disebut… 

(A) kebijakan anggaran dinamis 

(B) kebijakan anggaran defisit 

(C) kebijakan anggaran surplus 

(D) kebijakan anggaran berimbang 

28. Pernyataan berikut ini merupakan perbedaan 

antara bunga pada bank konvensional dan margin 

keuntungan pada bank syariah menurut sifatnya: 

1) Pihak kreditur akan secara sepihak 

menentukan besarnya di awal transaksi 

2) Prasyarat transaksi pinjam meminjam uang 

atau dana 

3) Kesepakatan kedua pihak (penjual dan 

pembeli) 

4) Bukan prasyarat transaksi 

5) Harapan penjual 

Manakah dari pernyataan tersebut yang 

menunjukkan margin keuntungan bank syariah 

menurut sifatnya: 

(A) (1), (2), dan (3),  

(B) (1), (3), dan (4) 

(C) (2), (3), dan (5) 

(D) (3), (4), dan (5)  

29. Anjuran Allah swt tentang praktik akuntansi 

dengan mencatat dan membukukan setiap 

transaksi yang bersifat tidak tunai dijelaskan 

dalam al-Qur’an... 

(A) Q.S. al-Baqarah ayat 110 

(B) Q.S. al-Baqarah ayat 254 

(C) Q.S. al-Baqarah ayat 282 

(D) Q.S. al-Jum’uah ayat 9 
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30. Kegiatan PT. Barokah sebagai perusahaan jasa  

dalam suatu periode diperoleh data antara lain: 

1) Modal pemilik awal periode Rp. 65.000.000,- 

2) Penjualan Jasa Rp. 125.000.000,- 

3) Penerimaan Piutang Rp. 80.000.000,- 

4) Pembayaran hutang Rp. 80.000.000,- 

5) Beban Usaha Rp. 90.000.000,- 

6) Prive pemilik Rp. 10.000.000,- 

Berdasarkan data diatas, modal pemilik pada akhir 

periode berjumlah : 

(A) Rp. 50.000.000,- 

(B) Rp. 65.000.000,- 

(C) Rp. 70.000.000,- 

(D) Rp. 85.000.000,- 

 


