
Soal Ekonomi Islam 
1. Pajak yang dibebankan kepada orang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan 
Islam dengan tujuan untuk melindungi diri orang kafir dari serangan musuh disebut: 

a.    Kharaj                     c. Jizyah                                  e. Zakat 
b.    Fai                           d. Usyr          
 

2. “Uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu 
merefleksikan semua jenis warna”. Perkataan tersebut merupakan perkataan dari : 
a.    Al-Ghazali              c. Ibnu Taimiyah                     e. Asy-Syatibi 

b.    Al-Maqrizi              d. Ibnu Khaldun 
 
3. “Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang 

tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau 
penurunan impor barang-barang yang diminta”…. Kutipan perkataan tersebut 
merupakan ide dari : 

a.    Abu Yusuf                          c. Ibnu Khaldun                      e. Al-Maqrizi 
b.    Ibnu Taimiyah                    d. Al-Ghazali 

 
4. Kitab yang banyak membahas tentang keuangan publik yang bernama kitab al-
amwal adalah karya dari : 

a.    Imam Syatibi                      c. Al-Ghazali                           e. Al-Maqrizi 
b.    Abu Ubaid                          d. Ibnu Khaldun 
 

5. Menurut sejarah, siapakah khalifah yang paling terkenal di masa bani Abbasiyah: 
a.    Muawiyah Bin Abi Safyan             c. Harun Al-Rasyid                 e. Ibnu 
Khaldun 

b.    Abdul Malik bin Marwan               d. Al-Makmun 
 
6. Pusat pemerintahan bani Abbasiyah terletak di daerah mana : 

a.    Irak                                     c. Turki                        e. Madinah 
b.    Damaskus                           d. Mekkah 
 

7. Seperlima rampasan perang (ghanimah) disebut khums berdasarkan petunjuk Al 
Qur’an Surat : 
a.    Surat 8 : ayat 14                 c. Surat 8 : ayat 7                    e. Surat 7 : ayat 

41 
b.    Surat 8 : ayat 41                 d. Surat 7 : ayat 8 
 

8. IDB (Islamic Development Bank) merupakan hasil kerjasama antar Negara Islam. 
Kapan terbentuknya IDB ini dan dimana : 
a.    Tahun 1976 di Bangladesh 

b.    Tahun 1977 di Pakistan 
c.    Tahun 1975 di Jeddah 
d.   Tahun 1980 di Jordania 

e.    Tahun 1978 di Mesir 
 
9. Tokoh ulama fase pertama yang menyetujui negara mengambil bagian dari hasil 

pertanian para penggarap (muqasamah/proporsional tax) daripada menarik sewa 
dari lahan pertanian karena dinilai lebih adil dan akan memberikan hasil produksi 
yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah 

garapan. Merupakan pendapat dari… 
a.    Abu Yusuf                          c. Abu Ubaid                          e. Ibnu Miskawih 



b.    Imam Ghazali                     d. Abu Hanifah 
 

10. Pendapat ulama fase pertama yang menyatakan bahwa transaksi jual beli secara 
kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada transaksi tunai, tidak bertentangan 
dengan syariah ialah… 

a.    Abu Hanifah                       c. Ibnu Miskawih                    e. Abu Ubaid 
b.    Zaid Bin Ali                       d. Junaid Al Baghdadi 
 

11. JII dalam pasar modal syariah merupakan singkatan dari… 
a.  Jakarta Indeks islami 
b.  Jakarta Islamic Index 

c.  Jakarta Islamic Institute 
d.  Jakarta Indonesian Index 
e.  Jakarta Islamic Integration 

 
12. Menurut UU Wakaf, harta wakaf yang tidak bergerak adalah dibawah ini, kecuali 
: 

a.       Tanah (semua status hak) 
b.      Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) 
c.       Tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah 

d.      Hak milik atas satuan rumah susun 
e.       Gedung 

 
13. Salah satu pengertian zakat menurut bahasa adalah an-namaa, yang artinya 
adalah: 

a.       Tumbuh, Subur dan berkembang 
b.      Membersihkan atau mensucikan 
c.       Harta menjadi berkah 

d.      Bertambah 
e.       Bekali lipat 
 

14.  Besaran zakat untuk rikaz yaitu sebesar : 
a.         2,5%                                 c. 20%                         e. 25%                        
b.        5%                                    d. 10% 

