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KERJAKAN 2 SOAL WAJIB BERIKUT
1. a. Sebutkan dan jelaskan tiga (3) indikator makro yang utama.
b. Jelaskan hubungan ketiga indikator tersebut dalam konsep siklus bisnis (usaha)
2. Di dunia ini ada negara (perekonomian) yang kaya dan ada negara yang miskin, jelaskan:
a. Mengapa suatu negara bisa disebut kaya atau miskin.
b. Dalam satu grafik, jelaskan dimana posisi negara kaya dan negara miskin terkait
dengan capital labor ratio steady state nya.
c. Negara miskin biasanya mempunyai jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan
jumlah penduduk di negara kaya. Jelaskan dampak pertumbuhan penduduk yang lebih
tinggi terhadap capital labor ratio state nya.

KERJAKAN 2 SOAL PILIHAN DARI 4 SOAL BERIKUT
3. a. Jelaskan mengapa tabungan penting dalam membentuk PDB (Hints: gunakan sistem
persamaan identitas PDB dengan pendekatan pengeluaran).
b. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tabungan nasional baik dari sisi
swasta maupun dari sisi pemerintah
c. Tunjukkan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah dengan menaikkan pajak bisa
berdampak pada tabungan nasional (Hints: jawablah dengan menggunakan grafik).
d. Berdasarkan jawaban pada c, bagaimana dampak kebijakan pemerintah tersebut
terhadap output nasional.
4. Bank sentral dapat mendorong perekonomian melalui money creation dengan cara
melakukan operasi pasar terbuka (OPT).
a. Jelaskan kebijakan OPT yang dapat mendorong perekonomian?
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b. Dengan menggunakan neraca yang sederhana, tunjukkan bagaimana proses
penciptaan uang tersebut terjadi dengan asumsi ada 3 bank, jika Bank Sentral
menambah currencynya sebesar Rp.5 triliun.
c. Hitunglah berapa jumlah uang beredar jika diketahui: a). required reserves ratio
sebesar 5%, currency-deposit ratio sebesar 0.8?
d. Berapakah jumlah uang beredar yang paling maksimum?
5. a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan velocity of money? dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya
b. Apakah anda setuju bahwa inflasi adalah fenomena moneter? Jelaskan.
6. Penduduk yang tinggal di DKI Jakarta dapat dibagi antara yang bekerja dan yang
menganggur. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa rata-rata dua persen dari mereka
yang bekerja mengalami pemutusan tenaga kerja atau keluar dari pekerjaannya.
Sementara itu, sekitar 10 persen dari yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan
setiap bulannya.
a. Berdasarkan data tersebut, hitunglah porsi mereka yang menganggur pada kondisi
steady state atau tingkat pengangguran natural!
b. Seandainya DPRD DKI Jakarta mengeluarkan PERDA yang mengharuskan semua
perusahaan membayar pesangon yang lebih tinggi dari peraturan sebelumnya, apakah
menurut Anda akan ada perubahan terhadap tingkat pengangguran natural yang
terjadi? Bandingkan dengan jawaban a dan beri penjelasan!
c. Apakah menurut Anda PERDA yang baru ini bisa mempengaruhi rate job of finding?
Jelaskan jawaban Anda!

