
RANGKUMAN UKK EKONOMI 

1. CONTOH BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA 

Bank Pemerintah: 

 Mandiri 

 Mutiara Bank 

 BNI 

 BRI 

 BTN 

 

Bank Campuran:  

 ANZ 

 Commonwealth 

 Rabobank 

 Chinatrust 

 BNP Paribas 

 

Bank Swasta: 

 BCA 

 CIMB Niaga 

 UOB 

 Bank Mega 

 Bukopin 

2. KEGIATAN MENGHIMPUN DANA DARI BANK 

 Simpanan Giro adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat dn dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran 

 Simpanan Tabungan adalah simpanan yang dapat diambil setiap saat melalui ATM 

 Simpanan Deposit adalah simpanan yang jangka waktu penarikannya sudah ditentukan (tiap 

satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dst) 

 

3. KLIRING, INKASO, GIRO, DEPOSIT 

 Kliring: penyelesaian utang-piutang dengan menyerahkan warkat (catatan tertulis/surat) 

 Inkaso: kliring dengan warkat yang berasal dari luar kota/negeri/luar wilayah kliring 

 Giro: simpanan/tabungan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran (melalui 

kartu debit, kartu kredit, dll) 

 Deposit: penyimpanan di bank yang bisa ditarik pada waktu tertentu 

 

4. KEBIJAKAN MONETER 

Kebijakan yang diambil ban sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar 

 Jenis-Jenis: 

 Easy money policy menambah jumlah uang beredar mengatasi pengangguran dan 

meningkatkan daya beli masyarakat ada saat perekonomian resesi/depresi 

 Tight money policy mengurangi jumlah uang beredar saat inflasi 

 Instrumen kebijakan moneter: 

 Operasi pasar terbuka: menjual/membeli surat beharga pemerintah (sertifikat bank 

Indonesia/surat berharga pasar uang) 

 Fasilitas diskonto: mengontrol tingkat bunga 

 Rasio cadangan wajib: mengatur jumlah dana cadangan perbankan 

 

5. KEGIATAN BANK SECARA UMUM 

 Menghimpun dana (funding): giro, deposit, tabungan 

 Menyalurkan dana: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, 

kredit konsumtif, kredit profesi 

 Jasa bank lainnya: transfer, kliring, inkaso, safe deposit box, kartu kredit. Letter of credit, 

traveler’s cheque, penerimaan setoran, pembayaran 

 

6. BATAS MAKSIMUM KREDIT BI 

Batas maksimum pemberian kredit adalah presentase maksimal penyediaan dana yang 

diperkenankan terhadap modal bank umum 

 

7. MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH 

 Mudharabah: perjanjian antara penyedia modal dan pengusaha, kerugian ditanggung bank 

kecuali karena salah pengelolaan 



 Musyarakah: joint venture, keuntungan dibagi rasio sedangkan kerugian dibagi berdasarkan 

rasio ekuitas (modal) 

 Murabahah: penyaluran dana dalam jual-beli 

 

8. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN RENTABLITAS 

 Likuiditas: kemampuan membayar dengan harta lancar (jangka pendek) 

 Solvabilitas: kemampuan membayar dengan seluruh harta (jangka panjang) 

 Rentabilitas: presentase keuntungan 

 

9. FUNGSI OJK 

Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di: 

 Sektor perbankan 

 Sektor pasar modal 

 Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dll.  

 

10. PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH 

 

PERBEDAAN KONVENSIONAL SYARIAH 

AKAD Hukum positif Qur’an dan hadits 

KEUNTUNGAN Bunga Bagi hasil (mudharabah) 

PENGELOLAAN 

Kredit untuk siapa saja selama 

debitur bisa membayar cicilan 

dengan rutin 

Tidak memberikan untuk 

bisnis yang melanggar 

hukum Islam 

HUBUNGAN 

NASABAH DAN 

BANK 

Debitur dan kreditur Mitra/partner 

 

11. SYARAT 5C KREDIT 

 Character (karakter): kebiasaan, kejujuran, kepribadian, cara hidup, dan keadaan keluarga 

 Capability (kemampuan): kemampuan, kepandaian, dan keahlian dalam mengelola usaha 

 Capital (modal): penerima kredit harus memiliki modal sendiri, pinjaman hanya sebagai 

pendorong perkembangan usaha 

 Coleteral (jaminan): peminjam harus memberikan jaminan, bisa berupa tanah, rumah, atau 

surat berharga 

 Condition of economy (kondisi ekonomi): keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan 

ramalan ekonomi pada masa mendatang 

 

12. TEORI KUANTITAS 

Hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan perubahan harga barang. 