 
15. Seorang istri meninggalkan dunia dan meninggalkan harta waris berupa emas 
900 gram (tinggal dibagikan kepada ahli warisnya). Ahli warisnya terdiri dari suami, 

ibu, dan bapak. Besar bagian harta waris ibu adalah... 
a.         450 gram                          c. 300 gram                             e. 100 gram 
b.        400 gram                          d. 150 gram 

 
16. ROA (Return on Asset) dalam suatu perbankan syariah diperoleh dari : 
a.    Laba dibagi Total Pembiayaan 

b.    Laba Bersih dibagi Total Aset 
c.    Laba Kotor dibagi Total Modal 
d.   Laba kotor dibagi Total Aset 

e.    Laba Kotor dibagi Total Pembiayaan 
 
17.  SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah) adalah instrumen yang digunakan oleh 

bank syariah di… 
a.    Pasar Modal                        c. Pasar Valuta                        e. Pasar Abstrak 
b.    Pasar Uang                         d. Pasar Obligasi 

 
18.  Nishab harta wajib dizakatkan apabila berdasarkan pada emas, sebesar: 



a.    93.6 gram                            c. 200 gram                 e. 75 gram      
b.    80 gram                               d. 85.6 gram                f. 85 gram = 20 dinar 

 
19.  Lembaga Yang secara legal formal mengurusi wakaf dalam istilah Islam di sebut 
: 

a.    Nazhir                                 c. Muwakif                  e. Badan Wakaf 
b.    Wakif                                  d. Amilin 
 

20.  Orang yang berhak menerima dana zakat yang disebut Mustahiq, didalam Al-
Qur’an tertera dalam Surat: 
a.    Q.S At-taubah : 60            

b.   Q.S At-Taubah : 103 
c.    Q.S At-Taubah : 06 
d.   Q.S At-Taubah : 66 

e.    Q.S At-Taubah : 61 
 
21.  Mudharabah muqayyadah terdiri dari 2 jenis. Yaitu… 

a.    Mudharabah Muqayyadah on balance sheet dan off balance sheet 
b.   Mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqoh 
c.    Mudharabah muqayyadah off balance sheet dan mudharabah muqayyadah 

channeling 
d.   Mudharabah amanah dan mudharabah yad dhamanah 

e.    Tidak ada yang benar 
 
22.  Pihak penerima/ pemegang gadai dalam gadai syariah disebut… 

a.  Murtahin                              c. Rahin                                   e. Mudharib 
b.  Marhun                                d. Marhun bh 
 

23.  Jika mempunyai kambing sebanyak 121-200 ekor dalam jangka waktu satu 
tahun maka zakatnya adalah… 
a.    1 ekor kambing umur 1 tahun lebih 

b.    2 ekor kambing umur 2 tahun lebih 
c.    3 ekor kambing umur 1 tahun lebih 
d.   4 ekor kambing umur 1 tahun lebih 

e.    5 ekor kambing umur 2 tahun lebih 
 
24.  Besatnya kadar zakat untuk hasil pertanian jika dialiri dengan air hujan saja 

tanpa memakai irigasi bantuan ialah… 
a.    10 %                       c. 5%                           e. 2,5% 
b.    15 %                       d. 12% 

 
25.  Fatwa DSN-MUI, Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002. Merupakan fatwa yang 
membahas tentang… 

a.    Jual beli mata uang (Sharf)                         d. Multi jasa 
b.    Mudharabah                                               e. Qardh 
c.    Ijarah 

                               
26.  Tahapan pertama turunnya ayat pelarangan riba. Dimana Alloh SWT tidak 
menegaskan keharaman riba tetapi hanya memberikan isyarat bahwa riba dibenci 

dan tidak ada nilai kebaikannya di sisi Alloh SWT. Hal ini terkandung di dalam 
surat… 
a.    Ar-Rum ayat 39                  c. Al-Imran ayat 130               e. Ar-Rum ayat 37 

b.    An-Nisa ayat 161               d. Al-Baqoroh ayat 276 
 



27.  Ahli waris yang bagian warisnya ¼ dari harta waris ialah... 
a.    Anak perempuan tunggal 

b.    Cucu perempuan tunggal 
c.    Istri, apabila pewaris (suaminya) tidak meninggalkan anak atau cucu 
d.   Suami apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak 

