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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-

Nya Buku Modul Perpajakan ini telah diterbitkan. Modul Pengantar Ilmu

Ekonomi merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mempelajari materi –materi

perpajakan secara lebih mendalam pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi.

Studi Kasus yang disusun dalam buku ini adalah berdasarkan perubahan

Pengantar Ilmu Ekonomi terbaru. Dengan mempelajari buku ini diharapkan

mahasiswa mendapatkan pengetahuan memahami mengenai konsep ilmu ekonomi,

permasalahan ekonomi, mekanisme pasar, elastistas, teori konsumsi, teori

produksi, biaya produksi, keseimbangan perusahaan, pendapatan nasional,

ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, investasi, ekonomi 4 sektor dan ekonomi

pembangunan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga

dalam menyusun modul ini kami ucapkan terima kasih. Semoga modul ini

bermanfaat.

Banyuwangi, 25 Agustus 2020
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KEGIATAN PEMBELAJARAN I
PERMASALAHAN EKONOMI

A....PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi,

sebaiknya berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan

dengan teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah

menguasai kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan

ke modul berikutnya

B.... DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C....CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Problematika ekonomi\

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Ilmu Ekonomi

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Metode ekonomi

4. Mahasiswa mampu menganalisis system ekonomi

5.....Mahasiswa mampu menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah

ekonomi pada pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online

dan menyajikannya dengan baik
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D....PENGANTAR MODUL

Dalam kehidupan sehari-hari individu, perusahaan-perusahaan dan

masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan

yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu

perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang

terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Sebubungan dengan

pernyataan ini timbul pertanyaan : “Apakah yang diartikan dengan kegiatan

ekonomi?” Di satu pihak kegiatan ekonomi meliputi usaha individu-individu,

perusahaan-perusahaan dan perekonomian secara keseluruhannya untuk

memproduksian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dilain pihak, kegiatan

ekonomi ini meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang

diproduksikan dalam perekonomian.

PERMASALAHAN EKONOMI

Mengapa individu-individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat perlu

memikirkan “cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi”? Atau

pertanyaan yang sama maksudnya: “Mengapa masyarakat harus membuat

pilihan”? Ahli-ahli ekonomi menjawab pertanyaan seperti itu dengan

menerangkan tentang masalah “scarcity” yaitu masalah “Kelangkaan” atau

“Kekurangan”.

A. Masalah kelangkaan

Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidak

seimbangan antara (i) kebutuhan masyarakat dengan (ii) faktor-faktor produksi

yang tersedia dalam masyarakat. Disuatu pihak, dalam setiap masyarakat selalu

terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis

barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya dilain pihak,

sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk

menghasikan barang-barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh karenanya

masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka

butuhkan atau inginkan. Mereka perlu membuat pilihan.

B. Kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh

barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimport dari luar negeri. Tetapi
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kebanyakan diproduksikan di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang

dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk:

1. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli

2. Keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli

Keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan

efektif.

Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari benda yang dapat

dilihat dan diraba secara fisik, seperti baju, sepatu, makanan dan minuman.

Disamping itu ada juga barang yang tidak dapat dilihat dan diraba seperti udara .

Jasa bukanlah berbentuk benda sebab ia merupakan layanan seseorang atau suatu

barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa jenis “Jasa” yang

dibutuhkan mayarakat antara lain adalah: kegiatan tukang pangkas, pelayanan di

restoran, kegiatan pengangkutan orang ataupun siaran radio dan televisi yang

memberi hiburan.

C. Jenis-jenis Barang

Terdapat banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam

perekonomian. Pertama sekali perlu di bedakan antara barang ekonomi dan barang

cuma-cuma. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha dalam

memperolehnya (contoh: beras, makanan lain dan barang-barang produksi

industri). Sedangkan barang Cuma-Cuma seperti udara, oksigen, sinar matahari

dan air hujan, adalah baranag yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan

memproduksi. Dalam teori ekonomi terdapat dua cara penggolongan lain yaitu :

1. Berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupn manusia. Barang-

barang tersebut dibedakan kepada barang inferior (contoh: ikan asin dan ubi

kayu), barang esensial (contoh: beras, gula dan kopi), barang normal (contoh:

baju dan buku) dan barang mewah (comtoh: mobil dan emas).

2. Berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Barang-

barang tersebut dibedakan menjadi barang pribadi (contoh: makanan, pakaian

dan mobil) dan barang publik (contoh: jalan raya, lampu lalulintas dan mercu

suar).
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D. Kebutuhan Yang Tidak Terbatas

Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat

adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya manusia

tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang

mereka capai. Apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah dipenuhi, maka

keinginan-keinginan yang baru akan wujud. Di negara-negara yang miskin hal

seperti itu memang lumrah. Konsumsi makanan yang masih rendah dan

perumahan yang kurang memadahi telah mendorong masyarakat untuk berusaha

untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Dinegara yang kaya sekalipun

seperti di Jepang dan Amerika Serikat, masyarakat masih mempunyai keinginan

untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi dari yang telah mereka capai pada

musim ini

E. Faktor-faktor Produksi

Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang

disediakan oleh alam yang atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan

untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi adakalanya

dinyatakan dengan istilah lain, yaitu sumber-sumber daya. Faktor produksi yang

tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada empat jenis, yaitu seperti yang

diterangkan seperti dibawah ini:

1. Tanah dan sumber alam

Faktor produksi ini disediakan alam. Faktor produksi ini meliputi tanah,

berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan sumber alam yang dapat dijadikan

modal seperti air dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik.

2. Tenaga kerja

Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam

perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan

yang mereka milik. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan

kepada tiga golongan berikut:

a. Tenaga Kerja Kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau

rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang

pekerjaan.
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b. Tenaga Kerja Terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari

pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu dan ahli

mereparasi TV dan radio.

c. Tenaga Kerja Terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup

tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi

dan insinyur.

3. Modal

Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan manusia dan

digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka

butuhkan. Beberapa contohnya adalah sistem pengairan, jaringan jalan raya,

bangunan pabrik dan pertokoan, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan alat-alat

pengangkutan.

4. Keahlian Keusahawan

Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk

mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam menjalankan

suatu kegiatan ekonomi, para pengusaha akan memerlukan ketiga faktor produksi

yang lain yaitu tanah, modal dan tenaga kerja. Keahlian keusahawanan meliputi

kemahirannya mengorganisasi berbagai sumber atau faktor produksi tersebut

secara efektif dan efisien sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat

menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat.

F. Pengertian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam

memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya

ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat

pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian

menyebabkan timbulnya kelangkaan.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan

pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan

perdagangan) serta berbagai hal mengenai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan

sebagainya yang berharga. Menurut beberapa ahli :

2. Menurut Rosyidi
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Rosyidi memandang ekonomi sebagai sebuah cabang ilmu sosial yang

memfokuskan objeknya pada individu dan masyarakat. Secara etimologis

ekonomi terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos yang memiliki arti tata

laksana atau pengaturan rumah tangga. Sedangkan Ilmu ekonomi didefinisikan

sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memberikan

pengetahuan serta pengertian yang mampu membantu semua pihak tentang gejala-

gejala masyarakat yang timbul karena tingkah laku serta tindakan manusia dalam

usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mencapai

sebuah kesejahteraan serta kemakmuran.

3. Menurut Adam Smith

Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari

tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau

mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai

sebuah tujuan tertentu. Hal inilah yang sering dikenal dengan teori ekonomi klasik.

Dalam teori ini terdapat beberapa istilah yang sering muncul, antara lain nilai

(value), kekayaan (welfare) dan utilitas (utility).

Semua hal yang ada di teori ekonomi klasik harus berdasarkan pada hukum

alamiah. Mengapa dalam teori ini semua disesuaikan dengan hukum alam, karena

jika manusia tidak berlandaskan pada hukum yang ada kemungkinan besar

manusia akan melakukan kesalahan dan gagal untuk mencapai sebuah

kesejahteraan, untuk itulah dalam kegiatan perekonomian harus ada dasar

hukumnya. (Baca juga : Hukum permintaan dan penawaran)

4. Menurut Prof P.A. Samuelson

Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas

tentang objek perekonomian baik individu maupun kelompok (masyarakat) dalam

membuat suatu keputusan atau pilihan, baik dengan menggunakan atau tanpa uang,

serta memberdayakan sumber daya yang memiliki keterbatasan penggunaanya

dalam upaya untuk menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang

bisa didistribusikan untuk kepentingan dan keperluan konsumsi saat ini dan masa

mendatang.

Hal ini diharapkan mampu dirasakan oleh semua golongan masyarakat.

Dalam hal ini tugas dari ilmu ekonomi adalah untuk menganalisis biaya yang
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dikeluarkan serta keuntungan yang didapat serta memaksimalkan corak

penggunaan seluruh sumber daya yang ada.

5. Menurut Albert L. Meyers

Albert L Meyers mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu yang

membahas dan mempelajari tentang apa saja kebutuhan yang harus dimiliki dan

dibutuhkan oleh manusia serta bagaimana cara memuaskan kebutuhan tersebut,

dengan cara apa manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pengertian

tersebut bisa diambil suatu rumusan yakni, kebutuhan disitu diartikan sebagai

keperluan atau kebutuhan manusia terhadap suatu produk baik barang ataupun

jasa yang memiliki sifat, jenis yang bermacam-macam serta tidak terbatas.

Sedangkan pemenuhan diartikan sebagai segala macam cara yang dilakukan

oleh manusia untuk memperoleh sesuatu yang bisa memnuhi kebutuhannya, baik

secara individu atau kelompok, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, dan

lain sebagainya. Pada intinya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mampu

memberikan gambaran tentang apa saja dan bagaimana memnuhi kebutuhan

hidupnya.

6. Menurut J.L Mey JR

JL Meij JR memandang ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang usaha atau

langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia untuk mendapat dan merasakan

sebuah kemakmuran dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan hukum alam yang

mengatakan bahwa manusia merupakan homo economicus yang pada hakekatnya

ingin selalu terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan sebuah kemakmuran.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemakmuran merupakan salah satu tujuan sentral,

dimana manusia saling berebut untuk mendapatkannya, terutama kemakmuran

dalam perekonomian.

F. Metode Ekonomi

Metode ilmu ekonomi ialah ilmu yang membahas dan mempelajari sebuah

metode, umumnya metode ilmiah yang berhubungan dengan ekonomi, termasuk

tentang prinsip pertimbangan dalam ekonomi. Metode ilmu ekonomi juga

diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kebijakan ekonomi.Ada beberapa

macam metode ekonomi, yaitu :

1. Metode Induktif
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Metode Induktif adalah suatu metode dimana suatu keputusan dilakukan

dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada didalam realita kehidupan

manusia. Realita tersebut terjadi dalam setiap unsur kehidupan yang dialami oleh

keluarga, individu, masyarakat lokal, dan sebagainya. Sehingga dilakukanlah

suatu metode untuk mencari solusinya sehingga upaya pemenuhan kebutuhannya

tersebut dapat dikaji secermat mungkin.

2. Metode Deduktif

Metode Deduktif ialah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang bekerja

atas dasar ketentuan, hukum atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya.

Dalam metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah

sesuai dengan dasar, prinsip, hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi.

3. Metode Matematika

Metode Matematika adalah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian dengan cara

pemecahan soal-soal secara matematis. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa

dalam matematika terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan

pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan

bahwa kajian tersebut dapat diterima secara umum.

4. Metode Statistika

Metode Statistika ialah suatu metode dalam ilmu ekonomi yang digunakan

dalam pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan data, pengolahan

data, analisis data, penafsiran data, serta penyajian data dalam bentuk angka-

angka secara statistik. Dari angka-angka yang yang disajikan, kemudian dapat

diketahui permasalahan yang sesungguhnya untuk kemudian mencari cara

pemecahannya.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan metode ekonomi

adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Tahapan Metode Ilmiah

1) Mengidentifikasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan dan menetapkan

variabel yang relevan.

2) Memunculkan asumsi yang mendasari munculnya ilmu ekonomi yang dikenal

dengan asumsi ”Ceteris Paribus”.
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3) Menentukan hipotesis, yaitu jawaban sementara atas permasalahan

(pertanyaan).

4) Melakukan uji hipotesis dengan memfokuskan setiap variabel yang diteliti

dan pada saat yang sama memperhatikan faktor lain yang diasumsikan.

b. Membentuk Model Ekonomi

Teori ekonomi yang telah tersusun menjadi dasar pembentukan model

ekonomi. Model ekonomi itu dapat berupa diagram maupun matematis.

Contohnya : Diagram Siklus Ekonomi.

c. Mempertimbangkan Hukum Ekonomi

Hukum Ekonomi adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi.

Hubungan ekonomi tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Hubungan sebab akibat merupakan suatu hubungan dimana suatu peristiwa

menyebabkan terjadinya peristiwa lainnya, namun kejadian ini tidak dapat

berlaku sebaliknya. Contohnya : ketika harga BBM naik maka akan

menyebabkan harga-harga lainnya pun naik.

2) Hubungan fungsional merupakan suatu hubungan yang saling berpengaruh.

Contohnya : hukum permintaan dan hukum penawaran.

RANGKUMAN MATERI

Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu
perusahaan ataupun suatu masyarakat memproduksi barang dan jasa maupun
mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan
berbagai kegiatan ekonomi seorang individu, suatu perusahaan, atau masyarakat
secara keseluruhannya akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk
melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif-alternatif yang tersedia tersebut
mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik.

PENUGASAN
A. Tujuan

1....Mahasiswa mampu menjelaskan Problematika ekonomi

2....Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Ilmu Ekonomi

3....Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Ilmu Ekonomi

4....Mahasiswa mampu menjelaskan Metode ekonomi

5....Mahasiswa mampu menganalisis system ekonom
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6....Mahasiswa mampu menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah

ekonomi pada pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan

menyajikannya dengan baik

B..Media

1....Website

2....Jurnal ilmiah

3....Internet

C. Langkah-Langkah

1....Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2....Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3....Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4.... Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1....Berikanlah penjelasan mengenai permasalahan ekonomi ?

2....Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi permasalahan

ekonomi ?

3....Berikanlah contoh kasus permasalahan ekonomi ?

4....Berikanlah solusi atas kasus permasalahan ekonomi ?

B..Kunci Jawaban
1....Permasalahan ekonomi didasarkan pada penjelasan konsep dan teori

ekonomi

2....Faktor yang mempengaruhi permasalahan ekonomi berhubungan dengan

konsep dan teori ekonomi

3....Kasus permasalahan ekonomi berhubungan dengan konsep dan teori

ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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4....Solusi atas kasus permasalahan ekonomi berhubungan dengan konsep dan

teori ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN II
MEKANISME PASAR

A....PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi,

sebaiknya berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan

dengan teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah

menguasai kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan

ke modul berikutnya

B.... DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C....CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran

2. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan kurva permintaan dan penawaran

3. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi permintaan dan

penawaran

4. Mahasiswa mampu menganalisis pergeseran kurva permintaan dan

penawaran

5. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pasar pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D....PENGANTAR MODUL

Pasar adalah tempat bertemunya atau interaksi antara permintaan dan

penawaran. Dengan kata lain,pasar merupakan kumpulan individu-individu

(konsumen) yg membutuhkan barang atau jasa ,sedangkan produsen yg

enyediakan barang atau jasa. Pada pihak konsumen akan terjadi perintaan beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permimtaan barang didasarkan pada

kebutuan konsuen. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya prmintaan tersebut

adalah adanya harga barang itu sendiri, harga barang lain barang komplementer

atau barang subtitusi, pendapatan konsumen, selera (teste), jumlah penduduk dan

lain sebagainya.

Dalam system ekonomi liberal, pasar memainkan peran yang sangat

penting. Pasar yang mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan

jasa. Akaibat kepentingan satu sama lain, makan dengan sendirinya terjadilah

tawar menawar (harga kesepakatan).

Mekanisme pasar merupakan system yang cukup efisien dalam

memberlakukan harga yang adil dan bahkan untuk mengalokasikan faktor faktor

produksi dan mendorong kegiatan ekonomi disamping itu pula, beberapa orang

menganggap bahwa ilmu Ekonomi dimulai dan di akhiri dengan hokum

permintaan dan penawaran. Akan tetapi hokum yang di kenal dengan hokum

penawaran dan permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam

pemahaman kita mengenai sistem pasar

MEKANISME PASAR

A. Pengertian mekanisme pasar

Mekanisme pasar iyalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk

terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang (jumlah yang

ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta)

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup

efisien dan dapat mendorong perkembangan Ekonomi yang disebabkan karena

adanya Kebaikan dalam Mekanisme Pasar, kebaikan pada Mekanisme pasar

tersebut adalah:
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1. Pasar dapat memberi imformasi yang sangat berguna yaitu, dengan

memberikan keterangan tentang harga barang dan samapai dimana

besarnya permintaan kepada barang produksinya.

