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Sejarah Ilmu Ekonomi

1. Masa sebelum Adam Smith
2. Adam Smith ( 1723 – 1790 )
3. Masa Modern
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Masa sebelum Adam Smith
• Banyak pemikiran mengenai persoalan ekonomi
tetapi tulisan tersebut tidak dikemukakan secara
sistematik.
• Topik yang dibahas masih terbatas dan belum
terdapat analisis yang menyeluruh
• Pemikiran ekonomi belum bisa dipandang sebagai
cabang ilmu yang berdiri sendiri
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Adam Smith (1723 – 1790 )
• Menerbitkan buku berjudul “ An inquiry into
Nature and Causes of the Wealth of Nation” (
1776)
• Pemikiranya ditulis secara sistematis
• Adam smith dianggap sebagai “Bapak Ilmu
Ekonomi”.
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Masa Modern
1. Terjadi revolusi industri
2. Teknologi semakin canggih
3. Organisasi perusahaan semakin komplek
4. Terjadi pertumbuhan dan modernisasi
kegiatan ekonomi
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KEGIATAN EKONOMI
. Kegiatan Ekonomi merupakan suatu kegiatan
seseorang atau suatu perusahaan ataupun
suatu masyarakat untuk memproduksi barang
dan
jasa
maupun
mengkonsumsi
(menggunakan) barang dan jasa tersebut.
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Masalah pokok perekonomian:
Kekurangan atau Kelangkaan (scarcity)
• Kelangkaan atau kekurangan terjadi akibat adanya
ketidak seimbangan antara:
1. Kebutuhan masyarakat dengan
2. Faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat.
7

Kebutuhan masyarakat adalah keinginan utuk
mengkonsumsi barang dan jasa. Dibedakan :

1.

Keinginan yang disertai oleh
kemampuan untuk membeli.

2. Keinginan yang tidak disertai oleh
kemampuan untuk membeli.
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Jenis-jenis barang


Barang ekonomi, barang
Yang memerlukan usaha
untuk memperolehnya.
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Barang cuma-cuma.

Barang ekonomi dapat dibedakan menjadi:
• Barang konsumsi ( Sembako)


Barang modal ( Mesin, Pabrik



Barang akhir (Mobil, Roti )



Barang setengah jadi ( tepung
gandum , karet
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Dalam teori ekonomi ada dua cara penggolongan
berdasarkan kepentingan dan penggunaan barang
• Berdasarkan kepentingan barang tersebut
dalam kehidupan manusia, seperti barang
inferior (ikan asin) barang esensial (beras ,
gula) barang normal ( baju dan buku ), barang
mewah ( mobil dan emas )



Berdasarkan cara penggunaan barang
tersebut oleh masyarakat, seperti barang
pribadi (makanan, pakaian) dan barang
11 Gedung pemerintah)
publik ( jalan raya,

FAKTOR – FAKTOR PRODUKSI

Faktor - faktor produksi,
merupakan benda-benda yang
disediakan oleh alam atau
diciptakan oleh manusia yang
dapat
digunakan
untuk
memproduksi
barang-barang
dan jasa-jasa.
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Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam
perekonomian:
• Tanah dan sumber alam.


Tenaga kerja, terdiri dari tenaga kerja kasar, ( buruh bangunan )
tenaga kerja terampil,( Montir mobil) , dan tenaga kerja terdidik
(Dokter dan Akuntan )



Modal, merupakan benda yang diciptakan manusia dan
digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka
butuhkan. ( Bengkel , pabrik )



Keahlian keusahawanan.
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Di dalam setiap kegiatan perekonomian yaitu
dalam
kegiatan
memproduksi
maupun
mengkonsumsi barang dan jasa, setiap pelaku
ekonomi harus melakukan pilihan-pilihan.
Yang bertujuan untuk menggunakan sumber
daya yang tersedia secara efisien dan dapat
mewujudkan
kesejahteraan
yang
paling
maksimum.
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Definisi Ilmu Ekonomi
• Prof. DR. P.A Samuelson ( Pemenang Hadiah Nobel Bidang
Ekonomi Tahun 1970 )