e.    Bapak atau kakek apabila ada anak/cucu 
 
28.  Bentuk musyarakah/Syirkah yang mencampurkan modal dalam jumlah yang 

sama, yakni Rp. X dicampur dengan Rp. X juga. Ialah bentuk Syirkah… 
a.    Syirkah Abdan                   c. Syirkah Wujuh                    e. Syirkah 
Mudharabah 

b.    Syirkah Wujuh                    d. Syirkah Mufawadhah 
 
29.  Berikut merupakan nama-nama tokoh mazhab Iqtishaduna dalam mazhab 

ekonomi islam. Kecuali… 
a.    M. Baqir Al Sadr                c. Kadim As-Sadr                   e. M. A. Mannan 
b.    Baqir Al-Hasani                  d. Abbas Mirakhor 

 
30.  Berikut ini merupakan pemikiran teori tentang konsumsi yang dikemukakan 
oleh monzer kahf. Kecuali… 

a.    Islam dilaksanakan oleh masyarakat 
b.    Zakat hukumnya wajib 

c.    Tidak ada riba dalam perekonomian 
d.   Musyarakah merupakan wujud perekonomian (mudharabah) 
e.    Pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan 

 
 31.  Perhatikan Gambar dibawah ini, 
 

 
 
Gambar diatas menunjukkan bawah, penawaran menurun sehingga menyebabkan 

harga menjadi naik, hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan bekerjanya pasar 
(distorsi pasar) yang disebabkan oleh faktor ihtikar, apa yang disebut ihtikar : 
a.      mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dgn cara menahan barang 

untuk tidak beredar di pasar supaya harga-nya naik 
b.      pedagang membeli barang penjual sebelum mereka masuk ke kota. 
c.       produsen menyuruh pihak lain memuji produk-nya atau menawar dengan 

harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh. 
 
d.     mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dgn cara menahan barang 

untuk tidak beredar di pasar supaya harga-nya naik. 
 

e.      menjual diatas harga pasar memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar 
pembeli. 
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Pemilik mobil mewah berlapis emas ini ternyata orang Indonesia 

32.  Teori ekonomi konsumsi Islam berbeda dengan teori konsumsi ekonomi 
konvensional, dalam teori konsumsi konvensional pendapatan adalah penjumlahan 

dari konsumsi dan tabungan [ Y = C + S ]. Sedangkan pada teori ekonomi Islam 
adalah… 
a.       Y = C + S + T 

b.      Y = C + S + T + Infak 
c.       Y = C + Infaq 
d.      Y = C + S + Infaq 

e.       Y = C + T 
 
33.Bentuk musyarakah/Syirkah yang mencampurkan antara modal dengan reputasi 

atau nama baik seseorang, disebut dengan… 
a.    Syirkah Abdan                   c. Syirkah Inan                        e. Syirkah 
Mudharabah 

b.    Syirkah Wujuh                    d. Syirkah Mufawadhah 
 
34. Surat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang diterbitkan bank Indonesia, 

memakai akad : 
a.    Kafalah 

b.    Ju’alah 
c.    Hawalah 
d.   Wadi’ah 

e.    Ujrah 
 
35.  “Menurut ketentuan asal bahwa segala sesuatu itu dibolehkan selagi belum ada 

dalil yang mengharamkannya.” (Dalam Kitab Al Asybah Wa an Nazair). Merupakan 
kaidah fiqih yang dikemukakan oleh… 
a. Imam Suyuthi                      c. Ibnu Taimiyah                     e. Ibnu Hikam 

b. Imam Malik                         d. Ibnu Khaldun 
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36.  “Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah dibolehkan 

dan sahih; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang 
dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.” (Dalam kitab: Qaidah Nuranniyah, 131). 
Merupakan kaidah fiqih yang dikemukakan oleh… 

a. Imam Suyuthi                      c. Ibnu Taimiyah                     e. Ibnu Hikam 
b. Imam Malik                         d. Ibnu Khaldun 
 