2. Mengembangkan Kegiatan Usaha, yaitu keadaan pasar yang selalu

berubah, mengalami pertambahan pendapatan , kemajuan teknologi serta

pertambangan penduduk akan mengembangkan permintaan produksi , hal

ini akan menambah produksi serta meningkatkan kegiatan ekonomi.

3. Memperoleh Keahlian Modern haruslah digunakan, kemahiran teknik

serta manajemen yang modern diperlukan.

4. Produksi Secara efisien serta efisien, dengan ditentukannya permintaan

barang serta kelangkaannya akan besar juga harganya , ditambah lagi

dengan kelangkaan pada barang yang artinya harga faktor-faktor produksi

yang berbeda, yang akan menentukan dasarnya permintaan dan

ketersedianya akan menyebabkan pengusaha berusaha untuk

menggunakannya secara efisien.

5. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi, yang mempunyai kebebasan

yang penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksinya

serta jenis-jenis faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan

barang-barang produksinya tersebut untuk mendapatkan pembayaran yang

lebih mengguntungkan.

B. Konsep Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada

berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, yang disertai dengan

kesediaan dan kemampuan membeli barang tersebut.

1. Hukum permintaan

Hukum permintaan menyatakan bahwa : “Semakin tinggi harga suatu

barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan

sebaliknya” . Agar hukum permintaan berlaku, maka asumsinya adalah sebagai

berikut:

 Pendapatan tetap
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 Tidak ada barang pengganti dan pelengkap

 Selera tetap

 Kebutuhan tetap

 Benda tersebut bukan benda prestise

 Tidak ada perubahan harga

Yang disebutkan diatas dikenal dengan Ceteris Paribus, yang artinya

adalah faktor lain yang dianggap tetap atau tidak berubah. Kemudian terdapat

kasus pengecualian, adakalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau

harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang itu meningkat. Paling

tidak ada 3 hukum permintaan tidak berlaku :

 Barang yang memiliki unsur spekulasi

 Baranf prastise

 Barang giffen

3. Kurva Permintaan

Skedul permintaan adalah daftar hubungan antara harga suatu barang

dengan tingkat permintaan barang tersebut.

Tabel a. Skedul Permintaan Beras

Harga beras per kilogram (Rp)
Permintaan beras per bulan

(ribu ton)

0
2000
4000
6000
8000

10000

100
80
60
40
20
0

Dari skedul diatas dapat disimpulkan bahwa jika harga beras nol (gratis),

permintaan beras tidaklah tak hingga, melainkan hanya 100.000 ton. Permintaan

beras akan menjadi nol kalau harga beras Rp. 10.000,00 atau lebih per kilogram.

Kurva permintaan adalah suatu kurva yang ditunjukkan oleh hubungan erat antara

jumlah barang yang diminta dengan harga.
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OP = tingkat harga (price)

OQ = jimlah barang (quantity)

D = kurva permintaan (demand)

Ciri-ciri kurva permintaan :

 Kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah atau miring ke kanan

 Kurvanya merupakan garis lurus

 Jumlah barang dan harga ada hubungan timbal balik

Kurva permintaan condong/miring ke kanan artinya suatu pernyataan yang

mengatakan ada hubungan timbal balik atau berlawanan antara jumlah dan harga

yang diminta.

4. Faktor yang Mempengaruhi Permintaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain sebagai berikut.

a. Harga Barang Itu Sendiri (Px) yaitu Jika harga suatu barang semakin murah,

maka permintaan terhadap barang itu bertambah.

b. Harga Barang Lain (Py), yang mempengaruhi permintaan suatu barang

saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan suatu barang bisa bersifat substitusi

(pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap).

c. Tingkat Pendapatan Perkapita (Y/cap), yaitu Semakin tinggi tingkat

pendapatan, daya beli semakin kuat, sehingga permintaan suatu barang

meningkat.

d. Selera atau Kebiasaan

e. Jumlah Penduduk, yaitu semakin banyak jumlah penduduk, permintaan

barang (misal beras) semakin banyak.

f. Perkiraan Harga di Masa Mendatang (Pp)
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g. Distribusi Pendapatan (Ydist) yaitu Jika distribusi pendapatan buruk, berarti

daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu

barang menurun.

5. Model dan Teori Permintaan

Model permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang

terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisa ekonomi mikro

terhadap perilaku para penjual dan pembeli. Model ini memperkirakan bahwa

dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang

antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh

produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas.

Teori permintaan, dalam prakteknya permintaan seseorang atau

masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi beberapa faktor karena

dibutuhkan. Barang dan jasa mempunyai harga atau nilai, karena barang tersebut

berguna dan langka. Kegunaan (utility) suatu barang akan menimbulkan keinginan,

dan pada gilirannya akan membutuhkan permintaan. Sebaliknya kelangkaan suatu

barang mendorong beberapa orang untuk memanfaatkan kelangkaan itu dengan

cara menjualnya, sehingga kelangkaan menimbulkan penawaran.

Jika ditarik kesimpulan, bahwa kegunaan menimbulkan permintaan dan

kelangkaan menimbulkan penawaran atau, karena bergunalah suatu barang

diminta dan karena langkalah suatu barang ditawarkan.

6. Perubahan dan Pergeseran Permintaan

Perubahan permintaan terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan

harga dan perubahan faktor ceteris paribus, misalnya pendapatan, selera, dan

sebagainya (faktor nonharga).

Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta,

tetapi perubahan itu hanya terjadi dalam satu kurva yang sama. Ini yang disebut

pergerakan permintaan sepanjang kurva permintaan (movement along demand

curve). Permintaan dikatakan naik, jika :

17



a. Orang/masyarakat bersedia membeli jumlah yang lebih banyak, sekalipun

harga barang itu tetap

b. Orang/masyarakat bersedia membeli jumlah barang yang tetap, sekalipun

harga barang itu sudah naik

Permintaan dikatakan turun, jika :

a. Orang/masyarakat bersedia membeli jumlah yang lebih sedikit, sekalipun

harga barang itu tidak berubah atau tetap

b. Orang/masyarakat bersedia membeli jumlah barang yang tetap, sekalipun

harga barang itu turun

Adapun bentuk kurvanya yaitu :

C. Konsep Penawaran

1. Pengertian Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual)

pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penawaran

a. Harga Barang Itu Sendiri (Px), jika harga suatu barang naik, maka produsen

cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan.

b. Harga Barang Yang Terkait (Py), apabila harga barang substitusi naik, maka

penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya.
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c. Harga Faktor Produksi (Pi), yaitu Kenaikan harga faktor produksi, seperti

tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat atau

kenaikan tingkat bunga modal, akan menyebabkan perusahaan

memproduksi output-nya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap.

d. Biaya Produksi (C ), yaitu Kenaikan harga input sebenarnya juga

menyebabkan kenaikan biaya produksi.

e. Teknologi Produksi (tek), yaitu Kemajuan teknologi menyebabkan

penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru.

f. Jumlah Pedagang atau Penjual (ped), yaitu Apabila jumlah penjual suatu

produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang terserbut akan

bertambah.

g. Tujuan Perusahaan (tuj), yaitu memaksimumkan laba, bukan

memaksimumkan hasil produksinya.

h. Kebijakan Pemerintah

2. Kurva Penawaran

Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara

harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan.

Keterangan :

OP : Harga per unit

OQ : Jumlah yang ditawarkan

S : Kurva penawaran

Ciri-ciri kurva penawaran :

a. Bentuk kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas

b. Kurva penawaran merupakan garis lurus
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c. Jumlah barang dan harga bergerak sama (secara proposional)

3. Perubahan dan Pergeseran Penawaran

Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya

perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga.

Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau

ke kiri. Apabila kurva penawaran bergeser ke kanan, maka jumlah penawarannya

mengalami kenaikan. Jika kurva penawarannya bergeser ke kiri, artinya terjadi

penurunan terhadap penawaran barang.

Contoh : Diperkirakan harga jeruk bulan depan akan naik karena harga pupuk

naik. Kenaikan harga jeruk menyebabkan penurunan penawaran jeruk. Sehingga

ketika diperkirakan harga di masa depan naik, maka penjual akan mengurangi

jumlah barang yang dijualnya. Tabel berikut ini yang akan menunjukkan jumlah

jeruk yang ditawarkan Pak Heri sebelum dan sesudah kenaikan harga.

Perhatikan kurva diatas, kurva penawaran S bergeser ke kiri menjadi S1.

hal ini menunjukan bahwa jumlah penawaran akan jeruk mengalami penurunan.

Penurunan kurva penawaran jeruk tersebut sebagai akibat dari meningkatnya
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harga pupuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dari salah satu atau

lebih faktor-faktor yang dulu dianggap tetap, akan mengubah jumlah penawaran

sekaligus menggeser kurva penawaran.

4. Hukum Penawaran

Bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin

banyak. Sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan

semakin sedikit. Inilah yang disebut hukum penawaran. Hukum penawaran

menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat

harga. Dengan demikian bunyi hukum penawaran berbunyi:

“ Semakin tingi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia
ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit
jumlah barang yang bersedia ditwarkan.”

Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang

memengaruhi penawaran tidak berubah (ceteris paribus).

RANGKUMAN MATERI

Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya
perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang(jumlah yang ditawarkan sama
dengan jumlah yang diminta).
a. Pasar dapat memberikan informasi yang tepat , pasar dapat merangsang

pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi ,pasar mendorong
penggunaan faktor-faktor produksi serta pasar memberikan kebebasan yang
tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

b. sistem pasar apa saja memiliki harga, yang merupakan nilai suatu barang
dalam satuan mata uang . Harga mencerminkan kondisi dimana seseorang
atau parusahaan bersedia mengadakan tukar menukar secara sukarela .

c. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga
dan waktu tertentu.

d. Sedangkan pengertian penawaran yaitu sejumlah barang yang dijual atau
ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran

2. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan kurva permintaan dan penawaran
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3. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi permintaan dan

penawaran

4. Mahasiswa mampu menganalisis pergeseran kurva permintaan dan

penawaran

5. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pasar pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B..Media

1....Website

2....Jurnal ilmiah

3....Internet

C. Langkah-Langkah

1....Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2....Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3....Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4.... Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1....Berikanlah penjelasan mengenai mekanisme pasar?

2....Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi mekanisme

pasar ?

3....Berikanlah contoh kasus mekanisme pasar ?

4....Berikanlah solusi atas kasus mekanisme pasar ?

B..Kunci Jawaban
1....Mekanisme pasar didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2....Faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar berhubungan dengan konsep

dan teori ekonomi
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3....Kasus mekanisme pasar berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi

dan faktor yang mempengaruhi

4....Solusi atas kasus mekanisme pasar berhubungan dengan konsep dan teori

ekonomi dan faktor yang mempengaruhi

Daftar Pustaka

Billas, Richard A., (1998), Microeconomic Theory, 2nded. Singapore: Mc Graw-
Hill.

Blanchard, Oliver, (1996) Macroeconomic, 2nded, New Jersey: Prentice Hall.
Case, Karl E. And Ray C. Fair,(1996) Principles of Econommics, 4thed,

New Jersey: Prentice-Hall.
Chiang, Alpha C., (1984), Fundamental Methods of Mathematical

Economics, 3rded. Manilla: McGrawHill.
Dhohanputro, Bramantyo, (2005), Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro, PPM.
Ferguson, C.E and J.P Gould, (1975), Microeconomic Theory, 4thed. Kuala

Lumpur :
Irwin.Lipsey, Richard G., et al, (1990), Economics, 9thed. Singapore: Harper

Collins.
Putong Iskandar, (2003), Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia.
Rahardja, Prathama, (1999), Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Universitas

Indonesia.
Salvatore, Dominic, (1992), Teori Mikro Ekonomi, Erlangga.
Sicat, Gerardo P., (1983), Economics, Manila : National Book Store.
Sukirno, Sadono, (2002) Pengantar Teori Ekonomi, Rajawali Pers.
Sukirno, Sadono, (1994), Makro Ekonomi Teori Pengantar, Rajawali Pers

23



KEGIATAN PEMBELAJARAN III
ELASTISITAS

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi,

sebaiknya berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan

dengan teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah

menguasai kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan

ke modul berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian elastisitas

2. Mahasiswa mampu menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran

3. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi elastisitas

permintaan dan penawaran

4. Mahasiswa mampu menganalisis kurva elastisitas permintaan dan penawaran

5. Mahasiswa mampu menganalisis elastisitas pada pubik serta mensimulasikan

contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Elastisitas adalah suatu ukuran sensitivitas variabel terhadap perubahan

variabel yang lain sehingga elastisitas harga dari permintaan atau sering disebut

juga dengan elastisitas harga permintaan (en: price elasticity of demand, ED)

adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta dari suatu

barang merespon perubahan harga barang tersebut. Elastisitas harga permintaan

dihitung menggunakan rumus persentase perubahan jumlah barang yang diminta

dibagi dengan persentase perubahan harga barang tersebut.

ELASTISITAS

Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah

variable dengan perubahan variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas

mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan

harga.

A. Pengertian Elastisitas Permintaan

Elastisitas permintaan adalah konsep pengukuran besarnya reaksi jumlah

yang diminta terhadap perubahan harga merupakan konsep yang diciptakan untuk

membedakan 3 jenis reaksi jumlah.

Kasus pertama dimana terdapat persentase reaksi Q yang kecil terhadap P

dikategorikan sebagai permintaan tidak elastic ( inelastic demand ) kasus ke -2

dimana terdapat persentase reaksi Q yang besar terhadap perubahan P

dikategorikan sebagai “ permintaan elastis ” ( elastic demand ) kasus ke -3

dikategorikan sebagai “ elastisitas permintaan unifer ” ( unitary elasticity of

demand ).

Pengertian ini menjelaskan kegiatan ekonomi berupa, apabila suatu harga

produk naik maka biasanya permintaan atas produk tersebut akan menurun.

Begitu juga sebaliknya apabila harga suatu barang atau produk turun, maka

permintaannya akan meningkat.

Untuk mengetahui tingkat elastisitas permintaan dapat menggunakan

koefisien elastisitas berupa symbol “Ed” yang diukur dari rasio persen perubahan

jumblah permintaan dan persen perubahan harga. Angka koefisien ini akan
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berbentuk bilangan positif. Berikut pemaparan elastisitas permintaan berserta jenis

jenisnya :

a. Inelastis sempurna

Kondisi inelastisitas sempurna terjadi apabila tingkat permintaan terhadap

suatu barang tidak berubah sama sekali atau 0 walaupun harga barang berubah.

Sebagai contoh, harga jahe turun sebesar 10% namun tidak terjadi perubahan

permintaan terhadap jahe tersebut alias perubahannya 0%. Biasanya hal ini terjadi

pada barang yang dianggap kurang penting dan bukan barang yang sering dicari

oleh konsumen.

b. Inelastis

Jika koefisien elastisitas bernilai kurang dari 1 maka dikategorikan sebagai

inelastic yaitu besar jumlah permintaan barang tidak dipengaruhi oleh besar

kecilnya harga.

Hal ini terjadi apabila harga suatu barang turun namun nilai peningkatan

permintaannya lebih sedikit dari nilai penurunan harga. Sebagai contoh, harga

cabai merah turun 5% dan permintaannya naik 3%. Nilai elastisitas permintaannya

sebesar 0,6 dan dikategorikan sebagai inelastic.
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c. Elastis uniter

Hal ini terjadi jika perubahan harga sama dengan perubahan permintaan.

Seperti misalnya harga kambing turun 10% dan permintaannya juga naik

sebanyak 10%. Maka nilai elastisitas permintaannya adalah 1.

d. Elastis

Ketika koefisien elastisitas suatu barang bernilai lebih dari 1 , maka

permintaan terhadap barang dinyatakan elastis dimana besar permintaan suatu

barang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Sebagai contoh, sebuah

mobil mengalami penurunan harga sebesar 5% sehingga permintaannya naik

sebanyak 10%. Maka nilai elastisitas permintaanya adalah 2 dan dikategorikan

sebagai permintaan barang elastis karena bernilai lebih dari 1. Contoh ini juga

menunjukan bahwa permintaan mobil dipengaruhi oleh besar kecilnya harga.

e. Elastis sempurna

Kondisi ini terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan suatu barang

padahal tidak terjadi peningkatan harga barang. Hal ini dapat terjadi pada

penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Walaupun produsen tidak

melakukan perubahan harga atau 0, namun permintaan atas barang tersebut

bertambah misalnya sebesar 5%, maka nilai elastisitas permintaannya adalah tidak

terhingga (oo).
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B. Rumus perhitungan koefisien permintaan

C. Faktor yang mempengaruhi Elastisitas

1. Jenis barang yang dijual di pasar. Terdapat perbedaan elastisitas yang

ditimbulkan suatu barang jika tingkat kepentingannya terhadap konsumen

berbeda. Sebagai contoh, cabai merah. Sekalipun harganya tinggi, permintaan

terhadap cabai merah tetap tinggi karena merupakan kebutuhan sehari-hari di

rumah tangga.

