Soal Olimpiade Ekonomi Islam 2009 Babak Penyisihan Sesi I
(Waktu 60 Menit)
I.

Aqidah (10 SOAL)
1. Tauhid Rububiyah adalah.....
a. Mengimani Allah dan RosulNya
b. Mengimani Allah sebagai pemberi Rizqi ,Pencipta,Menghidupkan dan mematikan
c. Mengimani sifat dan nama Allah
d. Semua jawaban salah
2. Surat Al-Fatihah mempunyai nama nama yg berbeda, kecuali.....
a. Assab’ul Matsani
b. Kalimah Thoyyibah
c. Ummul Quran
d. Ummul Kitab
3. Dalam Q.S. AL Baqarah ayat 208 dinyatakan bahwa “Hai orang-orang yang beriman
masuklah ke dalam Islam secara kaffah….dst”. Maksud kaffah dalam ayat tersebut adalah:
a. Parsial
b. Menyeluruh
c. Sangat detail
d. Nyata
4. Mengimani Allah sebagai satu satunya Zat yang pantas di ibadahi dan disembah, adalah
bentuk tauhid.....
a. Rububiyah b. Asma wa sifat c. Uluhiyah d. Wahidiyah
5. Allah Menciptakan dunia ini tidak ada yang sia-sia, pernyataan tersebut ada di dalam Surat
dan ayat berapa di dalam Al-Quran?
a. Ali-Imron Ayat 191
b. At-Taubah ayat 121
c. Al-Baqoroh ayat 120
d. Al -An’am ayat 23
6. Diam sebentar sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah dalam sholat merupakan.....
a. Syarat sah-nya sholat
b. Syarat Wajib sholat
c. Sunnah dalam sholat
d. Sunnah ab’ad dalam sholat
7. Yang termasuk dalam Syarat Wajib Sholat adalah.....
a. Suci dari Hadast besar
b. Menghadap kiblat
c. Dalam keadaan sadar
d. Menutup Aurot
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8. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan diatas dada
atau dibawah dada merupakan.....
a. Rukun Sholat
b. Syarat Wajib sholat
c. Sunnah Ab’ad
d. Semua jawaban salah
9. Yang merupakan rukun Sholat adalah.....
a. Duduk Tawaruk
b. Do’a iftitah
c. Membaca do’a qunut
d. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud
10. Tertib,atau meletakkan setiap gerakkan sholat sesuai urutannya merupakan.....
a. Syarat Wajib sholat
b. Sunnah sunnah Sholat
c. Syarat sah nya sholat
d. Jawaban tidak ada yang benar
II. Fiqh Muamalat (10 SOAL)
11. Fiqih menurut etimologi adalah paham (al fahmu), sedangkan menurut terminologi adalah....
a. Pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama
b. Pengetahuan tentang hukum Syari’ah Islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan
manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang
terinci
c. Pengetahuan tentang hukum Syari’ah Islamiyyah yang berkaitan dengan akidah dan
akhlak untuk manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalildalil yang terinci
d. Pengetahuan tentang hukum Syari’ah Islamiyyah yang berkaitan dengan ibadah
untuk manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil
yang terinci
12. Yang menjadi objek kajian Fiqih Muamalah adalah.....
a. Hukum-hukum Syariah yang menyangkut interaksi antar manusia yang terikat
dengan harta benda, seperti syirkah, ijarah, jual beli dan jinayah
b. Hukum-hukum Syariah yang menyangkut interaksi antar manusia yang terikat
dengan harta benda, seperti syirkah, syu’fah, jual beli dan hawalah
c. Hukum-hukum Syariah yang menyangkut interaksi antar manusia yang terikat
dengan harta benda, seperti syirkah, ariyah, jual beli dan munabadzah
d. Semua benar
13. Menurut ulama Hanafiyah, riba fadhl adalah.....
a. Jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya
tambahan pada salah satu barang tersebut
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b. Menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan
pembayaran diakhirkan.
c. Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al qabdu)
d. Jual beli valuta asing yang dilakukan on the spot
14. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang
(muqtaridh), adalah definisi dari riba.....
a. Riba Qardh
b. Riba Jahiliyyah
c. Riba Fadh
d. Riba Nasi’ah
15. Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang
yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, adalah definisi dari riba.....
a. Riba Qardh
b. Riba Jahiliyyah
c. Riba Fadhl
d. Riba Nasi’ah
16. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan
jenis barang ribawi lainnya, adalah termasuk riba.....
a. Riba Qardh
b. Riba Jahiliyyah
c. Riba Fadh
d. Riba Nasi’ah
17. Berikut ini termasuk rukun jual beli, kecuali.....
a. Ada penjual dan pembeli
b. Ada shighat
c. Ada saksi
d. Ada objek yang diperjual belikan
18.
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Ayat diatas adalah penggalan Q.S. An Nisa ayat 29, yang melarang orang-orang beriman
untuk memakan harta secara batil, ayat ini kemudian menerangkan jalan mendapatkan harta
yang dianjurkan, yaitu:
a. Dengan jalan tijarah
b. Dengan jalan tabarru’
c. Dengan jalan bermusyarakah
d. Dengan jalan bermudharabah
19. Dalam kaidah fiqih (qowaidul fiqhiyyah) disebutkan bahwa al aslu fil mu’amalati al ibahah
yang berarti asal dari muamalah itu adalah diperbolehkan. Maksud dari kaidah fiqih tersebut
adalah.....
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a.
b.
c.
d.