37.  Akad dari sisi pelaksanaannya terbagi menjadi dua. Yaitu akad nafiz dan akad 
mauwquf. Yang dimaksud dengan akad mauwquf adalah… 
a.    Lengkap Rukunnya, namun ada Syarat yang terganggu 

b.    Lengkap Rukun & Syarat dapat langsung dieksekusi 
c.    Salah seorang dari kedua pihak tidak Memiliki hak fasakh tanpa persetujuan 
pihak lain 

d.   Salah seorang dari kedua Belah pihak boleh memfasakh Akad tanpa persetujuan 
Pihak lainnya. 
e.    Kurang rukunnya, sehingga tidak sah 

 
38.  Akad dari sisi kekuatannya terbagi menjadi dua. Yaitu akad lazim dan ghayr 
lazim. Yang dimaksud dengan akad lazim adalah… 

a.    Lengkap Rukunnya, namun ada Syarat yang terganggu 
b.    Lengkap Rukun & Syarat dapat langsung dieksekusi 

c.    Salah seorang dari kedua pihak tidak Memiliki hak fasakh tanpa persetujuan 
pihak lain 
d.   Salah seorang dari kedua Belah pihak boleh memfasakh Akad tanpa persetujuan 

Pihak lainnya. 
e.    Kurang rukunnya, sehingga tidak sah 
 

39.  Diantara transaksi yang dilarang dalam islam ialah permainan harga melalui 
berpura-pura menawar. Atau dalam istilah fiqh disebut dengan.. 
a.    Bathil                                  c. Gharar                     e. Najash                    

b.    Maysir                                 d. Ikrah 
 
40.  Hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya 

misalnya pembeli meminta supaya objek yang dibelinya diantarkan sampai ke 
rumah tinggalnya dan seumpamanya. Dan pihak penjual pun boleh meminta 
tambahan upah jika jarak tempuh melebihi batas yang disepakati. Disebut dengan… 

a.    Khiyar As Syarth                c. Khiyar Al’Aib                     e. Khiyar Ar-Ru’yah 
b.    Khiyar Majlis                      d. Khiyar Al Wasf 
 

41.  Fatwa yang berkaitan dengan pasar modal syariah adalah ... 
a.    No 40 tahun 2003             c. No. 45 tahun 2003             e. No. 48 tahun 2008 
b.    No. 41 tahun 2004            d. No. 47 tahun 2006 

 
42.  Nomor dan tahun berapakah mengenai regulasi Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) adalah… 

a.    UU No 19 tahun 2008                                d. UU No.22 tahun 2006 
b.    UU No. 20 tahun 2008                               e. UU No. 24 tahun 2008 
c.    UU No. 21 tahun 2009 

 
43.  Rasio minimum pemenuhan GWM dalam bentuk Rupiah bagi bank syariah 
ialah… 

a.    5 %                                     c. 7%                                       e. 9%  
b.    6%                                      d. 8% 



 
44.  Siapakah nama direktur direktorat perbankan syariah Bank Indonesia (DPBS- 

BI) saat ini yang merupakan lembaga yang mengurusi&memberikan regulasi 
Perbankan syariah di Indonesia… 
a.    Mulya Siregar                     c. Muliaman Hadad                e. Miranda Gultom 

b.    Riawan Amin                     d. Halim Alamsyah 
 
45.  Saldo rata-rata rekening giro wadiah Tuan Maula di bank syariah sebesar Rp. 

1.000.000. Bonus yang akan diberikan bank kepada nasabah giro wadiah adalah 
30%. Diasumsikan bahwa total saldo rata-rata dana pada bank syariah sebesar Rp. 
200.000.000 dan didistribusi pendapatan untuk giro wadiah adalah Rp. 1.600.000. 

maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh bonus dari bank sebesar… 
a.    Rp. 2.500                            c. 2.700                                   e. 3.000 
b.    Rp. 2.400                            d. 2.800 

 
46.  Saldo rata-rata tabungan mudharabah Tuan Adil di bank syariah sebesar Rp. 
1.000.000. Nisbah bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana 

tabungan mudharabah di bank syariah Rp. 100.000.000 dan distribusi pendapatan 
dibagi hasilkan sebesar Rp. 1.600.000. maka pada akhir bulan nasabah akan 
memperoleh bonus dari bank sebesar… 

a.    Rp. 8.000                            c. Rp. 10.000                           Rp. 12.000 
b.    Rp. 9.000                            d. Rp. 11.000 