2. Ada atau tidaknya barang substitusi di pasar. Jika suatu barang mengalami

kenaikan harga, sedangkan ia memiliki barang substitusi atau penggantinya di

pasar. Maka konsumen akan memilih untuk membeli barang subtitusi yang

belum mengalami kenaikan harga. Sebagai contoh, dulu masih banyak yang

masak mengunakan kompor minyak. Namun sejak harga minyak melonjak,

maka orang beralih untuk memasak menggunakan gas.

3. Tingkat pilihan konsumen dalam membelanjakan uangnya terhadap suatu

barang. Jika seseorang memiliki minat yang tinggi terhadap suatu barang
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maka permintaanya akan tetap tinggi sekalipun harganya naik sehingga

termasuk dalam permintaan inelastic.

4. Trend yang terjadi di masyarakat. Biasanya ini terjadi hanya sesaat atau

dalam jangka waktu tertentu saat trend tersebut terjadi. Sebagai contoh, tahun

lalu terjadi trend penjualan tanaman anthurium. Harganya meningkat begitu

juga permintaanya sehingga dikategorikan sebagai permintaan inelastic. Akan

tetapi setelah trend tersebut meredup permintaanya cenderung menurun

sehingga menjadi elastic.

5. Harga asli barang dan presentase perubahannya. Jika presentasi kenaikan

harga suatu barang tidak terlalu tinggi dan masih dikategorikan murah oleh

sebagian besar masyarakat, maka tidak akan berpengaruh besar terhadap

perubahan permintaan. Sebagai contoh, pada awalnya seikat daun bayam

seharga Rp 2000, kemudian harganya naik menjadi Rp 2500. Maka tidak

akan membuat perubahan yang berarti pada tingkat permintaan konsumen

sehingga sifatnya menjadi inelastic.

6. Periode waktu penggunaan barang. Barang yang bukan merupakan kebutuhan

sehari-hari dan dapat dibeli dalam jangka waktu lama bahkan tahunan, tidak

akan mempengaruhi tingkat permintaan konsumen sekalipun harganya naik.

Sebagai contoh , harga mesin cuci naik sebesar 10%. Akan tetapi karena

pembelian mesin cuci dapat dilakukan beberapa tahun sekali maka

permintaanya akan cenderung inelastic.

D. Pengertian elastisitas penawaran

Elastisitas penawaran adalah konsep untuk mengukur tingkat kelenturan

atau respon jumlah ketersediaan barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap

perubahan harga yang terjadi di pasar.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan secara sederhana dengan contoh

berikut. Jika harga suatu barang mengalami peningkatan maka jumlah penawaran

yang dilakukan oleh produsen akan bertambah dengan harapan produsen dapat

memperoleh keuntungan yang besar. Sedangkan apabila harga suatu barang

mengalami penurunan, maka jumlah penawaran yang dilakukan oleh produsen

akan berkurang untuk mencegah kerugian. Besarnya nilai perubahan jumlah
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penawaran oleh produsen tersebut dinamakan koefisien elastisitas penawaran

dengan symbol “Es”. Berikut jenis-jenis elastisitas penawaran yang dapat

terbentuk sesuai dengan perubahan penawaran dan harga yang terjadi.

1. Elastis sempurna

Kondisi ini berlaku saat presentase penawaran suatu barang meningkat

sedangkan tidak terjadi perubahan presentase harga. Pada kondisi elastis

sempurna, nilai koefisien elastisitas penawarannya adalah tidak terhingga (oo)

2. Elastis

Jika penawaran suatu barang sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan

harga yang terjadi, maka harga barang tersebut dinyatakan elastis dengan nilai

elastisitas penawaran lebih besar dari 1.

Ciri lainnya adalah tingkat penawaran memiliki nilai lebih besar

dibandingkan presentasi perubahan harga. Hal yang umum terjadi dan bernilai

penawaran elastic adalah penjualan pakaian saat mendekati lebaran. Walaupun

produsen menaikkan harga, namun presentase penawarannya naik lebih besar

karena tingginya antusiasme konsumen.
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3. Elastis uniter

Disebut elastic uniter karena perubahan harga yang terjadi setara dengan

jumlah penawaran harga yang diberikan oleh produsen. Hal ini terjadi bias saja

karena faktor kebetulan. Misalkan sebuah merk telepon seluler mengalami

kenaikan harga sebesar 15% dan produsen meningkatkan penawaran ponsel

tersebut sebesar 15% sehingga terjadilah elastisitas uniter.

4. Inelastis

Apabila nilai koefisien elastisitas penawaran kurang dari 1 maka

dikategorikan sebagai inelastic dimana naik turunya harga suatu barang tidak

berpengaruh terhadap penawaran barang tersebut. Dengan kata lain, perubahan

penawaran yang terjadi lebih kecil dibandingkan perubahan harga.
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Contohnya harga beras naik sebesar 10% namun penawaran yang

dilakukan oleh penjual hanya naik sebesar 5% dikarenakan sedang tidak musim

panen. Sehingga nilai elastisitasnya kurang dari 1 dan dikategorikan sebagai

inelastis.

5. Inelastis sempurna

Kondisi ini terjadi apabila perubahan harga yang terjadi tidak memberikan

pengaruh apa-apa terhadap perubahan jumlah penawaran yang dilakukan oleh

produsen. Sebagai contoh sebuah rumah mengalami kenaikan harga sebesar 25%

namun tidak ada lagi penawaran yang bisa di tambah oleh penjual karena

jumlahnya tidak bisa ditambh walau mengalami kenaikan harga. Sehingga niali

elastisitas penawarannya adalah 0.

E. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran

1. Jenis barang yang ditawarkan. Jika produk tersebut dapat berproduksi setiap

saat maka kecenderungan nya akan mengarah pada penawaran elastis.

Sebagai contoh pabrik pakaian yang dapat terus berproduksi tanpa harus

memperhatikan musim. Jika harga produk pakaian meningkat, maka

perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksi untuk menambah

penawaran dengan harapan memperoleh keuntungan yang besar.

2. Sumber daya produksi. Peningkatan penawaran seiring dengan bertambahnya

presentasi perubahan harga hanya dapat terjadi pada industri yang mengolah

produknya menggunakan mesin. Jika masih mengandalkan tenaga manusia

seperti industri-industri kerajinan tangan, maka walaupun terjadi peningkatan

harga di pasar tapi produsen memiliki keterbatasan produksi sehingga

penawaran tidak bisa diperbesar.
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3. Banyaknya produsen yang bermain di pasar tersebut. Semakin banyak

produsen yang menciptakan suatu produk yang sama, maka penawaran atas

produk tersebut akan tinggi dan mudah ditemukan di pasar. Kondisi ini

tergolong penawaran elastic. Akan tetapi jika produsen yang bermain dalam

produk tersebut hanya beberapa saja atau bahkan satu dua produsen, maka

presentasi peningkatan penawaran tidak bisa bertambah terlalu besar dan

tergolong penawaran inelastic.

4. Terjadi penimbunan barang. Jika suatu ketika harga produk bertambah atau

permintaan terhadap suatu produk meningkat, produsen bisa saja melakukan

penimbunan terhadap produk tersebut dengan harapan dapat memperoleh

untung yang lebih besar. Dengan ditahanya penawaran produk tersebut akan

meningkat disebabkan adanya kelangkaan sedangkan jumlah penawaran yang

dikeluarkan oleh produsen terbatas.

5. Kemampuan produksi perusahaan. Jika penawaran produk yang selama ini

dikeluarkan oleh produsen ke pasar belum mencapai kapasitas produksi

maksimal perusahaan tersebut, maka jenis penawarannya adalah elastic

karena produsen masih sanggup menambah jumlah produksinya saat terjadi

kenaikan harga dengan presentase tinggi. Akan tetapi jika kapasitas produksi

tersebut sudah maksimal dan tidak bisa ditambah, maka akan terjadi

inelastisitas penawaran karena perusahaan tidak bisa menambah jumlah

barang di pasar

RANGKUMAN MATERI

Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan
barang dan jasa (konsumsi) berubah ketika harganya berubah.Elastisitas
permintaan ditunjukkan dalam bentuk prosentase perubahan atas kuantitas yang
diminta sebagai akibat dari satu persen perubahan harga.

Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang
dan jasa berubah ketika harganya berubah.Elastistas harga ditunjukkan dalam
bentuk presentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari
satu persen perubahan harga.

Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan
tetapi sampai dimana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan
tersebut, berbedaan diantara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang
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menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang pertubahan
kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan
ukuran yang menunjukan sampai dimana kuantitas yang diminta atau ditawarkan
akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian elastisitas

2. Mahasiswa mampu menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran

3. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi elastisitas

permintaan dan penawaran

4. Mahasiswa mampu menganalisis kurva elastisitas permintaan dan penawaran

5. Mahasiswa mampu menganalisis elastisitas pada pubik serta mensimulasikan

contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan
1. Berikanlah penjelasan mengenai elastisitas?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi elastisitas?

3. Berikanlah contoh kasus elastisitas ?

4. Berikanlah solusi atas kasus elastisitas?
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B. Kunci Jawaban
1. Elastisitasdidasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi elastisitas berhubungan dengan konsep dan teori

ekonomi

3. Kasus elastisitas berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan faktor

yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus elastisitas berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan

faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN IV
TEORI KONSUMSI

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan guna batas

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Teori nilai subjektif dan objektif

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian nilai subjektif dan objektif

4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori ordinal dan cardinal

5. Mahasiswa mampu mengnalisis teori perilaku konsumen pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

D. PENGANTAR MODUL

Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi pemasar.

Para pemasar mencoba memahami perilaku konsumen agar mereka dapat
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menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tapi bagaimanapun

juga ketidakpuasaan konsumen para tingkat tertentu masih ada. Beberapa pemasar

masih belum menerapkan konsep pemasaran sehingga mereka tidak beroriantasi

pada konsumen dan tidak memandang kepuasaan konsumen sebagai tujuan

pertama. Lebih jauh lagi karena alat menganalisis perilaku konsumen tidak pasti,

para pemasar kemungkinan tidak mampu menetapkan secara akurat apa yang

sebenernya yang dapat memuaskan para pembeli. Sekalipun para pemasar

mengetahui faktor yang meningkatkan kepuasan konsumen tergolong asset paling

berharga bagi semua bisnis.

PERILAKU KONSUMEN

A. Konsep Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang

atau suatu organisasi berupa kegiatan mencari, membeli, menggunakan,

menikmati, mengevaluasi serta melepas produk yang telah mereka pakai atau

nikmati untuk melakukan kegiatan konsumsi memenuhi kebutuhannya. Perilaku

konsumen berlaku pada beberapa tahap, yaitu pada tahap awal sebelum pembelian,

saat pembelian dan setelah pembelian. Sebelum melakukan pembelian para

konsumen menggali informasi tentang produk yang mereka inginkan. sedangkan

pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan transaksi dengan produsen,

membayar produknya. Dan pada tahap setelah pembelian, konsumen

menggunakan dan menikmati produk yang dibelinya, melakukan evaluasi serta

melepas atau membuang produknya ketika mereka sudah bosan. Dilihat dari

pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan yaitu:

1. Perilaku Konsumen Rasional

Kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika:

 Produk bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal

 Produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen

 Kuliatas atau mutu produk terjamin

 Harga produk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki konsumen
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2. Perilaku Konsumen Irrasional

Perilaku ini adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang

dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan

pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut contoh:

 Tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan suatu produk baik media cetak

elektronik ataupun sosial

 Merk yang dimiliki hanya merk terkenal

 Mengutamakan gengsi atau prestise

Seorang konsumen dalam memilih sesuatu mempunyai beberapa faktor

penting untuk memilih sesuatu barang atau benda yang akan dipilihnya, beberapa

faktornya sebagai berikut:

a. Pendapatan, yaitu semakin besar pendapatan maka jumlah konsumsi

cenderung semakin besar (MPC= Marginal Propencity to Consume)

kecenderungan menambah tabungan dikarenakan adanya tambahan

pendapatan (MPS=Marginal Propencity to Save) hubungan pendapatan dan

konsumsi menurut Engel’s adalah semakain besar pendapatan, maka semakin

kecil bagian pendapatan itu digunakan untuk mengonsumsi barang pokok dan

semakin meningkat bagian pengeluaran untuk konsumsi barang mentah

b. Harga barang dan jasa, secara normal jika harga naik maka permintaan

terhadap barang tersebut akan turun dan jika harga barang turun maka

permintaan barang tersebut akan naik, keculai barang tersebut merupakan

barang kebutuhan bahan pokok.

c. Kebiasaan konsumen, yaitu perilaku konsuntuf seseorang yang mempunyai

kebiasan belanja secara berlebihan yang belum tentu ditentukannya akan

meningkatkan gejala konsumerisme.

d. Adat istiadat, yaitu pada acara tertentu yang merupakan adat istiadat orang di

suatu daerah akan membutuhkan barang barang teretntu yang mungkin tidak

sama di tiap tiap daerah.

e. Barang substitusi, yaitu jika harga suatu barang naik, maka banyak konsumen

akan beralih ke barang substitusi untuk memenuhi kebutuhannya.
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f. Selera konsumen, yaitu setiap konsumen mempunyai selera yang berbeda

antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuuhan hidupnya,

sehingga selera mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang.

B. Pendekatan Guna Batas

1. Pendekatan nilai guna (Utility) Kardinal

Pendekatan nilai guna (Utility) Kardinal atau sering disebut dengan teori

nilai subyektif : dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang

konsumen dapat dinyatakan secara kuantitif/dapat diukur, dimana keseimbangan

konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam

barang, dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit

tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang

sama besarnya. Oleh karena itu keseimbangan konsumen dapat dicari dengan

pendekatan kuantitatif.

Para ahli ekonomi mempercayai bahwa utility merupakan ukuran

kebahagian. Utility dianggap bahwa ukuraan kemampauan barang / jasa untuk

memuaskan kabutuhan. Besar kecilnya utility yang dicapai konsumen tergantung

dari jenis barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Sehingga

dapat ditunjukan oleh fungsi sebagai berikut :

U = f ( X1, X2, X3………, Xn )

U : besar kecilnya kepuasan:

X : jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi.

2. Pendekatan nilai guna ordinal

Pendekatan nilai guna ordinal atau sering juga disebut analisis Kurva

indeference: manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-

barang tidak kuantitif / tidak dapat diukur. Pendakatan ini muncul karena adanya

keterbatasan - keterbatasan yang ada pada pendekatan cardinal, meskipun bukan

berarti pendekatan cardinal tidak memiliki kelebihan.

3. Persamaan kardinal dan ordinal
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Persamaan cardinal dan ordinal yaitu sama-sama menjelaskan tindakan

konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang harganya tertentu dengan

pendapatan konsumen yang tertentu pula agar konsumen mencapai tujuannya

(maximum utility) .

C. Teori Nilai Subjektif Dan Objektif

1. Teori Subjektif

Teori ini mengemukakan bahwan nilai suatu barang ditentukan oleh

kemampuan barang atau jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhan seseorang.

Nilai pakai barang atau jasa bagi seseorang belum tentu sama nilainya bagi orang

lain.

a. Menurut Herman Henrich Gossen (1854). Yang dikemukakan dalam Hukum

Gossen I dan Hukum Gossen II. Hukum Gossen I yaitu hukum kepuasaan

yang semakin berkurang (law of diminishing utility) yang berbunyi “ jika

suatu kebutuhan dipenuhi terus menerus, maka kenikmatannya makin lama

makin berkurang, sehingga akhirnya dicapai rasa kepuasan ”. Hukum Gossen

II yaitu hukum perata nilai batas atau law of marginal utility berbunyi

“ Manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya

sampai pada tingkat intensitas yang sama”

b. Menurut Karl Menger. Dalam teori nilai Austria, Karl Menger itu

melanjutkan penelitiannya berdasarkan Hukum Gossen dengan membuat

daftar kebutuhan konsumen, sehingga konsumen membagi pendapatnnya

untuk memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai tingkat intensitas yang

harmonis.

c. Menurut Von Bohm Bawerk. Nilai batas adalah nilai yang diberikan kepada

barang yang dimilikinya paling akhir atau nilai kepuasan yang paling akhir.

Teori subjektif menyatakan bahwa suatu barang yang memiliki nilai

kegunaan umum akan memiliki harga lebih tinggi dari pada barang yang nilai

kegunaan nya sedikit.

2. Teori Objektif
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Teori ini menekankan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh

barang atau jasa itu sendiri. Jadi, nilai suatu barang atau jasa tergantung pada

kegunaan barang atau jasa tersebut.

a. Teori nilai pasar menurut Humme dan Locke, menganggap bahwa nilai suatu

barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar.

b. Teori nilai biaya produksi menurut Adam Smith, menurutnya nilai suatu

barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh

produsen untuk membuat barang tersebut. Semakin tinggi nilai pakai suatu

barang, nilai tukar pun juga akan semakin tinggi.

c. Teori tenga kerja menurut David Ricardo, menyatakan bahwa nilai suatu

barang ditentukan oleh jumlah baiaya tenang kerja yang diperlukan untuk

menghasilkan barang tersebut.

d. Teori nilai biaya reproduksi menurut Carey, mengemukakan bahwa nilai

suatu barang ditentukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan

barang itu kembali (biaya reproduksi). Oleh karena untuk menentukan nilai

suatu barang tidak berpangkal pada biaya produksi yang pertama kali, tetapi

pada biaya produksi yang dikeluarkan sekarang.

e. Teori nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih menurut Karl Marx, tenaga

kerja mempunyai nilai tukar dan nilai pakai bagi pengusaha. Dalam hal ini

pengusaha harusmembayar nilai tukarnya untuk mendapatkan nilai pakainya.

