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PENDAHULUAN 
 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau 
suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk 
memproduksi barang dan jasa maupun 
mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa 
tersebut. 
Pengertian Ilmu Ekonomi 
a. Kelangkaan (Scarcity) 

Keterbatasan kita menyebabkan banyak hal 
terasa langka.  
Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat 
dan waktu 
Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai 
akibat dari ketidak seimbangan antara kebutuhan  
masyarakat dengan factor-faktor produksi yang 
tersedia dalam masyarakat 

b. Pilihan-pilihan (Choices) 
Terbatasnya sumber daya tersedia dibandingkan 
kebutuhan/keinginan menyebabkan manusia 
harus menentukan pilihan-pilihan yang bersifat 
individu/kolektif 
 

c. Biaya kesempatan (Opportunity Cost) 
Manusia sebagai makhluk rasional, pilihan yang 
dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung 
rugi, dengan membandingkan biaya yang harus 
dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh 
 

Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat 
untuk memperoleh barang dan jasa. Keinginan untuk 
memperoleh barang dan jasa dibedakan menjadi dua 
bentuk : 
1. Keinginan yang disertai oleh kemampuan 

membeli (permintaan efektif) 
2. Keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan 

membeli 
 

Jenis-jenis barang dalam perekonomian : 
1. Barang ekonomi (economic good) 

Barang yang memerlukan usaha untuk 
memperolehnya, contohnya beras 
Atau dapat dikatakan barang yang mempunyai 
kegunaan dan langka yaitu jumlah barang yang 
tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan 
jumlah yang dibutuhkan masyarakat. 
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2. Barang cuma-cuma atau barang bebas 
Barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan 
kegiatan memproduksi, contohnya udara, sinar 
matahari dan air hujan 

Barang ekonomi dapat pula dibedakan : 
1. Barang konsumsi, contohnya makanan, pakaian, 

dan sepeda motor 
2. Barang modal (capital good), contohnya mesin, 

peralatan bengkel dan bangunan perkantoran 
 
Barang ekonomi dapat juga dibedakan antara : 
1. Barang akhir (final good),  

Barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan 
ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat contohnya roti, kursi, dan 
mobil. Barang akhir dibedakan 2 golongan, yaitu : 
a. Barang yang tahan lama (durable good) 

misalnya mobil, televise, almari es dan perabot 
rumah tangga 

b. Barang yang tidak tahan lama (non-durable 
good) misalnya makanan segar, buah-buahan 
dan sayur-sayuran. 

2. Barang setengah jadi, contohnya tepung gandum, 
karet dan minyak kelapa sawit 

 
Selanjutnya, dalam teori ekonomi terdapat cara 
penggolongan lain, yaitu : 
1. Berdasarkan keinginan barang tersebut dalam 

kehidupan manusia. Dibedakan menjadi barang 
inferior contohnya ikan asin dan ubi kayu, barang 
esensial contohnya beras, gula dan kopi dan 
barang mewah contohnya mobil dan emas 

2. Berdasarkan cara penggunaan barang tersebut di 
masyarakat. Dibedakan menjadi barang pribadi 
contohnya makanan, pakaian dan mobil dan 
barang publik contohnya jalan raya, lampu lalu 
lintas dan mercusuar 

 
Barang antara (intermediate good) yaitu barang 
yang belum menjadi barang akhir dan masih akan 
diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh 
konsumen, contohnya besi baja dan tekstil 
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Definisi Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu 
dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk 
menggunakan sumber daya-sumber daya yang 
langka (dengan dan tanpa uang) dalam upaya 
meningkatkan kualitas hidupnya. 
 
Masalah-masalah yang dihadapi ekonomi  
a. Barang apa yang harus diproduksi dan berapa 

banyak 
b. Bagaimana cara memproduksinya 
c. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi 

 
Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang 
digunakan masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain 
yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat 
 
Manfaat studi ekonomi (Case dan Fair) 
1. Memperbaiki cara berfikir yang membantu dalam 

pengambilan keputusan 
2. Membantu memahami masyarakat 
3. Membantu mencari masalah-masalah 

internasional 

Metodologi Ilmu Ekonomi 
a. Teori Ekonomi 
b. Model Ekonomi yang baik yaitu Model Siklus 

Kegiatan Ekonomi atau Circular Flow of Economic 
Activity 

 
c. Metode Deduktif dan Induktif 

Metode Deduktif adalah metode pengambilan 
kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan 
kesimpulan yang bersifat umum. 
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Metode Induktif adalah mengambil kesimpulan 
untuk hal-hal umum dari hal khusus. 

d. Ceteris Paribus dan Fallacy or Composition 
Ceteris Paribus yang bermakna factor-faktor lain 
dianggap tetap. Fallacy of Composition memiliki 
pengertian apa yang baik dalam skala kecil belum 
tentu baik dalam skala besar (keseluruhan) 

e. Ekonomi Positif dan Ekonomi Normatif 
Pernyataan positif menerangkan tentang hal-hal 
yang terjadi dalam ekonomi. Pernyataan 
normative adalah suatu pandangan subjektif 

 
Ruang Lingkup Imu Ekonomi 
a. Teori Ekonomi Mikro  

Aspek penting diantaranya  
1. Interaksi pasar barang 
2. Tingkah laku pembeli dan penjual 
3. Interaksi di pasar faktor produksi 

b. Teori Ekonomi Makro  
 
 
 
 

Perkembangan Teori Ekonomi Mikro dan Makro 
a. Teori Ekonomi Mikro sebagai teori ekonomi klasik 

Titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern 
dianggap dimulai pada saat Adam Smith 
menerbitkan buku An Inquiri into the nature and 
causes of the wealth of nations, berisi tentang 
analisis ilmu ekonomi dengan melepasnya dari 
belenggu teori moral dan teologis 
Adam Smith menyatakan bahwa seperti alam 
semesta yang berjalan serba teratur, system 
ekonomi akan mampu memulihakan dirinya 
sendiri karena ada kekuatan pengatur yang 
disebut sebagai invisible hands. 
 
Jean Baptite Say dikenal sebagai hukum Say yaitu 
barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap 
oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan 
pasar. 

b. Revolusi Keynes : Lahirnya teori ekonomi makro 
John Maynard Keynes bukunya The General 
Theory of Employment, Interest and Money 

 


