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PERKULIAHAN 

 Dosen Pengampu: RLS dan SAM 

 Nilai: RLS 50% + SAM 50% 

 Nilai RLS: Kuis 20% + Tugas 30% + UTS 50% 

 15 menit keterlambatan 

 Semua HP dan sejenisnya mohon silent/non-aktif 

 Silakan minum dan makan sewajarnya 

 Pakaian berkerah dan bersepatu 

 Kuis tidak akan diberitahukan sebelumnya 

 Izin : sakit dan keluarga dengan surat 

 Nilai UTS akan diinformasikan melalui rizkylrs.lecture.ub.ac.id 

 Semua pertanyaan tentang nilai UTS dilayani 1 minggu setelah 

tanggal pengumuman di blog 

 Ketua kelas ? 



KASUS PERTANIAN 

 



DEFINISI 

 Ekonomi (economy) berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti “seseorang yang menjalankan/mengatur 

rumah tangga” 

 

 Ekonomi : ilmu tentang aktivitas yang, dengan atau tanpa 

uang, melibatkan pertukaran/transaksi antar manusia. 

 

 Ekonomi : studi tentang bagaimana manusia memilih 

untuk menggunakan faktor produksi (tanah, tenaga 

kerja, modal, mesin, dsb.) untuk memproduksi 

suatu/beberapa komoditas, dan mendistribusikannya. 



DUA BIDANG DASAR EKONOMI 

 Microeconomics (Ekonomi mikro) : fokus pada 

individu/bagian dari ekonomi 

- Bagaimana rumah tanggat dan perusahaan berkeputusan, 

berinteraksi dengan fenomena pasar 

 

 Macroeconomics (Ekonomi makro) : melihat 

ekonomi secara keseluruhan 

- Fenomena ekonomi secara luas, seperti inflasi, 

pengangguran, pertumbuhan ekonomi 



MODEL EKONOMI 

 Pengamat/peneliti/ahli ekonomi harus menggunakan 

model untuk memudahkan pengamatan fenomena 

ekonomi 

 

 Dua model dasar adalah : 

1. Model diagram siklus (Circular Flow Diagram) 

2. Model batasan kemungkinan produksi (Production 

Possibilities Frontier) 
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9 

 

Intervensi Pasar:  

melalui tiga hal saja 

 

•Pengawasan-pengendalian 

•Penyediaan barang publik 

•Regulasi 

SEKTOR 3 : PEMERINTAH 



 

10 

 

???? 



Bentuk: 

Aliran sumberdaya global 

(uang, barang, jasa, sdm) 

 

Jangan lupa: 

Regulasi internasional 

SEKTOR 4 : INTERNASIONAL 



Foreign economies 

Financial markets 

Product markets 

Factor markets 

Households Firms 

Government  



10 PRINSIP EKONOMI 

Prinsip ekonomi dasar : Dengan biaya seminimal mungkin, 

mendapatkan keuntungan tertentu, atau dengan biaya 

tertentu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. 

 

1. Problematika Trade-off 

- Dasar pemikiran : Tidak ada sesuatu yang gratis. 

- Kita pasti “mengorbankan” sesuatu untuk mendapatkan 

sesuatu yang lain. 

- Efisiensi (efficiency) vs Ekuitas (equity) 



10 PRINSIP EKONOMI 

2. Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk 

mendapatkannya 

- Mau lanjut sekolah atau kerja ? 

- Mau belajar atau ngedate ? 

- Mau masuk kuliah atau tidur di kelas ? 

 

Opportunity cost : biaya yang diperlukan untuk 

mendapatkan sesuatu. 



10 PRINSIP EKONOMI 

3. Pemikiran rasional adalah berfikir berdasarkan 

marjin 

- Marjin : perubahan kecil dan incremental ketika faktor yang 

berpengaruh dirubah. 

 

4. Harus merespon insentif yang bisa didapat 

- Perubahan marjinal pasti merubah biaya dan keuntungan 

yang didapat 

- Pilih yang marjinal biaya (marginal cost) lebih kecil daripada 

marjinal keuntungan (marginal benefit) 



10 PRINSIP EKONOMI 

5. Pertukaran harus memberikan dampak yang baik 

 

6. Pasar adalah tempat terbaik dalam aktivitas 

ekonomi 

- RT memutuskan apa yang bisa dibeli dan bekerja untuk 

apa 

- Perusahaan memutuskan apa yang diproduksi dan siapa 

yang bekerja 

- Harga adalah panduan untuk meraih keuntungan (price 

taker atau price maker) 



10 PRINSIP EKONOMI 

7. Pemerintah bisa memperbaiki pasar 

- Ketika terjadi “kegagalan pasar”, pemerintah bisa intervensi 

untuk mengendalikan efisiensi dan ekuitas 

 

8.Standar hidup rakyat tergantung pada produksi negara 

- Hubungan dengan pendapatan per kapita 

 

9. Harga akan naik ketika terlalu banyak uang beredar 

 

10. Trade-off antara inflasi dan pengangguran. 