Kelebihan nilaipakai atas nilai tukar iniah yang disebut nilai lebih.

D. Pembagian Nilai Subjektif Dan Objektif

1. Teori nilai Subjektif Gossen

Hukum Gossen I

Hukum Gossen I ini dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat vertical,

yaitu kebutuhan yang hanyaa satu macam barang atau jasa saja. Inti dari Hukum

Gossen satu adalah bila satu macam kebutuhan dipenuhi terus menerus akhirnya

akan tercapai tingkat kepuasan optimal. Dalam pembahasan hukum gossen 1,

sering para ahli mengaitkannya dengan pembahasan nilai guna total dan nilai guna

marginal.
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a. Nilai guna total adalah kepuasan konsumen secara keseluruhan dalam

mengkonsumsi barang atau jasa. Tingkat kepuasan ini akan semakin

meningkat sampai dengan tingkat kepuasan optimal.

b. Nilai guna marginal adalah tingkat pertambahan kepuasan konsumen pada

pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.

Hukum Gossen II

kebutuhan manusia tidak hanya pada satu jenis benda atau jasa saja, maka

manusia akan berusaha mencapai kepuasan yang sama pada setiap barang atau

jasa yang dikonsumsi. Untuk mengantisipasi kelemahan hukum Gossen 1, maka

Gossen mengemukakan hukum Gossen II Hukum Gossen II ini digunakan bagi

pemenuhan kebutuhan yang mencakup beberapa macam kebutuhan. Dengan kata

lain hukum Gossen II digunakan untuk kebutuhan yang bersifat horizontal.

E. Teori kardinal

Menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal seperti: berat

untuk kg/gram, panjang untuk km dan cm, dst. Dan satuan ukuran kegunaan

adalah nilai kegunaan = utilitas, tambahan kegunaan 1 unit = utilitas marginal

(mu). Total yang harus dibayarkan untuk komsumsi adalah unit barang yang

dikalikan dengan harga perunit. Dan untuk tambahan konsumsi, tambahan biaya

harus dikeluarkan sama dengan harga/unit. Teori tingkah laku konsumen dapat

dibedakan dalam dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan nilai guna (Utility) Kardinal

Pendekatan nilai guna (Utility) Kardinal atau sering disebut dengan teori

nilai subyektif : dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang

konsumen dapat dinyatakan secara kuantitif / dapat diukur, dimana keseimbangan

konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam

barang, dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit

tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang

sama besarnya. Oleh karena itu keseimbangan konsumen dapat dicari dengan

pendekatan kuantitatif.seperti :
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a. Kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur

dengan satuan kepuasan. Misalnya: mata uang.

b. Setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan

yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu.

c. Kepuasan marginal (marginal utility)

d. Tambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan jumlah barang yang

dikonsumsi

e. Hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun (The Law of Diminishing

MarginalUtility)

f. Besarnya kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya

jumlah barang yang dikonsumsi secara terus menerus.

Pendekatan nilai guna ordinal atau sering juga disebut analisis Kurva

indeference : manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-

barang tidak kuantitif / tidak dapat diukur.

Pendakatan ini muncul karena adanya keterbatasan - keterbatasan yang ada

pada pendekatan cardinal, meskipun bukan berarti pendekatan cardinal tidak

memiliki kelebihan.

a. Kelemahan pendekatan ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari

mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pada

kenyataannya pengukuran semacam ini sulit dilakukan.

b. Persamaan kardinal dan ordinal, yaitu persamaan cardinal dan ordinal yaitu

sama-sama menjelaskan tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-

barang yang harganya tertentu dengan pendapatan konsumen yang tertentu

pula agar konsumen mencapai tujuannya (maximum utility) .

c. Perbedaan kardinal dan ordinal, yaitu nilai guna (Utility) Kardinal

menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan/angka.

Sedangkan analisis ordinal besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan /

angka.

Analisis cardinal mengunakan alat analisis yang dinamakan marginal

utiliy(pendekatan marginal). Sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis

indifferent curve atau kurva kepuasan sama

.
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F. Teori Ordinal

Ada beberapa kurva dan asumsi yang menjelaskan tentang teori ordinal

yaitu:

a. Kurva Indeverensi, yatiu menurut teori ordinal kegunaan tidak dapat dihitung,

hanya dapat dibandingkan. Kurva indeverensi adalah kurva yang

menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang

memberikan tingkat kepuasaan yang sama.

b. Kurva garis anggaran, adalah kurva yang menunjukkan kombinasi komsumsi

dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama besar

c. Perubahan harga barang dan pendapatan, yaitu perubahan harga dan

pendapatan akan mempengaruhi daya beli, diiukur dari besar nya luas bidang

segitiga yang dibatasi kurva anggaran: bila luas bidang segi tiga semakin luas,

maka daya beli meningkat begitu juga sebaliknya.

d. Keseimbangan konsumen adalah komsumsi dimana konsumen

mengalokasikan pendapatan komsumsinya, u\ang yang ada dipakai untuk

mencapai tingkat kepuasan tertinggi.

Pendekatan ini menyebutkan bahwa tingkat kepuasan konsumen dalam

mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan tetapi hanya

bisa dibandingkan (tidak dapat dikuantitatifkan). Dalam pendekatan ordinal,

cara membandingkan kepuasan konsumen dengan menggunakan konsep

Pendekatan Kurva Indeferen / IC.

Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi beberapa

barang yang samasama disukai oleh konsumen, yaitu tidak ada pilihan untuk

satu kombinasi dengan barang lain karena semuanya memiliki tingkat utilitas

yang sama (atau jumlah utilitas yang sama) untuk konsumen

RANGKUMAN MATERI

Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan

fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai,

mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa.
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Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya faktor budaya,

social, psikologis, dan faktor marketing strategy.Keterkaitan perusahaan/produsen

sangatlah erat.

Produsen memiliki ketergantungan terhadap prilaku konsumen yang

mempengaruhi efektifitas penjualan. Proses pengamatan produsen terhadap

prilaku konsumen akan memberikan hasil yang menentukan strategi pemasaran.

Inilah alasan mengapa produsen perlu mengamati prilaku produsen.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan guna batas

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Teori nilai subjektif dan objektif

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian nilai subjektif dan objektif

4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori ordinal dan cardinal

5. Mahasiswa mampu mengnalisis teori perilaku konsumen pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai teori konsumsi ?
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2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi teori konsumsi ?

3. Berikanlah contoh kasus teori konsumsi ?

4. Berikanlah solusi atas kasus teori konsumsi

B. Kunci Jawaban

1. Teori konsumsi didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi teori konsumsi berhubungan dengan konsep dan

teori ekonomi

3. Kasus teori konsumsi berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan

faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus teori konsumsi berhubungan dengan konsep dan teori

ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN V
TEORI PRODUKSI DAN BIAYA PRODUKSI

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian produksi

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Model produksi satu faktor produksi

variabel

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Model produksi dua faktor produksi variabel

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi produksi

5. Mahasiswa mampu menganalisis produksi pada pubik serta mensimulasikan

contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

47



D. PENGANTAR MODUL

Biaya Produksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan ketika

suatu perusahaan hendak menghasilkan suatu produksi. Hal ini dikarenakan setiap

perusahaan tentu menginginkan Laba yang besar dalam setiap usaha produksinya.

Oleh karena itu, diperlukannya suatu pemahaman tentang teori-teori biaya

produksi agar suatu perusahaan dapat memperhitungkan biaya- biaya yang akan

dikeluarkan untuk menghasilkan suatu output barang.

Pemahaman teori produksi sangat penting bagi suatu perusahaan karena

dengan itu, perusahaan dapat memperhitungkan biaya-biaya apa saja yang

memang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang dan dengan itu pula maka

perusahaan dapat menentukan harga satuan output barang.

TEORI PRODUKSI DAN BIAYA PRODUKSI

A. Pengertian Produksi

Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu

barang untuk memenuhi kebutuhan. Produksi adalah rangkaian proses yang

meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari

barang dan jasa. Pelaku produksi adalah produsen yaitu, individu atau perusahaan

yang memproduksikan hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya

yang ada antara lain ; tanah, tenaga kerja, modal dan management. Produksi

adalah kegiatan produsen untuk mengubah input menjadi output. Produsen

merupakan pembuat barang dan jasa tidak berguna menjadi berguna, barang

berguna menjadi barang lebih berguna atau kegiatan produksi dapat menambah

nilai guna suatu barang menjadi nilai barang lebih dari barang sebelumnya.

Yang dimaksud dengan teori produksi adalah teori yang menjelaskan

hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil

penjualan outputnya.

B. Penggolongan Faktor Produksi

Kegiatan produksi tentunya memerlukan unsur-unsur yang dapat

digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Faktor produksi
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yang bisa digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumberdaya alam, tenaga

kerja manusia, modal dan kewirausahaan.

1. Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang

dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumberdaya alam di

sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi, seperti Tanah, mengandung

pengertian yang luas, yaitu termasuk semua sumber yang kita peroleh dari

udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai keadaan geografi, angin, dan

iklim yang terkandung dalam tanah. Hutan, merupakan sumber kekayaan alam

yang penting. Hutan memberikan bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri

kertas, damar, perkapalan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Hewan,

mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan

ekonomi, industri dan perhiasan. Sebagian lagi digunakan untuk kerja dan

pengangkutan. Udara, sinar matahari, hujan. Bahan tambang, dan lain sebagainya.

2. Sumberdaya Manusia (Tenaga Kerja Manusia)

Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani

maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan

barang dan jasa maupun faedah suatu barang.

Tenaga kerja atau buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap

sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan

perburuhan seperti kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu

sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaan buruh, dan yang

mempunyai sikap dalam penentuan upah, merupakan hal yang sama pada

semua sistem. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya

(kualitasnya) yang terbagi atas:

a. Tenaga kerjaterdidik (skilled labour), adalahtenagakerja yang

memperolehpendidikanbaik formal maupunnon formal

b. Tenaga terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang

tertentu dengan melalui pengalaman kerja.
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c. Tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya

mengandalkan tenaga saja

3. Model Produksi dengan Satu Faktor Produksi Variabel

Hubungan produksi dimana terdapat satu variabel, dan lainnya tetap

biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila

faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin

menurun secara rata-rata, dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi

sementara faktor yang dibagi tetap.

Hal ini dilakukan terus, maka produksi totalpun akan semakin menurun,

dikarenakan faktor produksi tetap semakin jenuh atau kehabisan nilainya,

misalnya tanah yang kehabisan unsur haranya sehingga mengurangi kesuburannya

bila ditanami dan digarap secara terus menerus

Teori produksi yang sederhana menggambarkan hubungan antara tingkat

produksi suatu komoditas dengan satu faktorproduksi yang variabel. Dalam hal ini

perlu diingat bahwa fokus pembahasan ditekankan pada hubungan antara satu

faktor produksi yang variabel dengan output. Dalam hungungan tersebut terdapat

satu faktor tetap yang tidak berubah jumlahnya. Karena faktor produksi yang

digunakan tidak berubah jumlahnya, maka perhatian lebih ditekankan pada

hubungan faktor produksi tersebut dengan output yang dihasilkan. Sebagai

gambaran seorang petani yang mempunyai sawah seluas 1 hektar, tanah tersebut

adalah faktor tetap, maka pengamatan akan lebih ditekankan pada cara

pengelolahan dalam menggunakan jam kerja para petani. Dengan fungsi produksi

seperti ini dapat diketahui hubungan antaraTotal Product (TP), Marginal Product

(MP = Product Marjinal)dan Average Product (AP = Produk rata-rata).

Selanjutnya akan dijelskan secara ringkas pengertian dari Total Product , Marginal

Product dan Average Product.

a. Total Product merupakan produksi total yang dihasilkan oleh suatu proses

produksi. Pada umumnya Total Product dilambang kan dengan TP atau Q

(quantity ataukuantitas).

50



b. Marginal Product (MP) menunjukan perubahan produksi yang diakibatkan

oleh satu penggunaan faktorproduksi variabel. Jika pada contoh sebelumnya

faktor froduksi yang berubah adalah tenaga kerja maka Marginal Product

dikenal dengan Marginal Product of Labordapat diperoleh dengan

menggunakan formula berikut:

MPL = ∆TP

∆L

Average Product menunjukan besarnya rata-rata produksi yang dihasilkan

oleh setiap penggunaan faktorproduksi variabel. Jika L menunjukan tenaga kerja

yang digunakan, maka Average Product of Labor (APL). APL menunjukan

jumlah output yang dihasilkan per tenaga kerja, berikut formulanya:

C. Model Produksi dengan Dua Faktor Produksi Variabel

Teori produksi dengan dua input variabel, jika factor produksi yang dapat

berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan,

maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut :

Q = f(L, C)

Pada fungsi produksi ini diketahui, bahwa tingkat produksi dapat berubah

dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan

mempunyai dua alternative jika berkeinginan untuk menambah tingkat

produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga

kerja, atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal.

Produksi dengan Menggunakan 2 Variabel yaitu terdapat kombinasi antara

dua faktor produksi untuk menghasilkan output (yang sama). Kombinasi itu bisa

antara tanah dan tenaga kerja, TK dan modal, atau dengan teknologi (perkecualian,

dengan teknologi, yang tidak mudah harus diubah, karena memerlukan waktu

yang relative lama lama). Yang paling mudah dikombinasikan adalah antara

faktor produksi TK dan modal. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja

diperhadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien
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untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari

kombinasi terbaik antara dua faktor input tersebut.

Hasil produksi sama dalam teori ini akan ditunjukan oleh suatu kurva yang

diberi nama isoquant curve (biasanya disebut isoquant sisi. Sedangkan biaya yang

digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut isoqost (biaya

sama).

D. Tujuan Produksi

Tujuan produksi mencapai dua hal pokok yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan setiap individu.

2. Merealisasikan kemandirian

Dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan ada beberapa hal

yang perlu dilakukan, yaitu melakukan perencanaan. Perencanaannya mencakup

produksi, penyimpanan, pengeluaran dan distribusi.

1. Mempersiapkan sumberdaya manusia dan pembagian tugas yang baik.

2. Memperlakukan sumber daya alam dengan baik.

3. Keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen

4. Mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang.

E. Fungsi Produksi:

Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan

fungsional atau saling memengaruhi, yaitu:

1. Berapa output yang harus diproduksi; dan

2. Berapa input yang akandipergunakan

Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan

fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini input sebagai

sebab, dan output sebagai akibat. Atau input sebagai variabel bebas dan output

sebagai variabel tak bebas. Input produksi dikenal juga dengan factor-faktor

produksi, dan ouput produksi dikenal juga dengan jumlah produksi.
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F. Konsep dan Biaya Produksi

Terdapat lima konsep biaya produksi yang harus kalian ketahui, kelima

konsep biaya produksi tersebut sebagai berikut.

1. Biaya Tetap (fixed cost/FC)

Biaya Tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah

barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun

jumlah barang yang dihasilkan produsen. Contohnya, biaya gaji, bunga utang

bank, sewa tempat dan sebagainya. Biaya Tetap dapat di kelompokkan menjadi

dua yaitu sebagai berikut.

a. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost/TFC), adalah seluruh biaya yang tetap

harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah

barang tertentu.

b. Biaya Tetap Rata-Rata (Average Fixed Cost/AFC) adalah biaya tetap yang

harus dikeluarkan per unit barang.

2. Biaya Variabel (Variabel Cost/Vc)

Biaya Variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah

barang yang dihasilkan. Artinya, semakin banyak barang yang diproduksi,

semakin banyak biaya variabel. Biaya Variabel dapat di kelompokkan menjadi

dua yaitu sebagai berikut.

a. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost/TVC) adalah seluruh biaya

variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah

tertentu.

b. Biaya Variabel Rata-Rata (Average Variabel Cost/AVC) adalah biaya

variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi.

AVC = TVC / Q

Dimana:

TVC : Biaya Variabel Total
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Q : Jumlah Pengeluaran Barang

3. Biaya Total (Total Cost/TC)

Biaya Total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memproduksi suatu barang atau jasa yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu

barang atau jasa yang dilakukan produsen. Biaya total dari biaya tetap total (TFC)

dan biaya variabel total (TVC). Jika diformulasikan dalam persamaan sebagai

berikut.

TC = TFC + TVC

4. Biaya Rata-Rata (Average Cost/AC)

Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit

barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang

dihasilkan, maka biaya rata-rata (AC) akan semakin menurun sampai mencapai

titik terendah. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, AC bergerak naik

kembali.

