KUMPULAN SOAL MAKRO

KUALITATIF
1. Sebutkan dan jelaskan:
a

Money supply dan mata uang dalam peredaran!

b Perbedaan antara bank sentral dan bank umum!
c

Tujuan masyarakat memegang uang menurut Keynes!

2. Jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di
masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi (Mekanisme
Transmisi)!
3. Jelaskan apa saja tugas-tugas bank sentral dan apa yang ditetapkan bank sentral dalam
kebijakan moneter?
4. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan syarat uang!
5. Sebutkan dan jelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara dua teori keuangan yaitu
teori kuantitas dan teori sisa tunai!
6. Bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan
moneter, fiskal dan segi penawaran? Jelaskan!
7. Berikan penjelasan mengenai:
a

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya!

b Jenis-jenis inflasi!
KUANTITATIF
1. Perekonomian pada suatu Negara tertentu memiliki data seperti dibawah ini (dalam miliar
satuan mata uang):
Konsumsi: 150 + 0,5Yd; Investasi: 50; Pengeluaran pemerintah: 60; Pajak: 0,5Y; Ekspor: 20;
Impor: 0,1Y. Dari data Ttersebut, maka tentukanlah:
a. Pendapatan nasional keseimbangan!
b. Besarnya konsumsi dan tabungan!
c. Besarnya impor dan bagaimana kondisi cadangan devisa negara (surplus, seimbang,
defisit)?

2. Diketahui besarnya konsumsi masyarakat: 1250 + 0,25Y dan investasi sebesar 1750 – 300i,
sedangkan besarnya penawaran uang adalah 2500 dengan permintaan uang untuk transaksi dan
berjaga-jaga sebesar 2000 dan uang untuk spekulasi: 0,4Y – 3000i.
Dari data diatas, maka:
a

Berapakah besarnya pendapatan nasional keseimbangan di pasar barang dan pasar uang?

b Berapakah besarnya tingkat suku bunga keseimbangan?
c
3

Gambarkan grafik tersebut!

Dalam perekonomian sebuah Negara diketahui fungsi konsumsi C = 400+0,75 Yd, pajak 400,
investasi 500, pengeluaran pemerintah 400, ekspor 400 dan impor 0.15Y. Berdasarkan
informasi tersebut, tentukanlah:
a. Pendapatan Nasional dalam keseimbangan!
b. Berapakah impor, konsumsi RT dan Tabungan RT?
c. Adakah ekspor melebihi impor? Dan bagaimana kondisi neraca perdagangannya?
d. Gambarkan keseimbangan perekonomian terbuka!

4. Diketahui fungsi konsumsi 100+0,8Y, investasi 150-600i sedangkan fungsi permintaan uang untuk
transaksi dan berjaga-jaga 0,2Y dan untuk spekulasi 50-400i. Pengeluaran pemerintah sebesar 10 dan
jumlah uang yang beredar 200.
Ditanyakan:
a. Tingkat suku bunga dan pendapatan yang memenuhi keseimbangan di pasar uang dan pasar
barang?
b. Tingkat suku bunga dan pendapatan yang memenuhi keseimbangan di pasar uang dan pasar barang
yang baru bila jumlah uang yang beredar menjadi 300.
c. Gambarkan tingkat keseimbangan umum lama dan baru dalam satu grafik!

5. Diketahui besarnya konsumsi masyarakat: 90 + 0,75Yd dan investasi sebesar 70 – 150i,
sedangkan besarnya penawaran uang adalah 90 dengan permintaan uang untuk transaksi
sebesar 0,2Y, berjaga-jaga sebesar 0,3Y dan uang untuk spekulasi: 50 – 250i.
Dari data diatas, maka:
a. Bagaimanakah persamaan keseimbangan pasar barang (IS) dan pasar uang (LM)?
b. Berapakah besarnya pendapatan dan tingkat suku bunga keseimbangan?
c. Gambarkan grafik keseimbangan pasar barang dan pasar uang!

