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Definisi Ekonomi (1)

 Bahasa Yunani
 Oikos / Oiku dan Nomos
 Peraturan rumah tangga

 Semua yang menyangkut hal-hal yang 
berhubungan dengan perikehidupan dalam
rumah tangga (sempit hingga luas)

 Dapat terjangkau, hemat dan sederhana
 Kemasan ekonomi, kelas ekonomi

 Ilmu ilmu mengatur rumah tangga



Definisi Ekonomi (2)

 Adam Smith
 Ekonomi adalah “inquiry into the nature and 

causes of the wealth of nations”

 Alfred Marshall
 Ekonomi adalah “a study of mankind in the 

ordinary business of life”

 John Maynard Keynes
 Ekonomi adalah “the struggle for subsistence”



Definisi Ilmu Ekonomi (1)

 PA Samuelson
 Suatu studi bagaimana orang-orang dan

masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa
penggunaan uang, dengan menggunakan sumber
daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan
dalam berbagai cara untuk menghasilkan
berbagai jenis barang dan jasa dan
mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, 
sekarang dan di masa datang, kepada berbagai
orang dan golongan masyarakat



Definisi Ilmu Ekonomi (2)

 Mankiw
 Studi tentang bagaimana masyarakat mengelola

sumber daya-sumber daya yang selalu terbatas
dan langka

 Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang 
mempelajari tingkah laku manusia
menggunakan dan memanfaatkan sumber
daya yang terbatas untuk memenuhi
kebutuhannya



Kajian Utama Ilmu Ekonomi

 Menitikberatkan perhatian dan analisa pada
barang-barang yang
 Berguna bagi manusia (langsung atau tidak

langsung)

 Langka (scarcity)



Mengapa harus Dipelajari

1. Keinginan manusia banyak ragamnya, dan
selalu bertambah terus tidak ada habisnya
(wants)

2. Sumber daya alam jumlahnya terbatas atau
langka (scarcity)

3. Sumber daya alam sebagian besar
tidak bisa digunakan secara langsung, 
harus diolah, diubah bentuk, jumlah, 
dipindahkan, dll (production)



Manfaat Mempelajari Ilmu Ekonomi

 Membantu memahami wujud perilaku
ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik
 Mengetahui lebih baik daripada tidak mengetahui

 Membuat yang mempelajarinya lebih mahir
atau lihai dalam perekonomian
 Bersedia, waspada dan berjaga lebih baik dan

aman daripada tidak sama sekali

 Memberikan pemahaman atas potensi dan
keterbatasan kebijakan ekonomi
 Mengetahui membuat lebih bijak daripada tidak



4 Jenis Masalah Inti Ekonomi

1. Saling
ketergantungan

 Perlu orang lain, 
bahkan untuk
kebutuhan terkecil

2. Harga
 Nilai kelangkaan

suatu barang dan
biasanya
menggunakan
suatu media yang 
disebut uang

3. Konflik
 Timbul persaingan

akibat kelangkaan
terkadang
kekuasaan
berperan

4. Kebebasan
 Kelangkaan dan

konflik, perlu aturan
 masalah
kebebasan



Penggolongan Ilmu Ekonomi (1)

 Ilmu ekonomi mikro
 Mempelajari perilaku individu manusia dalam

rangka memenuhi kebutuhannya

 Aspek analisa
 Analisa biaya/manfaat

 Teori permintaan dan penawaran

 Elastisitas

 Model-model Pasar

 Industri

 Teori produksi, dll



Penggolongan Ilmu Ekonomi (2)

 Ilmu ekonomi makro
 Mempelajari perilaku masyarakat (negara/bangsa) 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya (agregat)

 Aspek analisa
 Pendapatan Nasional

 Neraca pembayaran

 Kesempatan Kerja

 Inflasi

 Investasi, dll



Prinsip-Prinsip Ekonomi

 Patokan perilaku pelaku ekonomi dalam
perekonomian yang mengarahkannya
bertindak dan berkesesuaian dengan apa
yang diharapkan oleh pelaku ekonomi
tersebut dalam mengambil keputusan



Prinsip-Prinsip Ekonomi: 4 Prinsip
Melandasi Keputusan Tingkat Individu
1. Setiap individu (harus) selalu melakukan

trade off

2. Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk
mendapatkan sesuatu

3. Orang rasional berpikir secara bertahap

4. Kita (pelaku ekonomi) bereaksi terhadap
insentif



Prinsip-Prinsip Ekonomi: 3 Prinsip untuk
Berinteraksi
5. Perdagangan dapat (harus) 

menguntungkan semua pihak

6. Pasar secara umum adalah wahana yang 
baik untuk mengorganisasikan kegiatan
ekonomi

7. Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki
hasil dari mekanisme pasar



Prinsip-Prinsip Ekonomi: 3 Prinsip Cara 
Bekerja Perekonomian Makro (Agregatif)
8. Standar hidup suatu negara tergantung

kemampuannya memproduksi barang dan
jasa

9. Harga secara umum meningkat bila
pemerintah mencetak uang lebih banyak

10. Masyarakat menghadapi trade off jangka
pendek antara inflasi dan pengangguran



Sejarah Umum Perkembangan Ilmu
Ekonomi (1)
 Aliran Ekonomi Klasik
 Adam Smith dengan buku “Wealth of Nations”

(Abad ke-18)

 Menekankan adanya invisible hand dalam
mengatur pembagian sumber daya
 Peran pemerintah sangat dibatasi  menggangu