AC = TC / Q

5. Biaya Marginal (Marginal Cost/MC)

Biaya marginal adalah perubahan biaya total (ATC) jika produksi

ditambah/dikurangi satu unit. Dengan kata lain, MC adalah tambahan atau

pengurangan biaya jika produsen menambah/mengurangi satu unit produksi. MC

mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnnya

jumlah barang yang dihasilkan.

MC = (TC2-TC1) / (Q2-Q1)

G. Produksi, Produktivitas Biaya

1. Produksi

Pengertian Produksi adalah sebagai kegiatan mengenai penciptaan dan

penambahan atau utilitas terhadap suatu barang dan jasa. Berdasarkan dari

pengertian produksi tersebut, terdapat dua konsep mengenai kegiatan produksi

antara lain sebagai berikut...
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Kegiatan menghasilkan barang dan jasa: Pengertian kegiatan produksi

dalam menghasilkan barang dan jasa adalah menghasilkan barang dan jasa yang

belum ada sehingga bertambah jumlahnya atau memperbesar ukurannya.

Contohnya adalah usaha pertanian, peternakan dan perikanan.

Kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa: Pengertian kegiatan

produksi dalam menambah nilai guna barang dan jasa adalah kegiatan yang

menambah nilai guna barang dan jasa sehingga barang dan jasa menjadi lebih

tinggi. Contohnya adalah tempe yang dibuat dari kedelai, kripik yang dibuat dari

singkong, dan pakaian yang dibuat berasal dari kain.

2. Faktor-Faktor Produksi

Faktor-Faktor Produksi-Jalan kegiatan produksi tergantung dari

tersedianya faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang perlukan

dalam kegiatan produksi terhadap suatu barang dan jasa. Faktor-faktor produksi

terdiri dari alam (natural resources), tenaga kerja (labor), modal (capital), dan

keahlian (skill) atau sumber daya pengusaha (enterpreneurship). Faktor-faktor

produksi alam dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama (asli), sedangkan

modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi turunan. Berikut penjelasan

faktor-faktor produksi.

Faktor Produksi Alam, adalah semua kekayaan yang ada di alam semesta

digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam disebut faktor produksi

utama atau asli. Faktor produksi alam terdiri dari tanah, air, udara, sinar matahari,

dan barang tambang.

Faktor Produksi Tenaga Kerja, adalah faktor produksi insani yang secara

langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Faktor

produksi tenaga kerja sebagai faktor produksi asli. Walaupun kini banyak kegiatan

proses produksi diperankan oleh mesin, namun keberadaan manusia wajib

diperlukan.

Faktor Produksi Modal, adalah faktor penunjang yang mempercepat dan

menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi dapat terdiri dari

mesin-mesin, sarana pengangkutan, bangunan, dan alat pengangkutan.
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Faktor Produksi Keahlian, adalah keahlian atau keterampilan individu

mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang

dan jasa.

3. Proses Produksi

Proses Produksi - Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati

dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses produksi membutuhkan waktu

yang lama, misalnya dalam pembuatan gedung pencakar langit, pembuatan

pesawat terbang, dan pembuatan kapal serta lain-lainnya. Dalam proses produksi

membutuhkan waktu yang berbeda-beda ada yang sebentar, misalnya pembuatan

kain, pembuatan televisi, dan lain-lain. Tetapi, ada juga proses produksi yang

dapat dinikmati langsung hasilnya oleh konsumen, misalnya pentas hiburan, pijat

dan produksi lain-lainnya.

Berdasarkan caranya, proses produksi digolongkan dalam tiga macam

antara lain sebagai berikut...

a. Proses Produksi Pendek, adalah proses produksi yang pendek atau cepat dan

langsung dalam menghasilkan barang atau jasa yang dapat dinikmati

konsumen. Contohnya adalah proses produksi makanan, seperti pisang

goreng, bakwan, singkong goreng. dan lain-lain.

b. Proses Produksi Panjang, adalah proses produksi yang memakan waktu lama.

Contohnya adalah proses produksi menanam padi dan membuat rumah.

c. Proses Terus Menerus/Kontinu, adalah proses produksi yang mengolah

bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan

sampai menjadi suatu barang jadi. Jadi bahan tersebut melewati tahap-tahap

dari proses mesin secara terus-menerus untuk menjadi suatu barang jadi.

Contohnya adalah proses memproduksi gula, kertas, karet, dan lain-lain

d. Proses Produksi Berselingan/Intermitten, adalah proses produksi yang

mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi.

Seperti, proses produksi mobil dimana bagian-bagian mobil dibuat secara

terpisah, mulai dari kerangkanya, setir, ban, mesin, kaca, dan lain-lain.
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Setelah semua bagian dari mobil tersebut selesai atau lengkap maka

selanjutnya bagian-bagian mobil tersebut digabungkan menjadi mobil.

H. Tujuan Produksi

Tujuan-Tujuan Produksi - Berikut tujuan-tujuan dari produksi antara lain sebagai

berikut...

1. Menghasilkan barang atau jasa

2. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa

3. Meningkatkan kemakmuran masyarakat

4. Meningkatkan keuntungan

5. Meningkatkan lapangan usaha

6. Menjaga kesinambungan usaha perusahaan

I. Produktivitas

produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi

dibandingkan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapt dikatakan

produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan

diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat.

J. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Untuk mencapai produktivitas yang tinggi suatu perusahaan dalam proses

produksi, selain bahan baku dan tenaga kerja yang harus ada juga didukung oleh

faktor – faktor yaitu pendidikan, keterampilan, sikap dan etika kerja, tingkat

penghasilan, jaminan sosial, tingkat sosial dan iklim kerja, motivasi, gizi dan

kesehatan, hubungan individu, teknologi, dan produksi.(Ravianto, 1985 : 139).

K. Pengukuran Produktivitas Kerja

Pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan mendorong

efisiensi produksi. Manfaat lain adalah untuk menentukan target dan kegunaan,

praktisnya sebagai standar dalam pembayaran upah karyawan. Untuk mengukur

suatu produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam kerja manusia yakni
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jam – jam kerja yang harus dibayar dan jam – jam kerja yang harus dipergunakan

untuk bekerja Ada dua macam alat pengukuran produktivitas, yaitu :

a. Physical productivity, yaitu produktivitas secara kuantitatif seperti ukuran

(size), panjang, berat, banyaknya unit, waktu, dan biaya tenaga kerja.

b. Value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai

uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dollar dan seterusnya.

L. Biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan

uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk

tujuan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Jenis Biaya Berdasarkan

Tujuan Pengambilan Keputusan Berdasarkan tujuan pengambilan keputusan

manajemen, biaya dapat dikelompokkan ke dalam (Supriyono, 2011):

1. Biaya Relevan (relevant cost)

Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan

tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan

mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya relevan harus

dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

2. Biaya Tidak Relevan (irrelevant cost)

Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda diantara alternatif

tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan

dan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternative yang dipilih.

Oleh karena itu biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan

keputusan.

Dalam tujuan perencanaan dan pengendalian biaya serta pengambilan

keputusan, biaya dapat digolongkan sesuai dengan tingkah lakunya dalam

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan yang dikelompokkan menjadi

tiga jenis yaitu :
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1. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak

dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan

tingkatan tertentu. Biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional

dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat

kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat

kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit.

2. Biaya Variabel (Variable cost)

Biaya variabel (Variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah

secara sebanding (proporsional) dengan perubahan volume kegiatan. Semakin

tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi

pula total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, maka secara

proporsional semakin rendah pula total biaya variabel.

3. Biaya Semivariabel (Semivariabel cost/ Mixed Cost)

Biaya semivariabel adalah biaya yang mempunyai elemen biaya tetap dan

biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap merupakan jumlah biaya

minimum untuk menyediakan jasa sedangkan elemen biaya variabel merupakan

bagian dari biaya semivariabel yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Biaya

semivariabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan,

akan tetapi tingkat perubahannya tidak proporsional atau sebanding. Semakin

tinggi volume kegiatan, semakin tinggi pula jumlah biaya semivariabel, Semakin

rendah volume kegiatan semakin rendah pula jumlah biaya semivariabel, tetapi

perubahannya tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contoh

biaya semivariabel adalah biaya listrik, biaya telepon dan biaya air.

4. Biaya Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukan sebagian factor

produksi tidak dapat di tambah jumlahnya. Salah satu factor produksi bersifat

tetapo yang lain berubah. Sedangkan biaya jangka panjang adalah biaya yang

menunjukan semua factor produksi dapat mengalami perubahan. Semua factor

pfoduksi bersifat berubah.
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a. Biaya produksi jangka pendek

1) Biaya Total (Total Cost)

Keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan, yang terdiri dari biaya tetap (TFC)

dan biaya variable (TVC)

TC = TFC + TVC

2) Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost)

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh factor produksi yang

tidak dapat diubah jumlahnya.

3) Biaya Berubah Total (Total Vriabel Cost)

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh factor produksi yang

dapat diubah jumlahnya.

4) Biaya Tetap Rata-rata ( AFC)

Perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output

AFC = TFC

Q

5) Biaya Berubah Rata-rata (AVC)

Perbandingan antara biaya variable dengan kuantitas output.

AVC = TVC

Q

6) Biaya Total Rata-rta (AC)

Perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output.

AC = TC

Q

Atau AC = AFC + AVC

7) Biaya Marginal (Marginal Cost)

Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak

satuunit.

MC = ∆TC

∆Q
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b. Biaya Produksi Jangka Panjang

Sedangkan jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang

masih dapat berubah – ubah. Teori – teori biaya jangka panjang yakni diantaranya

ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat

Variabel.

Biaya total sama dengan perubahan biaya Variabel. LTC=∆LVC. Dengan

LTC= biaya total jangka panjang (Long Run Total Cost) ∆LVC= Perubahan

Biaya Variabel jangka panjang.

1). Biaya Marjinal jangka panjang

Tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit.Perubahan

biaya total sama dengan perubahan biaya variable. Maka, LMC=∆LTC/∆Q.

Dengan LMC= Biaya marjinal jangka panjang (Long Run Marjinal Cost) ∆LTC=

Perubahan Biaya Total jangka Panjang, ∆Q= Perubahan Output.

2) Biaya Rata – rata

Biaya total dibagi Jumlah Output. LRAC=LTC/Q dengan LRAC=Biaya

Rata – Rata Jangka panjang (Long Run Average Cost) dan Q = Jumlah output.

J. Jenis-jenis Biaya Produksi

1. Biaya bahan baku (direct material Cost) merupakan bahan secara langsung

digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang

siap untuk dipasarkan.

2. Biaya tenaga kerja langsung (direct labour cost) merupakan biaya-biaya bagi

para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani

kegiatan-kegiatan proses produk jadi secara langsung diterjunkan dalam

kegiatan produksi menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat

terwujud.

3. Biaya overhead pabrik (factory overhead cost) didefinisikan sebagai bahan

tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung dan biaya pabrik lainnya yang

tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan.
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RANGKUMAN MATERI

Dalam aktifitasnya produsen (perusahaan) mengubah berbagai faktor

produksinya menjadi barang dan jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi factor

produksi tetap (fixed input) dan factor produksi variable (variable input). Untuk

menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan

baku,tenaga kerja,modal,dan keahlian pengusaha. Semua factor-faktor produksi

yang dipakai adalah pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai

ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Biaya produksi adalah biaya yang

harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat di ambil kesimpulan bahwa biaya

apa saja yang di perlukan untuk membuat produk,baik barang maupun jasa. Biaya

produksi juga di bagi menjadi dua yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian produksi

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Model produksi satu faktor produksi

variabel

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Model produksi dua faktor produksi variabel

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi produksi

5. Mahasiswa mampu menganalisis produksi pada pubik serta mensimulasikan

contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok
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Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai teori produksi ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi teori produksi ?

3. Berikanlah contoh kasus teori produksi?

4. Berikanlah solusi atas kasus teori produksi ?

B. Kunci Jawaban

1. Teori produksi didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi teori produksi berhubungan dengan konsep dan

teori ekonomi

3. Kasus teori produksi berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan faktor

yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus teori produksi berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi

dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN VI
KESEIMBANGAN PERUSAHAAN

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan keseimbangan pasar

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pasar persaingan sempurna

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pasar persaingan tidak sempurna

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi keseimbangan

perusahaan

5. Mahasiswa mampu menganalisis keseimbangan perusahaan pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Dalam persaingan sempurna ini pembeli dan penjual berjumlah banyak.

Artinya, jumlah pembeli dan jumlah penjual sedemikian besarnya, sehingga

masing-masing pembeli dan penjual tidak mampu mempengaruhi harga pasar.

Dengan demikian masing-masing pembeli dan penjual telah menerima tingkat

harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu datum atau fakta yang tidak dapat di

ubah. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari

keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Bagi penjual pun berlaku hal yang

sama sehingga bila penjual menurunkan harga, ia Akan rugi sendiri, sedangkan

bila menaikan harga. Maka pembeli akan lari penjual lainnya.

KESEIMBANGAN PERUSAHAAN

A. Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition Market)

1. Pengertian Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna

dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun

penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas.

Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau

pasar uang.

2. Ciri-Ciri Pasar Persaingan Sempurna

Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut.

a. Jumlah pembeli dan penjual sangat banyak.

b. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen.

c. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar (free entry dan free exit), baik bagi

pembeli maupun penjual.

d. Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke

usaha lain.
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e. Kurva permintaan yang dihadapi seorang produsen adalah garis lurus

horizontal, artinya harga cenderung stabil walaupun jumlah barang yang

terjual mengalami perubahan.

f. Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna.

g. Pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian, tanpa ada campur yangan

pemerintah.

h. Pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun

tidak langsung.

3. Pembentukan Harga

Pada pasar persaingan sempurna harga pasar cenderung stabil, sehingga

bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus

mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang (OQ). Berapa pun jumlah barang

yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga

barang. Dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR

(Average Revenue) dan pendapatan marginal atau MR (Marginal Revenue).

Gambar a. Kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna.

4. Grafik Keseimbangan Perusahaan

Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan

dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang

menghasilkan keuntungan maksimum dan grafik yang menggambarkan adanya

kerugian minimum. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan
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yang menghasilkan laba maksimum/keuntungan maksimum harus memperhatikan

syarat-syarat berikut ini.

a. Kurva AR = MR dan sejajar dengan sumbu OQ.

b. Kurva AC (Average Cost) selalu berada di bawah kurva AR dan MR.

c. Kurva MC (Marginal Cost) selalu memotong kurva AC minimum yang

menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi.

Gambar b. Grafik keseimbangan dengan keuntungan maksimal.

Dari grafik pada Gambar diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut.

 Harga terbentuk pada saat kurva MC memotong kurva MR, yaitu setinggi

OP1

 Besarnya penerimaan total (TR) = O P1 AQ1

 Besarnya biaya total (TC) = P2 BQ1

 Keuntungan maksimum sebesar = P1P2AB

 Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum (pada titik yang terendah).

Adapun grafik keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna

yang menggambarkan kerugian minimum harus memenuhi syarat-syarat berikut

ini.

a. Kurva AR = MR sejajar dengan sumbu OQ.

b. Kurva AC berada di atas kurva AR dan MR, atau kurva AR dan MR berada

di bawah titik terendah kurva AC.
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c. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum. Sebelum memotong AC,

kurva AC memotong kurva MR dan saat itulah menunjukkan produksi

menderita kerugian minimum.

Gambar c. Grafik keseimbangan dengan kerugian minimum.

Dari grafik pada Gambar dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut.

 Harga terbentuk saat kurva MC memotong kurva MR, yaitu setinggi OP1

 Besarnya penerimaan total (TR) = OP1AB

 Besarnya biaya total = OP2CB

 Kerugian minimum sebesar = P1P2CA

5. Kebaikan dan Kelemahan Pasar Persaingan Sempurna

Kebaikannya antara lain sebagai berikut.

 Pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian

atau kekecewaan.

 konsumen merasa sejahtera, karena bebas memasuki pasar.

 Terdapat persaingan murni, karena barang yang diperjualbelikan homogen.

 Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya.

 Mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan.
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 Barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-

rendahnya.

Adapun kelemahannya antara lain sebagai berikut.

 Hanya terdapat satu atau dua industri/pasar yang mendekati persaingan

sempurna, sedang sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan.

 Terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi

kesejahteraan optimum konsumen.

 Tidak ada barang subtitusi karena bersifat homogen.

B. Pasar Persaingan Tidak Sempurna (Imperfect Competition Market)

1. Pengertian Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi

secara sempurna, atau bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar

persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu

pertamina, PLN, perusaan mobil dan motor.