Kemudian dilengkapi oleh Irving Fisher 

 

 

 

 

13. FUNGSI UANG 

 Asli 

 Alat tukar umum (medium of exchange) 

 Satuan hitung (unit of account) 

 Turunan 

 Alat pembayaran (means of payment)  

MV = PT 
M: Jumlah uang beredar 

V: Kecepatan uang beredar 

 

P: Tingkat harga umum 

T: Jumlah barang dan jasa 



 Pembayar utang (standard of deffered payment)  

 Penimbun kekayaan  

 Alat pembentuk & pemindahan modal (transfer value)  

 Ukuran harga (standard of value)  

 

14. PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG 

 Permintaan uang (menerangkan mengapa individu/perusahaan memegang uang) 

 Dipengaruhi oleh  

 Kebutuhan bertransaksi (transaction demand)  

 Kebutuhan berjaga2 (precaution demand)  

 Kebutuhan berspekulasi (speculatif demand)  

 Penawaran uang (jumlah uang yg tersedia dalam suatu perekonomian) 
 

 

 

L: penawaran 

M1: uang logam,kertas,rekening giro 

M2: M1+tabungan non giral dan rekening bank yang kurang liquid lainnya 

M3: M2+kesepakatan pembelian kembali dalam jangka panjang, deposito jangka pandang, dll. 
 

 Hal hal yang mempengaruhi penawaran :  

 Pendapatan: jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu 

 Tingkat suku bunga: jika turun orang akan cenderung menabung ke bank maka uang 

yang beredar akan meningkat, jika naik maka orang cenderung menyimpan uang di bank 

maka uang yang beredar berkurang.  

 Selera masyarakat 

 Harga barang 

 Fasilitas kredit 

 Kekayaan masyarakat 

 

15. UANG GIRAL DAN KARTAL 

 Uang Kartal: uang yang digunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari meliputi uang kertas 

dan uang logam. 

 Uang Giral: uang dalam bentuk surat berharga (cek, giro, wesel) dan dapat diuangkan di 

lembaga keuangan tertentu. Lembaga yang dituju adalah bank & kantor pos. 

 

16. SYARAT UANG 

 Tahan lama (durability) 

 Nilai tetap (stability of value) 

 Mudah dibawa kemana-mana (portability) 

 Mudah dibagi (divisibility) 

 Adanya kelangsungan pemakaian (kontinuitas) 

 Disenangi umum (acceptability) 

 

17. DEVALUASI, REVALUASI, APRESIASI 

 Devaluasi adalah turun mata uang negeri terhadap mata uang asing karena pasar 

 Revaluasi adalah naik mata uang negeri terhadap mata uang asing karena pasar 

 Apresiasi adalah naik mata uang negeri terhadap mata uang asing karena pemerintah 

 Depresiasi adalah turun mata uang negeri terhadap mata uang asing karena pemerintah 

 

 

 

 

L= M1 + M2 + M3 + near money M2 = M1 + uang kuasi 



18. MENGHITUNG KURS UANG 

 Cara menghitung valas yaitu kita menempatkan diri kita di bank 

 Membawa nama uang asing artinya kita membeli uang tersebut 

 Membawa nama uang rupiah artinya kita menjual uang tersebut 

 

19. FUNGSI MANAJEMEN G. R. TERRY DAN HENRY FAYOL 

 Henry Fayol 

 Planning 

 Organizing 

 Commanding 

 Coordinating 

 Controlling  

 G. R. Terry 

 Planning 

 Organizing 

 Actuating 

 Controlling 

 

20. FUNGSI P. O. A. C. 

 Planning 

 5W+1H  

 What: Apa yang hendak dicapai dan merumuskannya dalam tujuan 

 Why: Mengapa hal tertentu menjadi tujuan dan disertai alasan dan analisis 

 Where: Dapat mempertanggungjawabkan pilihan lokasi perusahaan berdasar aspek 

ekonomis, sosial, dan teknis 

 When: Menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan 

 Who: Mempertanggungjawabkan orang-orang yang ia pekerjakan 

 How: Menentukan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan dan pembagiannya 