 
47.  Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil/digunakan dari… 
a.    Rekening Tabarru peserta               d.Rekening tabaduli peserta 

b.    Rekening dana perusahaan             e. Tidak ada jawaban yang tepat 
c.    Rekening Pemerintah 
 

48.  Akad yang umumnya digunakan oleh perbankan syariah untuk memberikan 
pembiayaan pada sektor pertanian adalah… 
a.    Salam                                  c. Ijarah                       e. Mudharabah 

b.    Istishna                               d. Syirkah 
 
49.  Sesuai dengan PSAK No. 59 (2002) yang mengatur ketentuan istishna, bahwa 

biaya istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai.. 
a.    Aktiva Istishna                   c. Beban Istishna                     e. Modal Istishna 
b.    Passiva Istishna                  d. Pendapatan Istishna 

 
50.  Dalam laporan keuangan bank syariah, unsur-unsur neraca bank syariah 
meliputi keterangan/hal sebagai berikut. Kecuali… 

a.    Aktiva                                 c. Investasi tidak terikat          e. Investasi terikat 
b.    Kewajiban                          d. Ekuitas 
 

 
 

II.  Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan Tepat… 

 
 

1. Pada Umur 12 tahun Rasulullah pergi berdagang mengikuti pamannya Abi 
Thalib pada saat itu ketemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira, 
dimana beliau paham tentang injil dan nasranian, ke daerah mana beliau 
berdagang: 



2. Rasulullah menerapkan Usyr kepada umat muslim dan non muslim, apa yang 
disebut dengan Usyr: pajak yang dibebankan kepada umat non-muslim 

maupun muslim yang berdagang di wilayah umat muslim 
3. Apa nama kota sebelum berubah menjadi yang bernama Madinah: yastrib 
4. Siapa nama sahabat yang dipersaudarakan oleh nabi dari anshar dan 

muhajirin kemudian diantara keduanya melakukan konsep kerjasama 
(syirkah) dalam berbisnis : 

5. Sebutkan 2 kebijakan paling utama dimasa Abu Bakar as-Sidiq setelah 

diangkat menjadi seorang khalifah : 
6. Berapa tahun Umar bin Khattab diamanahkan menjadi seorang khalifah: 10 

tahun 

7. Lembaga Baitul Maal resmi menjadi lembaga formal pada saat pemerintahan 
di khalifah: umar bin Khatab 

8. Utsman bin affan setelah menjadi khalifah, ada kebijakan yg dibuat dalam 

zakat yaitu bagi harta yang nampak seperti ternak, perniagaan dll dipungut 
oleh pemerintah dan bagi harta tak nampak seperti emas dan simpanan 
pembayarannya diserahkan kepada individu masing-masing, sebutkan salah 

satu kelebihan dari sistem ini: 
9. Pusat pemerintahan bani Umayyah terletak di daerah mana : damaskus 
10. Masa bani Abbasiyah dalam pertanian dan perkebunan sangat berkembang 

maju dan pesat, salah satu faktornya adalah karena diapit oleh dua sungai 
yaitu: 

11. Lembaga Pengawas Pasar yang dibuat oleh Rasulullah dalam mekanisme 
pasar Islami dikenal dengan istilah: al-hisbah 

12. Siapakah nama khalifah yang tidak termasuk dari keturunan muawiyah bin 

abu sufyan dari bani umayyah: 
13. Pengarang kitab al-kasb yang membahas tentang bekerja, berusaha dan 

berkarya serta consumer behavior adalah 

14. Yahya bin Umar melarang ihtikar dalam melakukan kegiatan transaksi dalam 
pasar, apa pengertian ihtikar penimbunan barang agar penawaran barang 
turun dan mengakibatkan harga barang itu menjadi naik 

15. Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sistem barter akan 
mengalami permasalahan salah satunya adalah double coincidence of wants, 
apa maksudnya: 

16. Apa yang dimaksud dengan Maqoshid Asy-Syariah menurut asy-
Syatibi: tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan segala 
aktivitas kehidupan dengan berlandaskan syariah Islam 

17. Kitab yang berjudul al-hisbah fil Islam yang membahas tentang lembaga 
Hisbah dalam Islam karya dari: 

18. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, 

yakni: alat tukar, penyimpan nilai 
19. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan 

menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran, apa 

maksudnya: 
20. Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah-nya, menguraikan teori-teori.. 
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