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• Setiap negara harus melakukan

spesialisasi produk sesuai dengan

keuntungan komparatif yang 

dimilikinya.

Cth : Negara Utara- Selatan

• Dengan adanya spesialisasi maka

terjadilah perdagangan

internasional.

• Perdagangan internasional akan

menguntungkan semua pihak, 

harga barang akan turun ke titik

terendah ketika terjadi

perdagangan bebas.

• Berlaku “invisible hand” Adam Smith



• Pembangunan yang didasarkan kepada

kemandirian diri sendiri melalui isolasi

sebagian atau keseluruhan dianggap

sebagai pembangunan yang secara

ekonomis kurang baik dibandingkan dengan

pembangunan yang mengikut sertakan diri

kedalam perdagangan internasional yang

bebas dan tidak terbatas. (Todaro 1985- 335)



• Fenomena bahwa negara-negara

industri menjadi semakin kaya,

sedangkan negara-negara pertanian

semakin tertinggal

Apa penyebabnya?



Apa penyebabnya?

• Teori-teori yang menjelaskan bahwa

kemiskinan ini terutama disebabkan oleh

faktor-faktor internal atau faktor-faktoryang

terdapat didalam negeri negara yang 
bersangkutan Teori Modernisasi

• Teori-teori yang mempersoalkan faktor-

faktor eksternal sebagai penyebab
terjadinya kemiskinan Teori Struktural



Teori Modernisasi
Teori Harrod – Domar : Tabungan 

dan Investasi
Evsey Domar dan Roy Harrod

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan

oleh tingginya tabungan dan investasi

Masalah pembangunan pada dasarnya

merupakan masalah investasi modal.Masalah

keterbelakangan adalah masalah kekurangan
modal.

Solusi : Mencari tambahan modal baik dari dalam

maupun luar negeri





Max Weber – Etika Protestan
• Max Weber, sosiolog Jerman, 

dikenal sebagai Bapak Sosiologi
Modern

• Mempersoalkan masalah manusia
yang dibentuk oleh nilai-nilai
budaya disekitarnya, khususnya
nilai-nilai agama.

• The Protestant Ethic and The Spirit of 
Capitalism

• Etika Protestan Calvin Takdir
Manusia

Surga atau Neraka ?



bergantung kepada
keberhasilan kerja

bekerja bukan untuk
kekayaan material akan
tetapi untuk mengatasi
kecemasan

Studi pertama yang 
meneliti hubungan antara

agama dan pertumbuhan
ekonomi

Nilai tentang kerja
keras tanpa pamrih
untuk mencapai
sukses



Dorongan Berprestasi : n-Ach

• Mc Clelland seorang ahli
psikologi sosial

• Untuk membuat sebuah
pekerjaan berhasil, yang paling 
penting adalah sikap terhadap
pekerjaan tersebut.

• Apakah seseorang memiliki
semangat baru yang sempurna
dalam menghadapi
pekerjaannya? Apakah dia
memiliki keinginan untuk
berhasil?

• Imbalan material dalam hal ini
menjadi sekunder



W.W Rostow
Lima Tahap
Pembangunan 
Dalam bukunya The Stage of 

Economic Growth, A Non 

Communist Manifesto (1960) 

Rostow menguraikan teori

tentang pembangunan

masyarakat. Menurutnya

pembangunan merupakan

proses yang bergerak dalam

sebuah garis lurus, yakni dari

proses masyarakat yang 

terbelakang ke masyarakat

yang maju





• Mengapa sebuah ekonomi tiba-tiba

memiliki kesanggupan untuk menabung

dan melakukan investasi sebagian besar

dari pendapatannya, terutama bila dia

tidak pernah bisa melakukannya untuk

jangka waktu yang lama sebelumnya

sampai pada titik lepas landas?

• Faktor Lingkungan : perubahan

kelembagaan, keterampilan

kerja

• Pemasokan Modal Besar dan

Perbankan dan Pemasokan

Tenaga Ahli dan Terampil



Alex Inkeles dan David 
H.Smith : Manusia Modern

• Manusia Modern : 

Keterbukaan terhadap

pengalaman dan ide baru, 

berorientasi kepada masa

sekarang dan masa

depan, punya

kesanggupan

merencanakan, percaya

bahwa manusia bisa
menguasai alam