2. Ciri-ciri Pasar Persaingan Tidak Sempurna

a. Sedikit sekali penjual atau produsen dan banyak pembeli

b. Harga tidak ditentukan oleh pasar dan hanya ditentukan oleh penjual yang

sedikti tersebut

c. Tidak Adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga

d. Barang yang diperjual belikan semacam

e. Penjual lainnya tidak mampu menentukan harga barang

3. Bentuk-Bentuk Pasar Persaingan Tidak Sempurna

a. Pasar Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu

kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran, sehingga

tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoly (monopoli

69



murni). Contoh pasar monopoli antara lain perusahaan negara, dan perusahaan

minyak bumi serta gas alam. Sebab-sebab terjadinya pasar monopoli antara lain:

 penguasaan bahan mentah,

 penguasaan teknik produksi tertentu,

 pemberian hak istimewa dari pemerintah (misalnya hak paten)

 adanya lisensi (pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang ditunjuk),

 adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah,

 memiliki modal yang besar (karena penggabungan perusahaan),

 memiliki prestasi dan keahlian yang tidak dimiliki orang lain,

 adanya keterbatasan pasar.

Ciri-ciri pasar monopoli di antaranya sebagai berikut.

 Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual.

 Jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya (nosubstituties)

yang mirip.

 Adanya hambatan atau rintangan (barriers) bagi perusahaan baru yang akan

masuk ke dalam pasar monopoli.

 Penjual ini tidak memengaruhi harga serta output dari produk lain yang dĳual

dalam perekonomian.

Pada pasar monopoli keuntungan maksimum dapat digambarkan sebagai

berikut.
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Gambar d. Grafik keuntungan maksimum.

Dari grafik keuntungan maksimum dapat dĳabarkan sebagai berikut.

 Harga pembentuk saat kurva MC memotong kurva MR.

 Harga pasar setinggi OPl

 Kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik yang terendah.

 Besarnya penerimaan total (TR) = OP1C Q1

 Besarnya biaya total (TC) = OP2BQ1

 Keuntungan maksimum sebesar = P1P2BC.

Kebaikan pasar monopoli antara lain sebagai berikut.

 Industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli.

 Mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya.

 Tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga

perusahaan monopoli akan semakin besar.

Sementara itu, kelemahan pasar monopoli sebagai berikut.

 Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen.

 Tidak efisiensinya biaya produksi, karena perusahaan monopoli tidak

memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering

disebut timbulnya pemborosan.
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 Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga sangat

tinggi oleh perusahaan monopoli.

 Adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor

produksi.

b. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa

produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen (sendiri-

sendiri) maupun secara diam-diam bekerja sama. Contoh pasar oligopoli antara

lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan

industri sabun mandi. Ciri-ciri pasar oligopoli di antaranya sebagai berikut.

Keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh

perusahaan yang lain dalam industri.

Berdasarkan ciri tersebut, maka seorang ahli ekonomi P. Sweezy

memperkenalkan kurva permintaan patah (Kinked Demand). Menurutnya, kurva

permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli patah pada satu titik harga

tertentu untuk mencerminkan perilaku produsen oligopoli.

Gambar e. Kurva permintaan patah (kinked demand).

Asumsi tentang teori kurva permintaan patah di antaranya:

 industri telah dewasa, baik dengan diferensi produk maupun tanpa

diferensiasi produk,
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 jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan

mengikuti dan menandingi penurunan harga tersebut,

 jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lainnya dalam industri

tidak akan mengikutinya.

Kebaikan pasar oligopoli antara lain sebagai berikut.

 Industri-industri oligopoly bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi

baru yang paling pesat,

 Terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan

ongkos produksi,

 Lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian.

Adapun kelemahannya antara lain sebagai berikut.

 Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang

dinikmati produsen.

 Tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya

rata-rata yang minimum.

 Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh.

 Terdapat kenaikan harga (inflasi) yang merugikan masyarakat secara makro.

c. Pasar Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu

pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk (perbedaan merk,

bungkus, dan sebagainya) di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-

masing produsen.

Jadi, model pasar persaingan monopolistik pada dasarnya sama dengan

model pasar persaingan sempurna, hanya saja dalam pasar monopolistik

diperkenalkan adanya diferensiasi produk, sehingga produk yang dijual bersifat

heterogen (beragam). Istilah diferensiasi produk di sini ditentukan secara riil dua

barang yang tidak berbeda, namun dapat dianggap berbeda oleh konsumen. Pasar
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ini juga mengakui adanya kekuasaan monopoli tertentu yang timbul dari

penggunaan merk dan tanda dagang yang berbeda. Oleh sebab itu, kurva

permintaannya mempunyai kemiringan negatif. Contoh pasar persaingan

monopolistik adalah rumah makan, tukang cukur, dan perusahaan angkutan.

Kebaikan pasar monopolistik antara lain sebagai berikut.

 Konsumen memiliki banyak pilihan barang.

 Produsen dapat menentukan harga sendiri-sendiri dalam satu pasar karena

tidak ada persaingan.

 Masing-masing monopolistik mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena

memiliki pasar (konsumen) sendirisendiri.

Sementara itu, kelemahannya antara lain sebagai berikut.

 Tidak efisiennya produksi karena produsen tidak berproduksi dengan biaya

rata-rata (AC) yang minimum.

 Terlalu banyak perusahaan kecil.

 Konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari biaya

produksi untuk menghasilkan produk tersebut, atau P lebih besar dari MC.

RANGKUMAN MATERI

Kesimpulan dari makalah ini adalah pasar persaingan sempurna

merupakan pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya

pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan

permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan

sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Ciri-ciri pasar

persaingan sempurna adalah Jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, barang

yang diperdagangkan bersifat homogen, dll. sedangkan pasar persaingan tidak

sempurna merupakan pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna, atau

bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna

tidak terpenuhi.contoh pasar persaingan tidak sempurna antara lain pertamina,

PLN, perusahaan mobil dan motor. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna

yaitu Sedikit sekali penjual atau produsen dan banyak pembeli, Harga tidak
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ditentukan oleh pasar dan hanya ditentukan oleh penjual yang sedikti tersebut, tidak

Adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep biaya produksi

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pembagian nilai subjektif dan objektif

3. Mahasiswa mampu menjelaskan teori ordinal dan cardinal

4. Mahasiswa mampu menganalisis biaya produksi pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai keseimbangan perusahaan ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi keseimbangan
perusahaan ?

3. Berikanlah contoh kasus keseimbangan perusahaan ?

4. Berikanlah solusi atas kasus keseimbangan perusahaan ?

B. Kunci Jawaban
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1. keseimbangan perusahaan didasarkan pada penjelasan konsep dan teori
ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan perusahaanberhubungan dengan
konsep dan teori ekonomi

3. Kasus keseimbangan perusahaan berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi dan faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus keseimbangan perusahaan berhubungan dengan konsep dan
teori ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN VII
PENDAPATAN NASIONAL

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pendapatan nasional

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable pendapatan nasional

3. Mahasiswa mampu menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi pendapatan

nasional

5. Mahasiswa mampu menganalisis pendapatan nasional pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Pendapatan nasional merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu

Negara meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pendapatan nasional adalah

proses kenaikan kapasitas mendapatkan upah, laba atau gaji dari suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan Suatu

Negara tersebut. Mengingat konsep pertumbuhan ekonom sebagai tolak ukur

pernilaian Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan ekonomi nasional sudah

terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan

dan mau tidak mau juga harus berussha mempelajari hakikat dan sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi tersebut.

Oleh karena itu mempelajari pendapatan nasionalk adalah hal yang sangat

penting bagi kita semua, karena para ekonomi dan politis dari semua negara, baik

negara-negara kaya maupun miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosial

maupun camputran, semuanya sangat mendambakan atau menomorsatukan

pertumbuhan ekonomi (Economic Growth).

PENDAPATAN NASIONAL

A. Pengertian Pendapatan Nasional

Menurut Arthur Cecil Pigou pendapatan nasional ialah bagian dari

pendapatn objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri

yang dapat diukur dengan uang. Sedangkan Irving Fisher mendefinisikan

pendapatan nasional sebagai hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga.

Berdasarkan definisi tersebut maka pendapatan nasional adalah jumlah seluruh

pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam suatu negara selama satu tahun.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional Indonesia

1. Permintaan dan Penawaran Agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan

permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga.

Permintaan agregat adalah suatu daftar dar keseluruhan barang dan jasa yang akan

dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan
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penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-

barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat

harga tertentu.

Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempenharuhi pendapatan

nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka

perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan tingkat harga,

tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya

kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat

harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan

mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat

cenderung meniakkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan

nasional) dan menambah pengangguran.

2. Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan

jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun),

sedangakan tabungan (seving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak

dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat

erat hubungannya. Hal ini dapat kita lhat dari pendapat Keynes yang dikenal

dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat

dalam konsumsi jka dihubungkan dengan pendapatan.

3. Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu kompenen penting dari

pengeluaran agregat.

C. Konsep dan Menghitung GNP (PDB), PDRB, GNP (PNB),NNP (PNN),

NNI, PI, dan DI.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GPD)

Sebelum kita dapat menghitung pendapatan nasional terlebih dahulu kita

harus tahu apa yang dimaksud PDB / GPD,karena PDB merupakna salah satu

instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional. PDB nilai akhir
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dari keseluruhan barang/ jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam

suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang

tinggal di negara tersebut.

Penghitungan nilai PDB dapat dilakukan dengan dua macam dasar harga

yaitu : PDB atas dasar harga berlaku, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar

harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga berlaku berfungsi

untuk melihat dinamika / perkembangan stuktur ekonomi yang riil pada tahun

teresebut.

PDB atas dasar konstan, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar

harga yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan berfungsi

untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya jika kita

ingin mengetahui berapa persen kenaikkan PDB dari tahun 1998 dan tahun 2000

karena nilai / harga suatu produk tiap tahun berybah-ubah maka kita harus

mengubah nilai PDB tahun 1998 dan 1999 dengan dasar harga tahun 2000

sehingga akan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung

oleh suatu perencanaan yang mantapsebagai dasar penentuan strategi,

pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah tercapai.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-

data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat

tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat

dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Salah satu indikator ekonomi makro yang

biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunandisuatu daerah

dalam lngkup kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Brotu

kabupaten/ kota menurut lanpangan usaha (Industrial Origin). Penghitungan

PPDRB diperoleh melalui tiga pendekatan :

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu

tertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajian dikelompokkan dalam 9

sektor atau lapangan usaha yaitu:
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 Pertanian.

 Pertambangan dan Penggalian.

 Indrustri Pengolahan.

 Listrik, Gas, dan Air Bersih.

 Bangunan.

 Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

 Pengangkutan dan komunikasi.

 Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.

 Jasa-Jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatann pendapatan, PDRB adalah penjumlahan semua

komponen permintaan terakhir, yaitu :

 Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari

untung.

 Konsumsi pemerintah.

 Pembentukan modal tetap domestik bruto.

 Perubahan stok.

 Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto

adalah ekspor dikurangi impor.

c. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan penguluran, PDRB merupakan jumlah balas jasa

yang diterima olehfaktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu

wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor

produksi yang dimaksud adsalah gaji atau upah, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan

danpajak langsung lainnya.

Dalam pengertian PDRB kecuali faktor pendapatan, termasuk pula

komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen

pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk

domestik bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor

(lapangan usaha).
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Dari 3 pendekatan tersebut secara konsep jumlah pengeluaran tadi harus

sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula

dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk

domestik regional bruto yang telah diuraikan di atas disebut sebagai Produk

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar, karena mencakup komponen

pajak tidak langsung neto Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar,

karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

3. Produk Nasional Bruto (PNB) / Gross National Product (GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product (GNP) adalah

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga

negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak

termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut, atau dengan kata

lain PNB/GNP adalah jumlah Produk Domestik Bruto ditambah dengan

pendapatan neto dari luar negeri (penghasilan neto) adalah penghasilan dari warga

negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang

bekerja di dalam negeri).

Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut : PNB = PDB + Pendapatan Neto

dari luar negeri (Net Factor Income from Abrood), dimana:

PNB = Produk Nasional Bruto/Gross National Product (GNP).

PDB = Produk Domestic Bruto/Gross Domestic Product (GDP).

Pendapatan Neto = Pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri

dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

Contoh :

Hardi warga negara Indonesia, bekerja di Indonesia dengan pendapatan

Rp2.000.000,00 Paul warga negara asing tinggal dan bekerja di Indonesia,

pendapatan Rp3.000.000,00 Ali warga negara Indonesia tinggal dan bekerja di

luar negeri dengan pendapatan Rp1.000.000,00.

Maka PDB (GDP) = pendapatan Hardi + pendapatan Paul = Rp2.000.000,00 +

Rp3.000.000,00 = Rp5.000.000,00.

Penghasilan Neto = pendapatan Ali − pendapatan Paul = Rp1.000.000,00 −

Rp3.000.000,00 = -Rp2.000.000,00,

dengan menerapkan rumus di atas dapat kita ketahui PNB adalah:
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PNB (GNP) = PDB + Penghasilan Neto

= Rp5.000.000,00 + (- Rp2.000.000,00)

= Rp3.000.000,00

4. Produk Nasional Neto (PNN) / Net National Product (NNP)

Sering disebut pula Net National Product atas dasar harga pasar yaitu GNP

dikurangi depresiasi/penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama

satu tahun.

Persamaan matematiknya: NNP = GNP - Depresiasi

Contoh:

Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 milliar

rupiah dan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 milliar maka: NNP =

2.007.191,1 − 104.337,9 = 1.902.853,2 milliar

5. Pendapatan Nasional Neto / Net National Income (NNI)

Juga sering disebut Net National Product (NNP) atas dasar biaya faktor

produksi atau Pendapatan Nasional Neto atau Net National Income (NNI) adalah

NNP dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, atau jika kita

menghitung dari GNP dapat kita rumuskan: NNI = GNP - Depresiasi - Pajak tidak

langsung

Contoh:

Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 milliar

rupiah, sedangkan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 milliar dan pajak tidak

langsung dikurangi subsidi sebesar 85.272,2 milliar maka:

NNI = 2.007.191,1 − 104.337,9 − 85.272,2

= 1.817.519 milliar

6. Pendapatan Perseorangan/Personal Income (PI)

Personal Income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan

masyarakat dalam satu tahun. Pendapatan nasional tidak semuanya diterima oleh

pemilik faktor produksi karena ada sebagian pendapatan yang tidak dibagikan

antara lain: laba yang ditahan, pajak perseorangan, iuran jaminan sosial dan

83



transfer payment/bantuan sosial (misalnya untuk masyarakat miskin, penyandang

cacat, veteran, dan lain-lain).

Rumusan untuk menghitung PI adalah : PI = NNI - (Laba ditahan + pajak

perseorangan + iuran jaminan sosial + transfer payment).

7. Pendapatan Disposibel/Disposible Income (DI)

Disposible Income adalah Personal Income setelah dikurangi pajak

langsung (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan

sebagainya). Disposible income merupakan pendapatan yang siap digunakan, baik

untuk keperluan konsumsi maupun ditabung.

Rumusan untuk menghitung DI adalah : DI = PI - Pajak Langsung

Tabungan (saving) yang disimpan di lembaga keuangan resmi (Bank) akan dapat

menambah pendapatan nasional karena, saving ini akan dimanfaatkan untuk

investasi, lewat investasi inilah pendapatan nasional dapat meningkat.

Jika penjelasan tentang pendapatan nasional kita buat urutan akan terlihat seperti

di bawah ini:

GDP > GNP > NNP > NNI > PI > DI

Perbandingan mengenai indikator pendapatan nasional akan lebih jelas

bila kita menerapkan dalam angka:

GDP Rp. 100.000,00

Pendapatan Neto dari LN Rp. 10.000,00 -

GNP Rp. 90.000,00

Depresiasi/Penyusutan Rp. 5.000,00 -

NNP Rp. 85.000,00

Pajak tidak langsung Rp. 3.000,00 -

NNI Rp. 82.000,00

Laba ditahan Rp. 7.500

PPh Persh Rp. 2.500

Iuran Sosial Rp. 1.000 +

Rp.11.000,00 -
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PI Rp. 71.000,00

Pajak Langsung Rp. 5.000,00 -

DI Rp. 66.000,00

Konsumsi Rp. 47.000,00 -

Tabungan (saving) Rp. 19.000,00

8. Pendapatan Perkapita Indonesia

Secara umum pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh

pendapatan nasioal perkapita. Peningkatan pendapatan nasional dipengaruhi oleh

Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Nasional Bruto (PNB).

Tabel a. Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Atas

Dasar Harga Berlaku, 2013 - 2017

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 PDB,
Miliar
Rupiah 9.546.134 10.569.705 11.526.332 12.406.774 13.588.797

2 PDB
Perkapita,
Rupiah 38.365.914 41.915.863 45.119.612 47.957.225 51.887.250

3 PNB,
Miliar
Rupiah 9.260.807 10.215.312 11.143.993 12.009.653 13.159.154

4 PNB
Perkapita,
Rupiah 37.219.188 40.510.460 43.622.950 46.422.194 50.246.709

5 Pendapatan
Nasional,
Miliar
Rupiah 7.188.558 7.911.932 8.419.584 9.434.028 10.050.198

6 Pendapatan
Nasional
Perkapita,
Rupiah 28.890.818 31.376.037 32.958.302 36.466.355 38.375.519

Sumber: BPS, 2017
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Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukan bahwa dari tahun 2013 – 2017 PDB,

PNB, dan Pendapatan Nasional (PN) atas dasar harga berlaku menunjukkan

peningkatan. PDB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp.