 Syarat: 

 Tujuannya jelas 

 Sederhana 

 Memuat beberapa analisis pekerjaan 

 Fleksibel 

 Memiliki keseimbangan antara tujuan tiap bagian dan tujuan perusahaan 

 Bisa memaksimalkan sumber daya secara efektif 

 Manfaat: 

 Pelaksanaan tugas tepat dan kegiatan unit terorganisir 

 Mengantisipasi kesalahan 

 Memudahkan pengawasan 

 Memberi pedoman kegiatan 

 Organizing 

 Unsur: sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan 

 Manfaat: memungkinkan pembagian tugas (spesialisasi) sesuai keadaan, dan membantu 

anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan 

 Fungsi: menurunkan wewenang dari manajemen puncak ke pelaksana, membuat pembagian 

tugas, dan mengatur kegiatan 

 Bentuk:  

 Organisasi garis, pimpinan langsung ke bawahan, untuk organisasi sederhana yang 

karyawannya sedikit dan tidak ada spesialisasi. Contoh: organisasi militer 

 Organisasi fungsional, disusun berdasar sifat dan jenis fungsi yang dilaksanakan.  

 Organisasi garis dan staf, memberi wewenang pada pimpinan memberi komando kepada 

bawahan. Untuk organisasi yang jumlah personelnya besar 

 Actuating 

 Teori Abraham Maslow 

 Menurut Abraham Maslow, terdapat lima hierarki kebutuhan manusia: 

1. Physiological (fisiologi): sandang, pangan, papan 

2. Safety (rasa aman): keamanan dan proteksi 



3. Social (sosial) atau Belongingness Needs: cinta kasih, penerimaan sosial, pertemanan 

4. Esteem (penghargaan): menghargai diri sendiri, kewenangan mengatur diri sendiri, 

prestasi, status, pengakuan dan perhatian. 

5. Self-actualization (aktualisasi diri): kebutuhan untuk berkembang, pencapaian potensi 

diri  

 Selanjutnya Maslow juga mengelompokkan 5 kebutuhan tersebut ke dalam dua 

kelompok, yaitu: 

 Lower-order needs (kebutuhan tingkatan rendah), antara lain kebutuhan fisiologis dan 

kebutuhan rasa aman. 

 Higher-order needs (kebutuhan tingkatan tinggi), antara lain: kebutuhan sosial, 

penghargaan dan aktualisasi diri. 

 Menurut Maslow, lower order needs dipuaskan oleh pihak eksternal, seperti gaji, 

kontrak pekerjaan, dan jabatan. Sedangkan higher-order needs dipuaskan secara 

internal, yaitu dari dalam diri seseorang itu sendiri (within the person). 

 Gaya kepemimpinan yang dikenal secara umum 

 Otoriter: kekuasaan penuh pada pemimpin 

 Demokratis: pemimpin yang melibatkan bawahan dalam keputusan 

 Bebas: memberi kuasa keputusan kepada bawahan dan hanya memberi nasihat 

 Controlling 

 Pengawasan akan berjalan efektif bila: 

 Scheduling 

 Routing 

 Dispatching (perintah pelaksanaan) 

 Follow up 

 

21. BIDANG MANAJEMEN 

 Bidang produksi: rangkaian kegiatan yang terkendali dalam merubah input menjadi output 

 Rancangan sistem produksi: rancangan produksi dipelajari oleh bagian produksi yang 

berkaitan dengan proses. Contoh: apakah teknologi yang dimiliki mampu membuat produk 

yang diinginkan 

 Volume produksi: mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimilki 

 Proses produksi: mempertimbangkan proses produksi yang paling efisien 

 Lokasi: merancang lokasi produksi yang paling strategis 

 Rancangan pekerjaan: ditetapkannya cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan 

 Pengendalian mutu: usaha untuk mengendalikan mutu melalui bahan baku, teknologi, 

penetapan tanggal berlakunya produk, dan pengemasan 

 Manajemen Persediaan: memutuskan jumlah persediaan yang ideal agar efisien dan efektif.  

