KISI – KISI MATERI UTS PENGANTAR ILMU EKONOMI
1.

( Nilai )
1. Jelaskan definisi dari ilmu ekonomi.
2. Untuk membahas ilmu ekonomi dibedakan 3 bidang/kajian/analis. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis
analisis dalam bidang ilmu ekonomi tersebut dan beri contoh masing-masing bidang kajian tersebut
sehingga menjadi kesatuan utuh yang saling berhubungan satu sama lain.

2. a. Jelaskan Pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro
b. Sebutkan pula analisis yang dipelajarinya dalam Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro
3.

(Nilai)
Sebutkan dan jelaskan sistem – sistem perekonomian yang ada didunia sekarang ini dan beri contoh negara
yang menganut sistem tersebut.
4. Nilai)
Jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan, hukum permintaan , teori penawaran, hukum penawaran
dan keseimbangan pasar ( gambarkan pula kurva permintaan, kurva penawaran dan kurva keseimbangan
pasarnya)
5. (Nilai )
a. Jelaskan yang dimaksud dengan elastsitas permintaan harga,
b. Jelaskan pula yang dimaksud permintaan elastis ( E > 1) permintaan inelastis ( E < 1) dan permintaan
elastis uniter/normal ( E = 1) serta gambar kurvanya masing-masing elastisitas tersebut.
6. (Nilai)
Struktur pasar/bentuk pasar dibedakan 4 jenis : Pasar Persaingan Sempurna, Monopoli, Persaingan
Monopolistis dan Oligopoli dan Sebutkan dan jelaskan ciri-cri dari pasar tersebut dan beri contoh masingmasing produk yang dihasilkan ( minimal 4 masing – masing ciri dari pasar tersebut )
7. (Nilai )
Jelaskan yang dimaksud dengan teori tingkah laku konsumen dan Jelaskan pula dua pendekatan dalam
mempelajari teori tingkah laku konsumen tersebut.
8. Nilai
a. Sebutkan dan jelaskan bentuk – bentuk organisasi perusahaan dan beri contoh masing-masing bentuk
organisasi perusahaan tersebut.
b. Jelaskan perbedaan pengertian perusahaan dan industri dan berikan contohnya.
9. (Nilai )
a. Jelaskan pengertian biaya produksi
b. Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis biaya produksi tersebut dan beri contoh masing-masing biaya
tersebut.
c. Manakah biaya produksi yang lebih efisien produksi jangka pendek atau jangka panjang
10. (Nilai )
a. Jelaskan perbedaan upah uang dengan upah rill dan berikan contohnya dalam angka.
b. Sebutkan dan jelaskan faktor – faktor yang menimbulkan perbedaan upah
11. (Nilai )
a. Apakah pasar persaingan sempurna sama dengan pasar bebas. Jelaskan
b. Sebutkan kebaikan dan keburukan dari pasar bebas
c. Sebutkan dan jelaskan bentuk – bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
12. (Nilai)
Jelaskan pengertian-pengertian dibawah ini
a. Skala Ekonomi
b. Pernyataan normatip dan pernyataan positip
c. Surplus konsumen
d. Barang inferior dan hubungnya dengan pendapatan seseorang
e. Ceteris paribus
f. Paradoks nilai
g. Diskriminasi harga
h. Mengapa iklan tidak dibutuhkan dalam pasar persaingan sempurna tetapi dibutuhkan dalam pasar
persaingan monopolistis
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