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Petunjuk ujian : 

1) Mulailah dengan membaca basmallah 

2) Baca dan fahami soal dengan baik sebelum menuliskan jawaban 

3) Selamat ujian, dan semoga sukses 

4) Kerjakan masing-masing, jika terdapat jawaban yang copy-paste, nilai dianggap nol 

5) Kumpulkan jawaban paling lambat hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 12.00 wib di 

meja saya. 

6) Kerjakan di kertas double folio, tulis tangan. 

 

Soal ujian: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 

a. Ilmu ekonomi 

b. Kelangkaan 

c. Tindakan ekonomi 

d. Biaya peluang (Opportunity cost) 

2. Jelaskan: 

a. Mengapa bentuk kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawan dan bentuk 

kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas? Gambarkan. 

b. Hukum permintaan dan hukum penawaran serta faktor yang mempengaruhinya! 

c. Harga keseimbangan! 

3. Dalam suatu pasar, perkaitan antara harga dan jumlah barang yang dijualbelikan adalah 

seperti ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Harga (Rp) Permintaan (Unit) Penawaran (Unit) 

1.500 30 10 

3.000 25 20 

4.500 20 30 

6.000 15 40 

 



a. Buatlah grafik permintaan dan penawarannya (dalam satu grafik saja)! 

b. Berapakah harga keseimbangannya? 

4. Bagaimanakah pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi? 

5. Sebutkan faktor-faktor produksi serta jelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan 

dalam sebuah proses produksi! 

6. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya harga pasar! 

7. Apakah faktor terpenting dalam penetapan harga pasar? 

8. Jelaskan secara singkat bagaimana konsep elastisitas ekonomi! 

9. Apa yang kamu ketahui tentang barang ekonomi? 

10. Bagaimanakah peran elastisitas dalam ilmu peternakan? 

 

# Selamat Ujian dan Insya Allah Sukses # 