 Manajemen Pemasaran 

 Riset pasar: harus benar-benar dilakukan dan jangan terjadi kesalahan, berbeda ditiap jenis 

pasar 

 Segmentasi, targetting, dan positioning:  

 Segmentasi: yaitu proses identifikasi konsumen homogen yang akan dilayani.  

 Targetting: pengelompokan segmen pasar kedalam kelompok homogen.  

 Positioning: pemilihan posisi dari suatu produk didalam pasar 

 Bauran pemasaran 

 Product: perusahaan mampu mengidentifikasi aspek yang diinginkan konsumen dari 

suatu produk. Misal: kemudahan penggunaan suatu produk 

 Price: perusahaan harus mempertimbangkan daya beli konsumen 

 Promotion: keberhasilan penjualan suatu produk juga ditentukan dari aktivitas 

promosinya 

 Place/distribution: produk harus mudah dijangkau oleh konsumen 



 Kepuasan pelanggan: pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan memperhatikan 

beberapa hal. Mutu barang, kemudahan mendapatkan produk, dan pelayanan penjualan 

 Manajemen keuangan (langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan 

penggunaannya) 

 Sumber dana: berasal dari dalam perusahaan (dengan kebijakan menahan pembagian 

dividen), dan bisa dari luar perusahaan (dari pasar modal dan pinjaman bank) 

 Penggunaan dana, digunakan seefektif mungkin. Dana bisa dipakai untuk: 

 Penanaman modal jangka pendek 

 Penanaman modal jangka panjang 

 Pengawasan penggunaan dana: dana yang dipakai harus diawasi agar sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dan membuat pola penggunaan dana agar tidak mengalami kerugian 

 Manajemen personalia (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas 

tenaga kerja, integrasi, dan PHK dengan SDM untuk mencapai sasaran perseorangan 

 Penerimaan pegawai 

 Analisis jabatan. Dengan ini akan diketahui kriteria orang yang akan diseleksi 

 Seleksi penerimaan pegawai. Memastikan orang yang tepat untuk mengisi jabatan 

 Pelatihan. Memungkinkan seseorang mendapat pengetahuan untuk mengisi jabatannya 

 Penilaian pegawai: harus dinilai atas prestasi dan kemampuannya berdasarkan objektivitas 

 Motivasi: pegawai harus diberi motivasi agar dapat bekerja lebih maksimal 

 Promosi dan mutasi: proses penilaian pegawai dapat menjadi dasar beberapa kemungkinan 

tindakan berikut 

 Memberhentikan 

 Dipindahkan ke ruang lingkup yang lebih sempit 

 Dipindahkan ke jabatan lain 

 Promosi 

 

22. FUNGSI POKOK PEMASARAN 

 Fungsi Pertukaran: terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan. 

 Fungsi Fisis: fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan dan fungsi pemrosesan 

 Fungsi Penyediaan Sarana: informasi pasar, penanggunan risiko, pengumpulan, komunikasi, 

standardisasi, penyortiran dan pembiayaan. 

 

23. KASUS PRODUKSI (contoh kasus: manajemen produksi keripik pisang) 

 Perencanaan Produksi  

 Pemilihan jenis pisang 

 Skala usaha 

 Pemilihan lokasi produksi 

 Pengarahan 

 Pengarahan merupakan pemberian instruksi dari manajer kepada karyawan (tenaga kerja) 

agar karyawan mau menjalankan tugas yang dibebankan dengan baik dan benar  

 Pengkoordinasian 

 Pekerja dapat melakukan koordinasi dengan pekerja lainnya, misalnya pekerja A melakukan 

pemilahan bahan, pekerja B melakukan pengupasan, dan sebagainya  

 Koordinasi juga dapat dilakukan antara manajer dan karyawan, misalnya dalam menentukan 

harga jual atau berapa banyak keripik pisang yang akan diproduksi pada waktu tertentu. 

 Kegiatan Produksi 

 Meliputi pemilahan bahan, pengupasan, perendaman, perajangan, penggorengan I, 

pendinginan, pemberian bumbu, penggorengan II, pendinginan, dan pengemasan.  

 



 Pengawasan 

 Pengawasan upaya-upaya untuk memperoleh hasil maksimal dalam produksi, seperti 

pengawasan anggaran, proses kerja, dan lain-lain. 

 Pengawasan dapat berupa penilaian atau evaluasi terhadap pekerjaan yang dikerjakan para 

pekerja  