38.365.914; tahun 2014 sebesar Rp. 41.915.863; tahun 2015 Rp. 45.119.612;

tahun 2016 Rp. 47.957.225; kemudian tahun 2017 sebesar Rp. 51.887.250; atau

meningkat sekitar 8,19 persen dari tahun sebelumnya.

Demikian halnya PNB Perkapita tahun 2013 sebesar Rp. 37.219.188;

tahun 2014 sebesar Rp. 40.510.460; tahun 2015 Rp. 43.622.950; tahun 2016 Rp.

46.422.194; kemudian tahun 2017 sebesar Rp. 50.246.709; atau meningkat sekitar

8,24 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan nasional Perkapita

tahun 2013 sebesar Rp. 28.890.818; tahun 2014 sebesar Rp. 31.376.037; tahun

2015 Rp. 32.958.302; tahun 2016 Rp. 36.466.355; kemudian tahun 2017 menjadi

Rp. 38.375.519; atau dari tahun 2017 terhadap tahun 2016 terdapat kenaikan 5,24

persen.

2.3 Perbandingan Perkapita Indonesia dengan Negara Lain

Berikut merupakan tabel pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN tahun

2014 – 2017:

Tabel b. Pertumbuhan Ekonomi Negara – Negara ASEAN (persen), 2014 – 2017

No Negara 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Brunei Darussalam -2,51 -0,41 -2,47 0,55

2 Kamboja 7,07 7,20 7,04 6,95

3 Indonesia 5,01 4,88 5,03 5,07

4 Laos 7,61 7,27 7,02 6,83

5 Malaysia 6,01 5,03 4,22 5,90

6 Myanmar 7,99 6,99 5,87 6,72

7 Filipina 6,15 6,07 6,92 6,67

8 Singapura 3,88 2,24 2,40 3,62

9 Thailand 0,98 3,02 3,28 3,90

10 Vietnam 5,98 6,68 6,21 6,81

ASEAN-5 4,62 4,87 4,95 5,34

Sumber: BPS, 2018
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Indonesia merupakan salah satu negara Asia Pasifik yang memiliki posisi

yang penting dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan

laporan Organisasi Dana Moneter Internasional (IMF), lima negara anggota

ASEAN- 5, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, secara total

mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen pada tahun 2017 lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun 2016. Kamboja menjadi negara dengan pertumbuhan

tertinggi di kawasan ASEAN yakni sebesar 6,95 persen, diikuti oleh Laos PDR

sebesar 6,83 persen. Berikutnya Vietnam dengan pertumbuhan sebesar 6,81

persen, Myanmar sebesar 6,72 persen, Filipina sebesar 6,67 persen, Malaysia

sebesar 5,90 persen, Indonesia sebesar 5,07 persen, Thailand sebesar 3,90 persen,

Singapura 3,62 persen, dan terendah Brunei Darussalam sebesar 0,55 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi negara – negara maju disajikan pada tabel

sebagai berikut:

Tabel c. Pertumbuhan Ekonomi Negara – Negara G7 (persen), 2014 - 2017

No Negara 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5

1 Amerika 2,57 2,86 1,49 2,27

2 Jepang 0,38 1,35 0,94 1,71

3 Kanada 2,86 1,00 1,41 3,00

4 Inggris 3,05 2,35 1,94 1,79

5 Jerman 1,93 1,50 1,86 2,51

6 Perancis 0,95 1,07 1,19 1,85

7 Italia 0,11 0,95 0,86 1,47

Eropa 1,34 2,07 1,80 2,33

G7 1,97 2,14 1,42 2,14

World 3,58 3,45 3,23 3,76

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan Tabel 2.4 menunjukkan bahwa negara industri maju yang

tergabung dalam kelompok G7 berdasarkan laporan IMF pada tahun 2017 tumbuh

positif yang berlanjut dari tahun sebelumnya.Dibandingkan dengan kelompok G7,

Indonesia masih memiliki pertumbuhan lebih tinggi pada tahun 2017. Jepang
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yang merupakan negara industri terbesar di kawasan Asia pada tahun yang sama

tumbuh sebesar 1,71 persen. Amerika Serikat yang merupakan pasar terbesar bagi

ekspor dunia tumbuh sebesar 2,27 persen. Inggris juga mencapai pertumbuhan

yang relatif tinggi sebesar 1,79 persen. Anggota G7 lainnya yang juga mencatat

pertumbuhan positif adalah Kanada sebesar 3,00 persen, Jerman sebesar 2,51

persen, Perancis sebesar 1,85 persen, dan Italia sebesar 1,47 persen. Secara

keseluruhan, rata-rata pertumbuhan ekonomi negaranegara industri maju (G7)

sekitar 2,14 persen, lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia

sebesar 3,76 persen pada tahun 2017.

RANGKUMAN MATERI

Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh

penduduk dalam suatu negara selama satu tahun. Faktor yang mempengaruhi

pendapatan nasional Indonesia adalah Permintaan dan penawaran agregat,

Konsumsi dan tabungan, Investasi.

Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product (GNP) adalah

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga

negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. dirumuskan

sebagai berikut : PNB = PDB + Pendapatan Neto dari luar negeri (Net Factor

Income from Abrood).

Net National Product atas dasar harga pasar adalah GNP dikurangi

depresiasi/penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama satu tahun.

Rumusnya adalah : NNP = G NP – Depresiasi. Net National Income (NNI) adalah

NNP dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, atau jika kita

menghitung dari GNP dapat kita rumuskan: NNI = G NP - Depresiasi - Pajak

tidak langsung.

Personal Income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan

masyarakat dalam satu tahun. Rumus PI adalah : P I = NNI - (Laba ditahan +

pajak perseorangan + iuran jaminan sosial + transfer payment). Disposible

Income adalah Personal Income setelah dikurangi pajak langsung (misalnya pajak

bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya). Rumus DI

adalah : DI = PI - Pajak Langsun. Pendapatan per kapita Indonesia jika
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dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ternyata masih termasuk

rendah.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pendapatan nasional

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable pendapatan nasional

3. Mahasiswa mampu menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi pendapatan

nasional

5. Mahasiswa mampu menganalisis pendapatan nasional pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai pendapatan nasional ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan
nasional ?

3. Berikanlah contoh kasus pendapatan nasional ?

4. Berikanlah solusi atas kasus pendapatan nasional ?
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B. Kunci Jawaban

1. pendapatan nasional didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional berhubungan dengan konsep
dan teori ekonomi

3. Kasus pendapatan nasional berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi
dan faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus pendapatan nasional berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN VIII
EKONOMI 2 SEKTOR

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi 2 sektor

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi 2 sektor

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagan alur ekonomi 2 sektor

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi 2

sektor

5. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi 2 sektor pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Perekonomian sederhana dua sektor merupakan penyederhanaan dalam

mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Keseimbangan dalam

perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi

pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta, dengan

mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri.

Perilaku pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga bisa

dilakukan dengan membuat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, untuk melihat

bagaimana perubahan pendapatan terhadap tingkat pengeluaran konsumsi dan

tabungan. Kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan konsumsi

disebut dengan Marginal Propensity to Consume (MPC). Sedangkan

kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan tabungan disebut

dengan Marginal Propensity to Save (MPS).

Uraian dalam makalah ini bertujuan untuk melihat dengan lebih mendalam

lagi dan membuktikan bahwa tingkat kegiatan ekonomi bergantung kepada tingkat

pengeluaran agregat yang dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat dan

dibahas penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian dua

sector atau perekonomian sederhana. Tingkat kegiatan ekonomi dalam

perekonomian yang lebih maju dan lebih rumit corak kegiatannya. Uraian ini

menjelaskan mengenai bagaimana pengeluaran agregat akan menentukan tingkat

kegiatan ekonomi dinamakan : analisa tingkat keseimbangan perekonomian

Negara atau analisa penentuan tingkat pendapatan Nasional.

EKONOMI 2 SEKTOR

A. Pengertian dan Fungsi Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Dilihat dari segi ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk

mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan

menurut Dharam Bannoch dalam bukunya ieconomicsi memberikan pengertian

tentang konsumsi yaitu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang

dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu (dalam satu tahun)

pengeluaran.
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Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang

dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari

orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas

makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan

pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

2. Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan

antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam

perekonomian. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang

menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dan pendapatan

nasional dalam perekonomian. Persamaan antara hubungan itu adalah :

Fungsi Konsumsi : C = a + bY

Fungsi Tabungan : S = -a + (1-b)Y

dimana :

a = konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional nol (0)

b = kecondongan konsumsi marginal (MPC)

C = tingkat konsumsi

S = tingkat tabungan

Y = tingkat pendapatan nasional.

B. Pengertian dan Fungsi Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dapat dipersamakan

dengan itu. Selain itu, tabungan juga sering diartikan sebagai pendapatan suatu

masyarakat yang tidak di belanjakan dan hanya disimpan sebagai cadangan yang

digunakan untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek.
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Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi

disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan

faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Dalam

praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis- jenis tabungan.

Tabungan nasional (national saving) dapat didefinisikan sebagai

pendapatan total dalam perekonomian yang tersisa setelah dipakai untuk

pengeluaran pemerintah dan konsumsi. Dalam suatu negara, investasi domestik

dapat dibiayai oleh tabungan nasional dan pinjaman dari luar negeri. Total dana

yang tersedia untuk membiayai investasi (I) sama dengan tabungan nasional

(S+(T-G)) ditambah dengan pinjaman dari luar negeri (X-M). secara matematis

dapat dirumuskan :

I = S + (T-G) + (X-M) …………………………..…….……….(1.1)

Namun untuk mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap bantuan dari

pihak lain, tabungan nasional diutamakan sebagai sumber pembiayaan investasi

domestik. Secara garis besar, tabungan nasional diciptakan oleh tiga pelaku, yaitu

pemerintah, perusahaan dan rumah tangga.

2. Fungsi Tabungan

Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara

tabungan (S) dengan pendapatan (Y).

Dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi, dapat ditentukan sebagai berikut.

Y = C + S

S = Y – C padahal C = a + bY,

sehingga S = Y – (a + bY)

S = Y – a – bY

S = -a + (1 – b) Y

Jadi, fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut.
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Gambar a. Kurva ekonomi 2 sektor

C. Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian

Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan

Makin tinggi tingkat pendapatan suatu rumah tangga, akan semakin tinggi

tingkat konsumsinya. Sebaliknya, jika pendapatannya kecil, konsumsinya pun

kecil.
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2. Tingkat Harga

Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga

kata lain, konsumsi dikurangi pada waktu harga tinggi dan konsumsi

dapat ditingkatkan jika harga lebih rendah.

3. Sikap dan Gaya Hidup

Sikap dan gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Jika

sikap dan gaya hidupnya boros, ia cenderung berperilaku konsumtif, yaitu

kebiasaan untuk membelanjakan semua uang untuk membeli barang, padahal

barang tersebut belum tentu bermanfaat.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat juga dapat mempengaruhi konsumsi. Misalnya, untuk upacara

tradisional diperlukan barang-barang tertentu.

5. Model Barang

Model barang yang sedang tren dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam

konsumsi.

6. Kegiatan Berkompetisi dengan Konsumen Lain

Barang substitusi jika seorang konsumen memiliki hasrat atau keinginan

berkompetisi dengan konsumen lainnya, biasanya tingkat konsumsinya besar.

Artinya, konsumen yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan,

melainkan menurut konsumen lain.

7. Selera Konsumen

Selera konsumen setiap orang berbeda-beda. Orang Jawa dan orang Sunda

memiliki selera yang berbeda dalam hal makanan. Adanya perbedaan selera jelas

akan mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa.

RANGKUMAN MATERI

Pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia dewasa ini semakin besar

tergunakan untuk keperluan pembentukan modal atau investasi serta ekspor dan

impor. Itu menunjukkan bahwa Indonesia akhir-akhir ini sudah memiliki bekal

kemandirian. Bekal kemandirian tersebut dapat dikonfirmasi melalui tinjauan

pengeluaran konsumsi masyarakat sesuai dengan proporsinya dalam pembentukan
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permintaan agregat. Apabila penurunan permintaan agregat menurun dapat

menyiratkan dua hal, pertama peran tabungan masyarakat terhadap pendapatan

nasional semakin besar. Kedua, peran sector-sektor penggunaan lain dalam

membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sector pembentukan

modal atau investasi dan sectorekspor-impor.

Pola konsumsi masyarakat dapat dikenali berdasarkan alokasi

penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar alokasi pengeluaran

konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok besar yaitu,

pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non-makanan. Pengeluaran

masyarakat Indonesia banyak pada makanan. Akan tetapi terdapat ketimpangan

dalam hal pengeluaran konsumsi antara penduduk pedesaan dan penduduk

perkotaan, misalkan dari besarnya pengeluaran dan juga pola konsumsinya.

Perbandingan besar pengeluaran antara penduduk pedesaan dan penduduk

perkotaan cenderung konstan tahun demi tahun. Melalui perbandingan perilaku

dan pola konsumsi, terdapat kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan

masyarkat perkotaan. Pengeluaran konsumsi dapat pula difungsikan untuk

mendeteksi ketimpangan kemakmuran antar lapisan masyarakat,

Bagian dari pendapatan yang dapat dibelanjakan tapi tidak dikeluarkan

untuk konsumsi merupakan tabungan masyarakat. Penggabungan antara tabungan

masyarakat dan tabungan pemerintah dapat membentuk tabungan nasional yang

merupakan sumber dana investasi. Untuk mendapatkan gambaran fungsional

tabungan dan konsumsi digunakan suatu fungsi yaitu fungsi konsumsi dan fungsi

tabungan.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi 2 sektor

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi 2 sektor

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagan alur ekonomi 2 sektor

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi 2

sektor
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5. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi 2 sektor pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai ekonomi 2 sektor ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi ekonomi 2
sektor ?

3. Berikanlah contoh kasus ekonomi 2 sektor ?

4. Berikanlah solusi atas kasus ekonomi 2 sektor ?

B. Kunci Jawaban

1. ekonomi 2 sektor didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi ekonomi 2 sektor berhubungan dengan konsep
dan teori ekonomi

3. Kasus ekonomi 2 sektor berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan
faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus ekonomi 2 sektor berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN IX
INVESTASI

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep investasi

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable investasi

3. Mahasiswa mampu menjelaskan kurva investasi

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi investasi

5. Mahasiswa mampu menganalisis investasi pada pubik serta mensimulasikan

contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Kehidupan masyarakat yang sudah sangat berkembang yang dibarengi
dengan kebutuhan yang sangat banyak membuat masyarakat harus cermat
menyimpan uang atau modalnya untuk kebutuhan dimasa mendatang yang tidak
terduga. Salah satu cara yaitu berinvestasi. Investasi adalah kegiatan
memanfaatkan modal saat sekarang untuk dikelolah dan mendapatkan keuntungan
untuk hari esok. Investasi sudah merambat kesemua lapisan masyarakat tidak
terkecuali masyarakat biasa yang tidak banyak paham investasi. Mereka terkadang
tergiur dengan investasi yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
dengan keuntungan yang besar tapi modal yang sedikit. Bahkan seseorang sering
tidak menyadari dirinya telah melakukan investasi, misalnya dengan menabung,
membeli emas dan sebagainya.

Ada banyak jenis investasi dan resiko setiap investasi yang diambil,
namun terkadang kita tidak paham. Agar tidak terjerumus pada investasi yang
salah, maka perlu pemahaman masyarakat tentang investasi yang sesungguhnya.
Mengedepankan rasionalitas sangat penting, namun tidak hanya itu kita juga harus
tahu resiko dan manfaat setiap invetasi.

INVESTASI

A. Pengertian Investasi

Berasal dari bahasa inggris, yaitu investmen Kata invest sebagai kata dasar

dari investment memiliki arti menanam. Menurut Salim dan Budi Sutrisno,

investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor

luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domesik) dalam berbagai bidang usaha

yang terbuka untuk invetasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan yang dimaksud investor adalah orang perorangan atau lembaga baik

domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman

modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek

atau jangka panjang. Sedangkan menurut A. Abdurrahman, mengemukakan

investasi mempunyai dua makna yaitu

 Pertama: investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak

bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakkan

dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang

membedakan investasi dengan spekulasi.
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 Kedua, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi

(termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

Menurut penggunaanya, terdapat tiga macam pengeluaran untuk investasi,

yaitu untuk keperluan:

 Konstruksi (cobtruction) adalah pembangunan atau pendirian sesuatu yang

masih baru. Pendirian sebuah gedung perusahaan baru merupakan salah satu

contoh dari kontruksi ini.

 Perbaikan yatiu berhubungan dengan pembangunan, ketika gedung yang telah

di bangun itu mengalami kerusakan dan perlu diperbaik, maka pengeluaran

inilah yang disebut dengan pengeluaran untuk perbaikan.