Larangan perbuatan yang tidak ada dalilnya untuk dilaksanakan oleh mukallaf
Bermuamalah itu dilarang kecuali ada dalil yang jelas yang membolehkannya
Bermuamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya
Bermuamalah itu bagian dari ibadah

20. Di dalam hukum Islam ada yang dinamakan Hukum Taklif, apa yang dimaksud dengan
hukum taklifi?
a. Hukum rajam
b. Hukum pidana dalam islam
c. Hukum perintah dan larangan atau pilihan menjalankan sesuatu
d. Hukum syariah dalam Islam
III. Sejarah Ekonomi Islam (10 SOAL)
21. Pemikiran Abu Yusuf dalam bidang Ekonomi Islam adalah....
a. Pertanian
b. Pengendalian harga
c. Keuangan publik
d. Peredagangan
22. Ulama dalam bidang ekonom yang dikenal luas dalam menjelaskan mata uang adalah....
a. Alkindy
b. Abu Yusuf
c. AlMaqrizi
d. Zaid bin Ali
23. Kitab “Al Amwal“ yang berisi kumpulan hadist dan atsar tentang sumber sumber
pemasukan dan pos pos pengeluaran adalah karya...
a. Alkindy
b. Abu ubaid c. Almaqrizi d. Abu Yusuf
24. Kitabul “Iktisab fir Rizqil Mustashob” ( bekerja dan rizqi yang baik ) merupakan karya dari:
a. Alkindy
b. Abu ubaid
c. Almaqrizi d. Semua salah
25. Perbedaan utama antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional menurut Baqir
Assadr adalah.....
a. Teorinya
b. Kesimpulannya
c. Filosofinya
d. Ilmu ekonominya
26. Menurutnya pula (Baqr Assadr) adalah bukan sekedar ilmu tetapi:
a. Sebuah ajaran atau doktrin
b. Sebuah sistem yg hrs diterapkan
c. Sebuah sistem ekonomi dengan nilai nilai islami
d. Semua jawaban benar
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27. Madzhab yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan Islam tidak pernah bisa sejalan
adalah.....
a. Madzhab Mainstream
b. Madzhab Alternatif
c. Madzhab Baqr assadr
d. Madzhab Alghozali
28. Sedangkan madzhab yg mengatakan “Islam pasti benar tetapi Ekonomi Islam belum tentu
benar karena Ekonomi Islam hasil fikiran manusia” adalah.....
a. Madzhab Mainstream
b. Madzhab Alternatif
c. Madzhab Baqr assadr
d. Madzhab Alghozali
29. Tokoh tokoh madzhab Mainstream adalah
a. Umar Chapra,Baqr assadr
b. Abdul mannan,Umar Chapra
c. Arrazi,Alkindy,Almaqrizi
d. Umar Chapra, Abdul Mannan, Nejatulloh Shidqi
30. Dalam teori Ekonomi Islam tidak mengenal teori “Time Value of Money”
a. Benar
b. Salah
c. Tergantung keadaan
d. Semua salah
IV. Sejarah Kenabian (10 SOAL)
31. Pada ayat “Fasda’ bima tu maruu a’ridh ‘anil musyrikiin...” (Al-Hijr : 94 ) yg artinya :
“maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu perdulikan kaum
musyrikin” merupakan perintah Allah kepada Rosul untuk.....
a. Memulai Da’wah
b. Memulai Da’wah secara terang terangan
c. Memulai untuk melaksanakan ajaran Islam
d. Memulai berhijrah
32. Dalam masalah ‘Aqidah setiap nabi tidak lain hanyalah menegaskan‘ aqidah yang sama
yang dibawa oleh para Rosul yang sebelumnya tanpa perubahan dan perbedaan sama sekali.
Apa maksud ‘aqidah yang sama..?
a. Nama nya sama
b. Sama yaitu Mengesakan Tuhan
c. Kitabnya sama
d. Salah semua
33. Pada tahun kenabian yang ke berapa terjadi perjanjian ‘Aqobah pertama ( Baiatul ‘aqobah )?
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a.
b.
c.
d.