• Studi mengenai individu-individu dan masyarakat
membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan
uang , dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai
cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa
dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi
masyarakat, sekarang dan dimasa mendatang.
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2. Jenis Jenis Analisis Ilmu Ekonomi
• Untuk membahas ilmu ekonomi tersebut dibedakan 3 bidang/kategori
kajian/analisis :
1. Ekonomi Deskriptif : Menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud
dalam perekonomian dan digunakan untuk mengumpulkan keteranganketerangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Contoh
: Keadaan petani jawa barat, keadaaan harga barang di suatu pasar dsb.
2. Teori Ekonomi : Pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat
hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan kegunaanya untuk
menuyusun model analisa ekonomi untuk menerangkan secara umum
perilaku sistem perekonomian. Contoh : apabila harga suatu barang naik
maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan turun dan sebaliknya. Teori
ekonomi dibedakan yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.
3. Ekonomi Terapan (Ekonomi Kebijakan) : Cabang ilmu ekonomi yang
menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi
masalah-masalah ekonomi atau menggunakan hasil-hasil pemikiran yang
terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan fakta-fakta yang
dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Salah satu peranannya adalah dapat
dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi,
misalnya kebijakan fiskal (pajak) dan kebijakan moneter ( keuangan).
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Pernyataan – Pernyataan Dalam Ilmu Ekonomi
• Dalam mempelajari ilmu ekonomi perlu dibedakan
antar pernyataan positip dan pernyataan normatif.
1. Pernyataan positif adalah pernyataan yang
mengandung arti : apakah yang wujud atau akan
wujud. Kebenaraanya dengan mudah dilihat dengan
membandingkan dengan kenyataan yang wujud.
Contoh : Kalau produksi beras turun maka harga akan
naik. Pernyaatan positif banyak dijumpai pada ekonomi
deskriptip dan teori ekonomi.
2. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang
mengandung arti : apakah yang sebaiknya harus
wujud dan pandangannya subjectif ( value judgement
). Contoh : Untuk mengatasi kekurangan beras
dibeberapa daerah : 1. pemerintah melakukan impor
beras dari luar negri. 2. Menaikan produksi beras
Pernyaatan normative banyak dijumpai pada ilmu
ekonomi terapan.
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Sifat-Sifat Teori Ekonomi
1.Variabel-Variabel
• Variabel adalah besaran yang dapat membuat kemungkinan
nilai-nilai yang berbeda. Variabel dibedakan yaitu varaibel
endogen ( variable variable yang dijelaskan dalam suatu teori
) dan variable eksogen (variable yang ditentukan oleh faktorfaktor diluar teori dan dapat mempengaruhi faktor endogen.
Contoh : Harga beras di Jawa Barat tergantung pada iklim
didaerah tersebut. Harga adalah variable endogen dan iklim
adalah variable eksogen.

• 2.Asumsi (Pemisalan)
• Gambaran yang disederhanakan diantara suatu peristiwa
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan asumsiasumsi yang dikenal dengan ceteris paribus ( hal-hal lainnya
tidak mengalami perubahan). Contoh Hukum Permintaan
akan berlaku bila ceteris paribus bila tidak maka Hukum
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3.Hipotesa
• Hipotesa adalah pernyataan mengenai bagaimana
varaibel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama
lainnya. Sifat perkaitan itu dapat dibedakan 2 golongan :
• Perkaitan langsung yaitu keadaan dimana perubahan dari
nilai-niali variable bergerak kearah yang bersamaan.
• Perkaitan terbalik yaitu keadaan dimana perubahan dari
nilai-nilai variable bergerak kearah yang berlawanan
(bertentangan)
• 4.Ramalan
• Teori ekonomi menerangkan mengapa peristiwa-peristiwa
tertentu berlaku dan sebab-sebabnya bentuk peristiwanya
adalah seperti itu. Atas dasar asumsi-asumsi tertentu,
teori ekonomi meramalkan kedaan yang berlaku sebagai
landasaean dalam merumuskan langkah-langkah untuk
Ekonomi Mikro
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memperbaiki kedaan dalam
perekonomian.

Alat-Alat Analisis Dalam Ilmu Ekonomi
• Ilmu ekonomi memerlukan beberapa alat analisis
untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk
menguji kebenaran teori-teori tersebut.
• Grafik dan Kurva adalah alat analisis yang utama .
• Statistik dan Matematika adalah alat analisis
untuk mengumpulkan fakta dan menguji
kebenaran teori ekonomi tersebut.
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Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro
• Ilmu ekonomi cakupannnya sangat luas.
• Bidang kekhususan : Ekonomi Moneter, Ekonomi
Internasional, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi
Regional Dan Lain Sebagainya.
• Sebelum mendalami bidang Ilmu ekonomi
seorang ahli ekonomi perlu terlebih dahulu
mengenal dua teori pokok dalam ekonomi yaitu
Teori Ekonomi Mikro (Ilmu Ekonomi Mikro) dan
Teori Ekonomi Makro (Ilmu Ekonomi Makro)
Ekonomi Mikro
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Teori Ekonomi Mikro
• Definisi Teori Ekonomi Mikro adalah bagian
dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagianbagian kecil dari keseluruhan kegiatan
perekonomian
• Analisisnya : (Pokok permasalahan )
1. Interaksi penjual dan pembeli di pasar barang
2. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam
melakukan kegiatan ekonomi
3. Interaksi penjual dan pembeli di Pasar Faktor
Faktor-Faktor Produksi
Ekonomi Mikro
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Teori Ekonomi Makro
• Definisi Teori Ekonomi Makro adalah bagian
dari ilmu ekonomi yang menganalisis
keseluruhan kegiatan perekonomian.
• Analisanya (Pokok permasalahan )
1. Penentuan Kegiatan Perekonomian (
pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor
impor dll )
2. Masalah pengangguran dan inflasi
3. Peranan Kebijakan Pemerintah ( Kebijakan
fiskal dan Kebijakan moneter
Ekonomi Mikro
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Perbedaan antara Teori Ekonomi Mikro dan
Makro adalah Teori Ekonomi Mikro
• Teori Ekonomi Mikro : menitik beratkan pada
masalah membuat pilihan untuk mewujudkan
efesiensi dalam penggunaan sumber daya dan
kepuasan yang maksimum
• sedangkan Teori Ekonomi Makro : analisisnya
menitik beratkan pada pentingnya segi
permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan
dalam perekonomian dan pentingnya kebijakan
dan campurtangan pemerintah untuk
mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi
ditingkat yang dikehendaki.
Ekonomi Mikro
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