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TEORI EKONOMI
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A. Sejarah Ilmu Ekonomi

1. Masa sebelum Adam Smith

2. Adam Smith

3. Masa Modern
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Masa sebelum Adam Smith

Topik yang dibahas masih terbatas dan belum 

terdapat analisis yang menyeluruh

Pemikiran ekonomi belum bisa dipandang 

sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri

Banyak pemikiran mengenai persoalan 
ekonomi tetapi tulisan tersebut tidak 
dikemukakan secara sistematik.
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Adam Smith

 1. Menerbitkan buku berjudul “ An inquiry 

into Nature and Causes of the Wealth of 

Nation”.

 2. Pemikiranya ditulis secara sistematis

 3. 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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B. Masalah Pokok Perekonomian

 Pengertian persoalan ekonomi

 Pengertian kegiatan ekonomi

 Wujud masalah pokok perekonomian

 Pengertian kebutuhan masyarakat
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Persoalan ekonomi

Persoalan yang 
menghendaki seseorang, 
perusahaan atau 
masyarakat membuat 
keputusan tentang 

cara yang terbaik untuk 
melakukan suatu 
kegiatan ekonomi
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Kegiatan ekonomi

Kegiatan seseorang, perusahaan 

atau masyarakat untuk 

memproduksi barang dan jasa 

maupun mengkonsumsinya
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Wujud masalah pokok perekonomian

Kelangkaan 
(scarcity)

Kebutuhan 

manusia selalu 
lebih tinggi daripada 
faktor produksi

yang disediakan 
oleh alam
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Kebutuhan manusia

Keinginan manusia untuk mendapatkan dan 

mengkonsumsikan barang dan jasa 

(komoditi)



Ekonomi Mikro11

Pembagian jenis barang

 Barang ekonomi:

Barang yang 

membutuhkan 

pengorbanan jika ingin 

memperolehnya

 Barang bebas:

Barang yang untuk 

memperolehnya tidak 

memerlukan 

pengorbanan
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Faktor produksi

Benda yang disediakan oleh alam 

atau diciptakan oleh manusia yang 

dapat digunakan untuk 

menghasilkan barang-barang dan 

jasa-jasa.
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Komponen faktor produksi

 Tanah dan sumber alam

 Tenaga kerja

 Modal

 Keahlian keusahawanan (enterpreneurship)
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Tanah dan sumber alam

Terdiri tanah dan hasil-hasilnya:

 Tanah

 Hasil tambang

 Hasil hutan

 Air untuk irigasi

 Dsb
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Tenaga kerja

 Tenaga kerja kasar 
(berpendidikan rendah dan 
tanpa keahlian)

 Tenaga kerja trampil 
(memiliki keahlian dari 
pendidikan atau 
pengalaman)

 Tenaga kerja terdidik 
(memiliki pendidikan tinggi 
dan ahli dalam bidang-
bidang tertentu)
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C. Ilmu Ekonomi

 Definisi ilmu ekonomi

 Jenis analisis ekonomi

 Sifat-sifat teori ekonomi

 Alat-alat analisis ilmu ekonomi
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Definisi ilmu ekonomi

 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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Jenis-jenis analisis ekonomi

 Ekonomi deskriptif

 Teori ekonomi

 Ekonomi terapan
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Ekonomi deskriptif

 Analisis ekonomi yang menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya terjadi dalam 

perekonomian.
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Teori ekonomi

 Pandangan-pandangan yang 

menggambarkan sifat hubungan yang terjadi 

dalam kegiatan ekonomi dan ramalan 

tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu 

keadaan yang mempengaruhinya mengalami 

perubahan.
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Ekonomi terapan
(Ekonomi kebijakan)

 Cabang ilmu ekonomi yang menelaah 

tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan 

untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi.
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Sifat-sifat (unsur) teori ekonomi

 Variabel

 Asumsi

 Hipotesa

 Ramalan
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Variabel

 Suatu besaran yang nilainya dapat 

mengalami perubahan
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Asumsi

 Pemisalan yang digunakan untuk 

menjelaskan sifat-sifat kaitan diantara 

berbagai variabel dalam teori ekonomi.
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Membuat ramalan

 Teori ekonomi 

digunakan untuk 

meramalkan keadaan 

yang akan terjadi.
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4. Alat-alat Analisis Ilmu Ekonomi

a. Kurva (grafik)

b. Statistik
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Kurva (grafik)

 Kegunaan kurva:

Mempermudah dan 

memperjelas isi teori 

ekonomi

 Sifat-sifat penting kurva:

a. Mempunyai 2 sumbu yaitu 

vertikal dan horizontal

b. Tiap sumbu menjelaskan 

nilai dari suatu variabel

c. Semakin ke atas atau ke 

kanan menggambarkan 

bahwa nilai variabel 

semakin besar
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Ruang lingkup teori mikroekonomi

 Pemecahan (disagregasi) dari variabel 

makroekonomi

 Menjelaskan susunan (komposisi) dan 

pembebanan (alokasi) dari produksi total.


