


MASALAH DASAR EKONOMI
WHAT

( Menetukan barang dan jasa apakah yang harus
diproduksi dan berapa jumlahnya )diproduksi dan berapa jumlahnya )

Contoh : Beras Kapal



HOW

( Menentukan bagaimana cara memproduksi
barang dan jasa )barang dan jasa )

Contoh : Dalam bidang Pertanian
- Menggunakan tanah yg luas

- Mengurangi luas tanah
tanah (Teknologi canggih)



WHO

(Menetukan untuk siapa barang dan jasa diproduksi )

Harus memperhatikan dua hal, yaitu :
Bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat dapat

didistribusikan ?
Apakah distribusi itu sesuai dengan kepentingan

keseluruhan masyarakat ?



DEFINISI ILMU EKONOMI
Suatu studi mengenai individu-individu dan

masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa
penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-
sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakansumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan
dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai
jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk
kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa datang,
kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.
(Prof. P.A Samuelson)



MIKRO EKONOMI
Ilmu Ekonomi kecil ( Satu bidang dalam ilmu

ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian
kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi)

( Bagaimanakah caranya menggunakan FFP yang
tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat
dapat dimaksimumkan)



Membahas masalah :
Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu

diproduksi ?
Bagaimanakah barang dan jasa akan dihasilkan ?
Untuk siapakah barang dan jasa dihasilkan ?

Aspek yang dianalisis meliputi tingkah laku dan
interaksi antara penjual dan pembeli di pasar



Ilmu Ekonomi besar ( Satu bidang dalam ilmu
ekonomi yang menganalisis mengenai kegiatan
ekonomi secara global)

Menganalisis tingkah laku keseluruhan pembeli
(konsumen) dalam perekonomian dan

Menganalisis kegiatan keseluruhan penjual
(produsen) dalam perekonomian



Aspek yang dianalisis meliputi :

Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara
( Sampai dimana suatu perekonomian akan

menghasilkan barang dan jasa )
Penentu tingkat kegiatan perekonomian negaraPenentu tingkat kegiatan perekonomian negara

Pengeluaran agregat ( C – I – G – X – I )


Masalah yang dihadapi, terutama pengangguran dan
inflasi

Peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi



Wassalah…………………