ke lima
ke delapan
ke sepuluh
tidak ada yang benar

34. Berapa orang yang hadir pada baiatul aqobah tersebut?
a. Dua puluh orang
b. Dua belas orang
c. Dua puluh dua orang
d. Dua orang saja
35. Sedangkan pada Baiatul ‘Aqobah yang kedua, berapa orang yang hadir?
a. Tujuh belas orang
b. Tujuh puluh lima orang
c. Tujuh puluh dua orang
d. Salah semua
36. Pada Baiatul Aqobah pertama, siapa yang diutus Rosul untuk mengajarkan mereka AlQuran di tempat asal mereka ( Muqriul Madinah )?
a. Zaid bin Haristah
b. Amru bil Ash
c. Mush’ab bin Umair
d. Ali bin Abi Tholib
37. Pada tahun ke dua belas hijrah Rosululloh, untuk pertama kali keluar untuk berperang yang
dikenal dengan perang....., walaupun akhirnya tidak terjadi karena kaum quraisy banu
Hamzah mengajukan damai.
a. Perang Hunain
b. Perang Badar
c. Perang Widan
d. Perang Uhud
38. Terjadinya perang “Banu Qoinuqo” disebabkan karena.....
a. Orang Quraisy merampok kaum Muslim
b. Pelecehan yang dilakukan kaum Yahudi terhadap Muslimah
c. Kaum Yahudi yang ingin menguasai pasar
d. Semua salah
39. Pelajaran apa yang dapat diambil ‘ibrohnya terhadap parang Uhud?
a. Keta’atan terhadap perintah Rosul
b. Pengorbanan para shohabat rosul
c. Terkuaknya sifat kaum munafiqin
d. Semua jawaban benar
40. Pengkhianatan kedua, kaum yahudi adalah pengkhianatan kaum....., setelah pengkhianatan
pertama yang menyebabkan peperangan yaitu pengkhianatan banu qoinuqo pengkhianatan
itu mencerminkan sifat yang melekat bangsa yahudi hingga kini, pengkhianatan apa itu?
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a.
b.
c.
d.

Pengkhianatan bani Qoinuqo
Pengkhianatan bani Quroidhoh
Pengkhianatan bani Nadhir
Semua benar

V. Mikroekonomi (10 SOAL)
41. Bangunan ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal, yaitu Tauhid, ’Adl,
Nubuwwah, Khilafah, dan Ma’ad. Dari lima pondasi tersebut dibangunlah tiga prinsip
derivatif, yaitu:
a. Multype ownership, freedom to act, dan Individual Ownership
b. Freedom to act, social justice, State Ownership
c. Social justice, serving ummah, dan spread out ’adl
d. Social justice, multype ownership, dan freedom to act
42. Menurut al Ghazali, kesejateraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada
pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:
a. Agama, harta, jiwa, akal, dan keluarga/keturunan
b. Jiwa, akal, keturunan, menjaga masyarakat, keadilan
c. Akal, keturunan, jiwa, agama, dan ummat
d. Keluarga/keturunan, ummat, agama, jiwa dan raga
43. Sebelum Adam Smith membuat buku penomenal berjudul The Wealth of Nation, 7 abad
sebelumnya hidup seorang ulama yang bernama Abu Ubayd al Qasim bin Sallam (774838M) menulis hampir sama seperti yang pernah ditulis oleh Bapak Ekonomi tersebut dalam
kitabnya yang berjudul.....
a. Al Amwal
b. Al Kharraj
c. Risalah al Shahabah
d. Najhul Balagoh
44. Menurut Abu Yusuf (731-789M) seorang murid Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, dapat
saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah. Sementara harga akan
murah walaupun persediaan barang berkurang. Pernyataan Abu Yusuf ini dalam teori
ekonomi mikro modern dinamakan dengan hukum.....
a. Permintaan
b. Penawaran
c. Ekonomi
d. Harga
45. Al Ghazali mengatakan bahwa dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual
pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya
akan meningkatkan keuntungan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa al Ghazali
telah memahami konsep elastisitas.....
a. Permintaan
b. Penawaran
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c. Harga
d. Produk
46. Perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada.....
a. Teorinya
b. Ilmunya
c. Filosofinya
d. Kesimpulannya
47. Berikut ini adalah tokoh-tokoh Mazhab mainstream, kecuali....
a. Umar Chapra
b. Timur Kuran
c. Abdul Manan
d. Nejatullah Shiddiqi
48. Mazhab yang menyatakan bahwa penggunaan istilah ekonomi (economics) sudah menyalahi
konsep Islam itu sendiri. Oleh karena itu, mazhab ini lebih memilih istilah iqtishod
dibandingkan ekonomi (economics), adalah.....
a. Mazhab Umar Chapra
b. Mazhab Mainstream
c. Mazhab Alternatif Kritis
d. Mazhab Baqr as Shadr
49. Berikut ini adalah asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori konsumsi islami,
kecuali....
a. Kewajiban Zakat
b. Tidak adanya riba
c. Halal product
d. Infaq
50.

