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EKONOMI

EKONOMI (Yunani) Pengelola 

Rumah Tangga

Logikanya...???

Pengelolaan suatu rumah tangga selalu

dihadapkan dengan Keputusan, yaitu

mengalokasikan sumber daya yang terbatas

dengan mempertimbangkan kemampuan,

usaha dan keinginan masing-masing

anggotanya.



ILMU EKONOMI

Ilmu Ekonomi adalah Ilmu yang

mempelajari bagaimana masyarakat

mengelola sumber daya yang langka.

Subjek dari ekonomi adalah Masyarakat:

 Rumah Tangga

 Perusahaan



PRINSIP EKONOMI

Terdapat 10 prinsip ekonomi yang terbagi 

kedalam beberapa kelompok berikut:

1. Bagaimana Masyarakat Mengambil 

Keputusan

2. Bagaimana Masyarakat Berinteraksi

3. Bagaimana Perekonomian secara 

Keseluruhan Bekerja



Masyarakat Mengambil 

Keputusan
1. Tradeoff (Pertukaran)
We have to give up on something to get what 

we  want.

Example: Efficiency and Equity

2. Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk 
mendapatkan sesuatu
Dengan adanya tradeoff, untuk mengambil 

keputusan   harus membandingkan biaya dan 
manfaatnya.

3. Orang rasional berpikir pada batas-batas
Perubahan marginal: Penyesuain terhadap 

suatu rencana kerja.



Masyarakat Berinteraksi

4. Orang tanggap terhadap insentif
Kebiasaan akan berubah seiring dengan 

perubahan keuntungan atau biayanya.

5. Perdagangan menguntungkan semua 
pihak
Adanya spesialisasi dalam keahlian masing-

masing.

6. Pasar adalah Tempat yang baik untuk 
mengorganisasikan kegiatan ekonomi
Adanya perekonomian pasar

Apakah Perekonomian pasar itu?
Pengalokasian sumber daya melalui keputusan 
dari sejumlah rumah tangga dan perusahaan 
seiring interaksinya di pasar barang dan jasa.



7. Pemerintah terkadang mampu 

meningkatkan hasil dari pasar

Pemerintah harus ikut campur tangan ke dalam 

perekonomian karena pasar tidaklah sempurna. 

Pasar dapat mengalami hal-hal berikut ini:

i. Market Failure (Kegagalan Pasar): Terjadi 

ketika pasar tidak mampu mengalokasikan 

sumber daya dengan kekuatannya sendiri 

secara efisien.

ii. Externality (Eksternalitas): Tindakan 

seseorang yang berdampak pada 

kemakmuran orang lain.

iii. Market Power (Kekuasaan Pasar): 

Kemampuan pihak-pihak tertentu utnuk 

mengatur harga-harga di pasar.



Perekonomian Secara 

Keseluruhan 
8. Standar hidup suatu negara bergantung 

pada kemampuannya menghasilkan 

barang dan jasa.

Produktivitas: jumlah barang dan jasa yang 

dihasilkan dari setiap jam kerja per satu 

orang pekerja.

9. Harga meningkat jika pemerintah 

mencetak uang terlalu banyak

Adanya inflasi



10. Masyarakat menghadapi tradeoff jangka 

pendek antara inflasi dan pengangguran.

Situation:

Ketika pemerintah menambah jumlah uang yang 

beredar, maka akan terjadi inflasi. Namun 

sebaliknya tingkat pengangguran akan lebih 

rendah.

Hubungan tradeoff antara Inflasi dan 

Pengangguran digambarkan oleh Kurva 

Phillips.

Kurva Phillips juga sering digunakan untuk 

memahami business cycle, yaitu fluktuasi yang 

tidak menentu/tidak dapat ditebak dalam 

kegiatan ekonomi.