 Mekanisme pasar melalui instrumen utama harga

 Gagal setelah depresi besar 1930-an
 Pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak pasar

saham



Sejarah Umum Perkembangan Ilmu
Ekonomi (2)
 Aliran Ekonomi Keynessian
 Pelopor JM Keynes dalam bukunya “General 

Theory of Employment, Interest and Money”

 Pasar tidak selalu mampu menciptakan
keseimbangan, dan karena itu intervensi
pemerintah harus dilakukan agar distribusi
sumber daya terpenuhi

 Pertentangan Klasik-Keynessian
 Neo klasik, neo keneyssian, monetarist, dll



Sejarah Umum Perkembangan Ilmu
Ekonomi (3)
 Teori Pertentangan Kelas
 Karl Marx dan Frederich Engels

 Aliran C North Institusional
 Thorstein Veblen Douglass C North



Sejarah Perekonomian Indonesia

 Periode Kolonial

 Periode Kemerdekaan:
 Demokrasi Liberal (1945 – 1959)

 Ekonomi Terpimpin (1959 – 1966)

 Ekonomi Pancasila (1966 – 1998):
 Masa stabilisasi dan rehabilitasi (1966 – 1968)

 Masa pembangunan ekonomi (1969 – sekarang)
 Masa Oil Boom (1973 – 1982)

 Masa Pacsca Oil Boom (1983 – 1986)

 Krisis Ekonomi Tahun 1997

 Setelah Krisis Ekonomi (Pemerintahan reformasi)



Elemen Utama dalam Ilmu Ekonomi (1)

1. Incentives Matter
2. There is No Such Thing as a Free Lunch
3. Voluntary Exchange Promotes Economic 

Progress
4. Transaction Costs are an Obstacle to 

Exchange; Reducing This Obstacle Will 
Help Promote Economic  Progress

5. Increases in Real Income are Dependent 
Upon Increases in Real Output



Elemen Utama dalam Ilmu Ekonomi (2)

6. The Four Sources of Income Growth
 Improvements in Worker Skills; Capital 

Formation; Technological Advancement; Better 
Economic Organization

7. Income is Compensation Derived from the 
Provision of Services to Others. People 
Earn Income by Helping Others

8. Profits Direct Businesses Toward Activities 
that Increases Wealth



Elemen Utama dalam Ilmu Ekonomi (3)

9. The “Invisible Hand” Principle – Market 
Prices Bring Personal Self-Interest and the 
General Welfare into Harmony

10. Ignoring Secondary Effects and Long-term 
Consequences is the Most Common Source 
of Error in Economics



Cekap …



Metodologi Ilmu Ekonomi



Metode Analisa dalam Ilmu Ekonomi

 Deduktif
 Menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat

umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus

 Induktif (empiris)
 Menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat

khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum



Metode Kuantitatif - Kualitatif

 Kuantitatif
 Ekonometri

 Gabungan statistika, matematika dan teori ekonomi

 Model Keseimbangan Umum (General 
Equilibrium)
 Konsep aliran uang di masyarakat, dari satu agen

ekonomi ke agen ekonomi lainnya

 Kualitatif
 Perilaku agen yang berubah



Penggolongan Ilmu Ekonomi Berdasarkan
Jenis Analisa
 Ilmu ekonomi deskriptif
 Ilmu ekonomi yang memberi gambaran tentang

suatu kondisi ekonomi yang sebenarnya

 Teori ilmu ekonomi
 Teori ekonomi didasarkan kondisi nyata di

masyarakat yang disederhanakan (dg asumsi) 
terutama tentang sifat-sifat hubungan ekonomi

 Teori ekonomi aplikasi
 Teori yang menganalisa hal-hal yang perlu

dilakukan tentang kejadian dalam perekonomian



Sifat Analisa dalam Ilmu Ekonomi

 Definisi
 Asumsi atau pemisalan
 Hipotesa
 Ramalan
 Penggunaan grafik (kurva)
 Asas rasionalitas dan kontinum
 Mengikuti dan memilih
 Pekerja biasa, berpengalaman, dan ahli
 Persamaan dan identitas
 Asas non satietas



Ekonomi antara Positif dan Normatif

 Ekonomi positif
 Pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai pelaku 

dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi, tanpa 
menggunakan suatu pandangan subjektif untuk 
menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut 
pandang ekonomi

 Ekonomi positif di bagi menjadi dua, yaitu ekonomi 
deskriptif dan ekonomi teori.

 Ekonomi normatif
 Pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi 

yang terjadi, dengan mencoba memberikan penilaian baik 
atau buruk berdasarkan pertimbangan subjektif.



Masalah-masalah Ekonomi

 Barang apakah yang akan diproduksi dan
berapa banyaknya?

 Bagaimanakah barang tersebut diproduksi?

 Untuk siapa barang diproduksi?



Tiga Bentuk Sistem Ekonomi 

 Sistem ekonomi pasar (Laissez-Faire 
Economy)
 Sistem pasar bebas = liberalis = kapitalis = 

perekonomian pasar

 Sistem ekonomi terpusat (Command 
Economy)
 Sistem ekonomi sosialis

 Sistem ekonomi campuran (Hybrid Mixture)



Corak Kegiatan dalam Perekonomian

 Corak perekonomian yang subsisten (barter)

 Corak perekonomian uang

 Corak perekonomian kredit

 Corak perekonomian digital


