
Review Materi 

Pengantar Ilmu Ekonomi 

TIP – FTP – UB 



Teori Produksi 

• Bentuk-bentuk organisasi perusahaan 
– Perseorangan 
– Persekutuan 
– Perseroan Terbatas 
– BUMN 
– Koperasi 

• Teori produksi neoklasik 
– Fokus pada penentuan harga, output, dan distribusi pendapatan  
– Bertumpu tiga asumsi:  

• Orang punya preferensi rasional atas hasil dan terkait dengan nilai 
• Individu memaksimalkan utilitas dan perusahaan memaksimalkan 

keuntungan  
• Orang bertindak independen atas dasar informasi yang lengkap dan 

relevan 



Teori Produksi 

• Fungsi produksi dan analisis produksi (Solow-Swan) 
– Interaksi antara masukan (input) dengan keluaran (output). 
– Q=f(C, L, R, T)  Q=f(C, L) 

• Q = produksi (output) riil 
• C = modal 
• L = tenaga kerja 
• R = sumber daya (kekayaan alam) 
• T = teknologi 

• Produksi jangka pendek dan jangka panjang 
– Faktor produksi tetap 
– Faktor produksi variabel 

• Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi 
– Tujuan utama: keuntungan maksimum 



Teori Produksi 

• Elastisitas produksi 
– Proporsi tingkat perubahan output (total produk) dari 

perubahan penggunaan input (tenaga kerja) 

– 𝜔 =
𝑀𝑃

𝐴𝑃
 

• Keseimbangan produsen 
– Tingkat output maksimal yang dapat dihasilkan dengan 

sejumlah biaya tertentu  

– Jumlah dana minimal yang diperlukan untuk menghasilkan 
output tertentu 

– Isoquant bersinggungan dengan isocost 



Biaya Produksi 

• Konsep biaya 
– Pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk 

memperoleh manfaat 

– Langsung – tidak langsung  

– Tetap – variabel – campuran (semi variabel) 

• Biaya produksi jangka pendek dan panjang 
– Pendek  Biaya tetap 

– Panjang  biaya variabel 

• Fungsi biaya dan analisis biaya 
– TC = FC + VC = AC.Q 

 



Biaya Produksi 

• Teori keuntungan dan analisis keuntungan 
– Penerimaan  seluruh pendapatan yang diterima dari 

hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu 
– TR = P.Q  
– Profit = n = TR-TC 

• Elastisitas keuntungan / Degree Operating Leverage 
(DOL) 
– Angka pengganda laba ( perusahaan ) sehubungan dengan 

jumlah produksi yang dihasilkan 
– Mengetahui apakah produksi yang dilakukan memberikan 

dampak yang signifikan atau tidak terhadap keuntungan 
perusahaan 



Biaya Produksi 

• Misalkan diketahui fungsi biaya produksi adalah TC = 
400 + 25Q. Tentukan derajat elastisitas keuntungan 
(DOL) bila jumlah produksi sebanyak 200 unit dan 
harga jual produknya sebesar 40/unit! 



Teori Pasar 

• Pasar  tempat bertemunya permintaan dan 
penawaran / produsen-konsumen untuk transaksi 

• Struktur pasar 
– Pasar persaingan sempurna 

– Pasar persaingan tidak sempurna 
• Pasar monopoli - monopsoni 

• Pasar duopoli - duopsoni 

• Pasar oligopoli – oligopsoni 

• Pasar persaingan monopolistik 

• Pasar output - pasar input / pasar faktor produksi 



Pengantar Makroekonomi 

• Masalah jangka pendek (stabilisasi) 
– Bagaimana mengarahkan perekonomian dari suatu 

periode ke periode berikutnya dalam jangka pendek 
(bulan, tahun) agar terhindar dari penyakit ekonomi utama 
• Inflasi besar berkepanjangan 

• Tingkat pengangguran terbuka yang besar 

• Ketimpangan dalam neraca pembayaran 

• Masalah jangka panjang (pertumbuhan) 
– Bagaimana mengarahkan perekonomian dalam kondisi 

keserasian antara pertumbuhan jumlah penduduk, 
pertambahan kapasitas produksi dan tersedianya dana 
untuk investasi (dapat melalui tabungan masyarakat) 

 



Pengantar Makroekonomi 

• Pendapatan Nasional 
– Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam 

suatu negara selama satu tahun 
– Macam: 

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product) 
2. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product) 

Rumus :GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri 
3. NNP (Net National Product) 

Rumus : NNP = GNP – Penyusutan 
4. NNI (Net National Income) 

Rumus :  NNI = NNP – Pajak tidak langsung 
5. PI (Personal Income) 

Rumus : PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + 
Iuran jaminan social + Pajak perseorangan ) 

6. DI (Disposible Income) 
Rumus : DI = PI – Pajak langsung 

– Metode : produksi, pendapatan, dan pengeluaran 



Pengantar Makroekonomi 

• Teori konsumsi – tabungan – investasi  
– Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh 

barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam 
jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

– Tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang 
tidak dikeluarkan untuk konsumsi 

• Pengukuran Biaya Hidup (Indeks Harga Konsumen) 
– Biaya Hidup diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang baik yang 
sudah terjadi maupun belum terjadi untuk tujuan tertentu 



Inflasi 

• Naiknya harga-harga komoditi secara umum 
dan terus menerus yang disebabkan 
ketidaksinkronan antara program pengadaan 
komoditi (produksi, penentuan harga, 
pencetakan uang, dll) dengan tingkat 
pendapatan 

• Inflasi tidak masalah jika diimbangi dengan 
ketersediaan komoditi dan pertambahan 
pendapatan yang lebih besar dari inflasi 

 



Pengangguran 

• Terjadi karena kesenjangan antara penyediaan 
lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja 
yang mencari pekerjaan 

• Sebab lain  terbatas informasi, perbedaan 
skill, sengaja menganggur 

• Pengangguran selalu ada  dikelola 

• Harapan:  
– Lowongan kerja pada suatu periode dapat diisi 

para pencari kerja (full employment) 



Neraca Pembayaran yang Timpang 

• Neraca pembayaran (balance of payment / BOP) 

– Catatan tentang transaksi internasional suatu negara terhadap 
negara lainnya dalam kurun waktu tertentu (umumnya periode 
1 tahun) 

– Mengetahui produktivitas/kemampuan antarnegara, surplus 
atau defisit 

• BOP yang timpang 

– Kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dan pembayaran 
impor 

• Harus surplus ???  devisa, kurs, industri ??? 
 



Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi 

• Dilema bila dibandingakn program pemerintah 

• Kebutuhan pangan dan tempat tinggal 

• Pertumbuhan penduduk diimbangi 
produktivitas  pertumbuhan ekonomi 

• Perkembangan teknologi untuk mengimbangi 
pertumbuhan penduduk 



Peningkatan Kapasitas Produksi 

• Peningkatan kapasitas produksi  investasi 
 tabungan masyarakat  pendapatan dan 
konsumsi (dan share margin) 

• Paradoks hemat 

– Menyerap kelebihan kapasitas bila tabungan 
masyarakat tinggi, sehingga konsumsi rendah 

• Perlunya ekspansi pasar ke luar negeri dan 
menarik investor 