Price

PXt = 3
P Xt = 2

DXt = I ;I = 1,2,3

SX t = 3
SXt = 2
SXt = 1

PXt = 1

Quantity

Gambar diatas mengilustrasikan pembentukan harga karena.....
a. Maysir
b. Bay’ Najash
c. Taghrir
d. Riba
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VI. Perbankan Islam (10 SOAL)
51. Dalam transaksi yang diharamkan oleh Syara’ ada istilah Haram Li Dzatihi, yang termasuk
kategori haram tersebut adalah.....
a. Bunga
b. Maysir
c. Gharar
d. Rokok
52. Kata sebagian kritikus, istilah Bank Islam mengandung contradiction in terminis. Maksud
dari kritikan tersebut adalah.....
a. Bank adalah lembaga yang identik dengan bunga (interest), sedangkan disisi lain
Islam melarang riba yang terkandung dalam bunga
b. Bank Islam tidak akan pernah mencapai derajat halal, selama memakai struktur
perbankan konvensional
c. Bank adalah sistem keuangan yang dibuat dan dikembangkan oleh kaum Yahudi
Italia
d. Bank dan Islam bagaikan dua konsep yang tidak bisa satukan selamanya
53. Pak Cecep memiliki seekor burung merpati yang sedang terbang kabur dari kandangnya,
Pak Cecep kemudian menjual burung tersebut kepada Pak Aceng. Setelah Pak Aceng
sepakat untuk melakukan akad jual beli burung merpati tersebut, Pak Cecep baru berusaha
untuk menangkap burung tersebut. Pak Cecep tidak mendapatkan kepastian kapan burung
tersebut dapat di-deliver. Termasuk dalam jual beli apakah ilustrasi diatas?
a. Bay’ Najash
b. Bay’ Ma’dum
c. Bay’ Salam
d. Bay’ Murabahah
54. Tuan A menjual lima ekor ikan yang berada di kolamnya kepada Tuan B. Karena ikan masih
di dalam kolam, menyulitkan pihak B yang menawar dan menentukan harga jual dari kelima
ikan tersebut. Menurut definisi fiqih, jual beli tersebut termasuk.....
a. Bay’ Ma’juzi
b. Bay’ Salam
c. Bay’ Ma’dum
d. Bay’ Murabahah
55. Akad dimana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama,
yakni Rp X dicampur dengan Rp X, adalah akad.....
a. Syirkah Mufawadhah
b. Syirkah ’inan
c. Syirkah wujuh
d. Syirkah ’abdan
56. Akad dimana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak
sama, misalnya Rp X dicampur dengan Rp Y, adalah akad.....
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a.
b.
c.
d.

Syirkah Mufawadhah
Syirkah ’inan
Syirkah wujuh
Syirkah ’abdan

57. Akad dimana terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang,
adalah akad.....
a. Syirkah Mufawadhah
b. Syirkah ’inan
c. Syirkah wujuh
d. Syirkah ’abdan
58. Akad percampuran dimana seorang konsultan perbankan syariah bergabung dengan
konsultan information techology untuk mengerjakan proyek sistem informasi Bank Syariah
Z, adalah termasuk syirkah.....
a. Syirkah Mufawadhah
b. Syirkah ’inan
c. Syirkah wujuh
d. Syirkah ’abdan
59.

Rp
Gambar diatas adalah ilustrasi akad transaksi.....
a. Bay Naqdan
b. Bay’ Muajjal
c. Bay’ Salam
d. Istishna
60.

Rp

Rp

Rp

Rp

Gambar diatas adalah ilustrasi akad transaksi.....
a. Bay Naqdan
b. Bay’ Muajjal
c. Bay’ Salam
d. Istishna
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