 Ekspansi (perluasan) bisa diartikan dengan memperluas daerah kekuasan,

dalam bidang ekonomi bisa disebut dengan pemasaran. Jadi ketika suatu

perusahaan sudah mengalami keuntungan yang besar dan akan memperluasa

daerah pemasaran di tempat lain. Hal inilah yang disebut ekspansi.

B. Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa mendatang atas harta

yang dimiliki. Tiap individu pun berhak menentukan sendiri seberapa lama dia

menginginkan keuntungan tersebut untuk dinikmati. Tujuan investasi secara

umum adalah sebagai berikut:

 Untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode,

yaitu antara lain seperti bunga, royaliti, deviden, atau uang sewa dan lain

sebagainya.

 Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suaatu

kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.

 Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain, melalui

pemilikan sebagai ekuitas suatu perusahaan tersebut.

 Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan

pasar untuk produk yang dihasilkan.

 Untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang

dihasilkan
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Kamaruddin Ahmad, mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang

melakukan investasi, yaitu:

 Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa mendatang. Yaitu

seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha

unuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak

berkurang dimasa yang akan datang.

 Mengurangi tekanan inflasi yaitu dengan melakukan investasi dalam memilih

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar

kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena di gerogoti oleh

inflasi.

 Dorongan untuk menghemat pajak yaitu beberapa negara di dunia banyak

melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di

masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang di berikan kepada masyarakat

yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Selain itu, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan

masa depan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang belum memikirkan

kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup

seseorang pasti akan semakin bertambah. Selain kebutuhan akan masa depan,

orang melakukan investasi dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain

yang tidak terduga dalam hidup, misalnya keterbatasan dana, kondisi kesehatan,

datangnya musibah secara tiba-tiba dan kondisi pasar investasi.

C. Tahap Investasi

Menurut Sharpe (1995), pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam

pengambilan keputusan investasi antara lain :

1. Menentukan kebijakan investasi, yatiu pada tahap ini investor menentukan

tujuan investasi dan kemampuan/ kekayaannya yang dapat diinvestasikan.

Dikarekan ada hubungan positif antara resiko dan return, maka hal yang tepat

bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk

memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada
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kemungkinan resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan

investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko.

2. Analisis sekuritas, yaitu pada tahap ini berarti melakukan analisis sekuritas

yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa

kelompok sekuritas. Salah satu tujuannya melakukan penilaian tersebut

adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (mispriced).

3. Pembentukan portofolio , yaitu pada tahap ketiga ini adalah membentuk

portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan

diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset

tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu

menjadi perhatian investor. Dalam investasi, investor sering melakukan

diversifikasi dengan mengombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi

mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga

disebut sebagai microforecasting memfokuskan pada peramalan pergerakan

harga setiap sekuritas. Penentuan waktu juga disebut macroforecasting yang

memfokuskan pada peramalan pergerakan harga saham biasa relative

terhadap sekuritas pendapatan tetap, misal obligasi perusahaan. Sedangkan

diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga

meminimalkan risiko dengan memerhatikan batasan tertentu.

4. Melakukan revisi portofolio, yaitu pada tahap ini berkenaan dengan

pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan

waktu, investor mungkin merubah tujuan investasinya yaitu mementuk

portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan

preferensi investor tentang resiko dan return itu sendiri.

5. Evaluasi kinerja portofolio, yaitu pada tahap terakhir ini, investor melakukan

penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodic dalam arti tidak hanya

return yang diperhatikan tetapi juga resiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan

ukuran yang tepat tentang return dan resiko juga standar yang relevan.

D. Jenis-Jenis Investasi

1. Investasi berdasarkan asetnya
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Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau

kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Pertama,real asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-

gedung dan kendaraan.

b. Kedua, financial asset yaitu berupa dokumen (surat-surat berharga) yang

diperdagangkan dipasar uang seperti deposito,commercial paper, Surat

Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sebagainya. Financial accets juga

diperdagangkan dipasar modal seperti saham,obligasi,warrant,opsi dn

sebagainya.

2. Invetasi berdasarkan pengaruh

Invetasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada factor dan

keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.

Invetasi berdasatkan pengaruh dibagi menjadi dua yaitu :

a. pertama, investasi autonomous (berdiri sendiri), yaitu invetasi yang tidak

dipengaruhi tingkat pendapatan,bersifat spekulatif,misalnya pembelian surat-

surat berharga.

b. kedua, investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan), yakni investasi

yang dipegaruh oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat

pendapatan misalnya penghasilan transitori (penghasilan yang didapat selain

dari bekerja),yaitu bungan tabungan dan sebagainya.

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan

Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaa asal atau asal usul investasi

itu memperoleh dana. Invetasi ini dibagi menjadi dua macam:

a. pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri (PMDN),

investornya dari dalam negeri

b. kedua, investasi yang bersumber dari modal asing ,pembiayaan investasi

bersumber dari investor asing.

4. Investasi berdasarkan bentuk

Investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi

modal ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu
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a. pertama, investasi lansung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri,seperti

membangun pabrik, membangun gedung selaku konraktor, membeli total,

atau mengakuisi perusahaan.

b. kedua, investasi tidak langsung yang disebut dengan investasi

portofilio,investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan

instrument surat – surat berharga seperti saham,obligasi,reksadana beserta

turunannya.

5. Investasi berdasarkan waktu

Investasi berdasarkan waktu dibagi tiga, yaitu:

a. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seseorang yang

jangka waktunya relative pendek misalnya setahun, atau dua tahun.

Contohnya tabungan di Bank, deposito, instrument pasar uang, dll.

b. Investasi jangka menengah biasanya berkisar antara satu hingga lima tahun.

Beberapa orang biasanya memilih investasi ini dengan tujuan untuk membeli

rumah, sebagai modal bisnis baru, dan sebagainya.

c. Investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagian

kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk meperoleh pendapatan

tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan

waktu 5 tahun dan seterusnya. Contohnya, saham, reksadana, obligasi, emas

batangan, properti, barang ko leksi, dll.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

1. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi

karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika

suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam

modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan

investasi.

2. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB.

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari

daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu

negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita
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atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut

untuk berinvestasi.

3. Kondisi sarana dan prasarana, yaitu pendukung tersebut meliputi sarana dan

prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain.

Sarana dan prasarana transportasi contohnya jalan, terminal, pelabuhan,

bandar udara dan lainlain. Sarana dan prasrana telekomunikasi contohnya:

jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan

sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih,

listrik dan lain-lain.

4. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam

mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya

bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi

pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat.

Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain,

birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk

menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi

tersebut.

5. Kualitas sumberdaya manusia, yaitu manusia yang berkualitas akhir-akhir ini

merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah

tekhnologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern.

Tekhnologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

6. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut

peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum,

kontrak kerja dan lain-lain.

7. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin

kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

8. Faktor-faktor sosial budaya misalnya selera masyarakat terhadap makanan.

Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya,

sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin

rasanya.

9. Pengaruh nilai tukar, yaitu secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai

tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994),
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mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat

langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh

pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka

pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui

pengaruh negatifnya pada absorbsi domestik atau yang dikenal dengan

expenditure reducing effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan

menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat

harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan

domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon

dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi. Pada sisi

penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (expenditure switching)

akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan

nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang

diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan

harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (traded

goods) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (non traded

goods), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan

mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

10. Tingkat Inflasi, yaitu tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat

investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan

meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang

inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta

menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu

menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering

dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu

ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi

makro.

F. Tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of return).

Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan

sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan external perusahaan.
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 Kondisi internal perusahaan, adalah factor-faktor yang berada diperusahaan,

misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan.

Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang

diharapkan

 Kondisi eksternal perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam

pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang

tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic maupun internasional.

Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga

dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikan pajak. Akibatnya,

tingkat investasi akan menurun. Faktor sosial politik juga menentukan gairah

investasi, juga sosial politik makin stabil maka investasi umumnya juga

meningkat. Demikian pula factor keamanan (Kondisi keamanan Negara).

 Biaya investasi, yaitu mencangkup biaya perolehan lain disamping harga beli,

seperti komisi broker, jasa bank, dan pemungutan oleh bursa efek. Yang

paling menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga dan pinjaman, makin

tinggi tingkat bunganya maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat

berinvestasi semakin menurun. Namun tidak jarang, walaupun tingat bunga

pinjaman rendah permintaan akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan

biaya total investasi masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi terutama

adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-

belit dan lama (>3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan

memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian

halnya dengan keberadaan dan efesiensi lembaga keuangan. Tingkat

kepastian hukum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan.

G. Kurva Investasi

Yang dimaksud dengan kurva permintaan investasi adalah kurva yang

menggambarkan hubungan antara suku bunga dengan investasi. Perhatikan data

suku bunga dan investasi berikut:
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Tabel a. Investasi

Berdasarkan data di atas dapat dibuat kurva permintaan investasinya

sebagai berikut:

Gambar a. Kurva Investasi Permintaan

Dari gambar di atas, tampak bahwa kurva permintaan investasi bergerak

dari kiri atas ke kanan bawah, seperti halnya kurva permintaan barang dan jasa

pada umumnya. Dari data dan kurva tersebut diketahui, bahwa semakin tinggi

suku bunga akan semakin rendah investasi. Sebaliknya, semakin rendah suku

bunga akan semakin tinggi investasi.

Mengapa semakin tinggi suku bunga jumlah investasi semakin rendah atau

kecil? Karena, semakin tinggi suku bunga berarti akan semakin banyak jumlah

bunga yang harus dibayar oleh investor. Ini terjadi bila investasi dilakukan dari

uang pinjaman. Sehingga semakin tinggi suku bunga akan membuat para investor

malas untuk berinvestasi.
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Akan tetapi bila investasi dilakukan dengan uang sendiri, semakin tinggi

suku bunga maka akan menurunkan semangat investor untuk berinvestasi. Sebab,

investor akan lebih tertarik membungakan atau meminjamkan uangnya demi

mendapatkan jumlah bunga yang diinginkan. Besar kecilnya pengeluaran

investasi perusahaan ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini.

 Tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari investasi.

 Tingkat bunga yang berlaku.

 Prediksi atau ramalan keadaan ekonomi di masa depan.

 Kemajuan teknologi suatu negara .

 Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

 Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Dalam analisis penghitungan pendapatan nasional suatu negara,

keseimbangan perekonomian negara pada perekonomian dua sektor dapat

dirumuskan sebagai berikut.

Y = C + I atau S = I

Keadaan keseimbangan tersebut menunjukkan syarat keseimbangan dalam

perekonomian dua sektor adalah :

 pendapatan (Y) sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga

 (C) ditambah dengan pengeluaran investasi perusahaan

 ( I ) atau besarnya kebocoran

 (S) sama dengan besarnya suntikan (I).

Dengan adanya investasi, maka grafik keseimbangan pendapatan dalam

perekonomian dua sektor bergeser dari besarnya Break Even Point atau Break

Even Income ( Y = C ) menjadi Y = C + I

RANGKUMAN MATERI
Investasi memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa

depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang
baik dan implementasi secara disiplin pada perusahaannya secara konsisten.
Selain itu, dengan investasi seseorang dapat memberikan peluang kesejahteraan
hidup bagi keluarganya.
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PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep investasi

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable investasi

3. Mahasiswa mampu menjelaskan kurva investasi

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi investasi

5. Mahasiswa mampu menganalisis investasi pada pubik serta mensimulasikan

contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai ekonomi investasi?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi ekonomi
investasi ?

3. Berikanlah contoh kasus investasi ?

4. Berikanlah solusi atas kasus investasi ?

B. Kunci Jawaban
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1. Investasi didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi investasi berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi

3. Kasus investasi berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan faktor
yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus investasi berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi
dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN X
EKONOMI 3 SEKTOR

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi 3 sektor

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi 3 sektor

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagan alur ekonomi 3 sektor

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi 3

sektor

5. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi 3 sektor pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Kehidupan masyarakat yang sudah sangat berkembang yang dibarengi
dengan kebutuhan yang sangat banyak membuat masyarakat harus cermat
menyimpan uang atau modalnya untuk kebutuhan dimasa mendatang yang tidak
terduga. Salah satu cara yaitu berinvestasi. Investasi adalah kegiatan
memanfaatkan modal saat sekarang untuk dikelolah dan mendapatkan keuntungan
untuk hari esok. Investasi sudah merambat kesemua lapisan masyarakat tidak
terkecuali masyarakat biasa yang tidak banyak paham investasi. Mereka terkadang
tergiur dengan investasi yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
dengan keuntungan yang besar tapi modal yang sedikit. Bahkan seseorang sering
tidak menyadari dirinya telah melakukan investasi, misalnya dengan menabung,
membeli emas dan sebagainya.

Ada banyak jenis investasi dan resiko setiap investasi yang diambil,
namun terkadang kita tidak paham. Agar tidak terjerumus pada investasi yang
salah, maka perlu pemahaman masyarakat tentang investasi yang sesungguhnya.
Mengedepankan rasionalitas sangat penting, namun tidak hanya itu kita juga harus
tahu resiko dan manfaat setiap invetasi.

EKONOMI 3 SEKTOR

A. Pengertian perekonomian 3 sektor

Analisis pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor membagi

aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama dalam perekonomian, yaitu

sektor rumah tangga, sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Dengan kata lain

dalam perekonomian tersebut ada campur tangan pemerintah melalui pengeluaran

konsumsi pemerintah.

Adanya campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsinya.

Maka, dari sisi pengeluaran dalam perekonomian terdiri dari pengeluaran sektor

rumah tangga, pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah.

Kemudian, pada sisi pendapatan menggambarkan pendistribusian pendapatan oleh

rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk membayar pajak

kepada sektor pemerintah, dan sisanya ditabung.

Apabila sektor pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya

kepada sektor rumah tangga, maka subsidi atau tunjangan lainnya ini ditambahkan
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pada pendapatan masyarakat. Dengan kata lain pendapatan masyarakat akan

bertambah apabila terdapat subsidi atau tunjangan lainnya yang diberikan oleh

sektor pemerintah.

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan

penting dalam proses penentuan keseimbangan yang lainnya, yaitu :

 Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran

agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga

 Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan

menaikkan perbelanjaan-perbelanjaan agregat

Kedua aliran pengeluaran dan pendapatan ini akan mengubah pola aliran

pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat

kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor ini

dinamakan juga ekonomi tertutup.

Pada sisi pengeluaran, pengeluaran yang berasal dari sektor rumahtangga

adalah berupa pengeluaran konsumsi rumahtangga (C), pengeluaran yang berasal

dari sektor perusahaan disebut pengeluaran investasi swasta (I), dan pengeluaran

dari sektor pemerintah adalah berupa pengeluaran pemerintah (G). Atau secara

sistematis dapat ditulis sebagai berikut :

E = C + I + G

kemudian untuk sisi pendapatan, pendapatan masyarakat didistribusikan

untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), untuk membayar pajak (T), dan

sisanya untuk tabungan (S). Dengan demikian pada sisis pendapatan (Y) dapat

ditulis secara sistematis sebagai berikut :

Y = C + S + T

Perekonomian akan berada dalam kondisi keseimbangan apabila

pendapatan yang diperoleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan

masyarakat dalam perekonomian tersebut. Atau secara sistematis dapat ditulis

sebagai berikut:

Y = E
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Karena pengeluaran seluruh masyarakat terdiri dari pengeluaran rumah

tangga (C), investasi perusahaan (I) dan pengeluaran pemerintah (G), maka syarat

keseimbangan dalam perekonomian, ditunjukkan oleh persamaan :

Y = C + I + G

Atau cara lain dapat digunakan untuk menentukan syarat keseimbangan

dalam perekonomian, yaitu dengan menyamakan antara komponen

pendapatan dengan komponen pengeluaran. Dengan demikian dapat ditulis

sebagai berikut :

Y = C + S + T

E= C + I + G

Kondisi keseimbangan terjadi jika :

Y = E

Penawaran agregat = pengeluaran agregat

C = I + G = C + S + T

I + G = S + T

B. Bagan dan Skema

Aliran pendapatan dan pengeluaran berdasarkan diagram diatas :
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1. Tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan:

 Pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan keypads pemerintah 

pendapatan bagi pemerintah

 Pengeluaran pemerintah ke perusahaan (pembelian barang dan jasa) 

pengeluaran bagi pemerintah

 Pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor RT (pembayaran atas konsumsi

faktor produksi yang dimiliki RT oleh pemerintah)  pengeluaran bagi

pemerintah.

2. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis,

yaitu :

 Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-

faktor produksi

 Pembayaran pajak pendapatn perusahaan kepada pemerintah.

3. Pendapatan yang diterima sekarang berasal dari 2 sumber, yaitu :

 Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan

 Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas suami, isteri, anak

atau anggota keluarga lain yang merupakan anggota masyarakat dan potensial

alam: sumber modal, sumber faktor produksi, sumber penghasilan. Sebagai pelaku

ekonomi, rumah tangga merupakan pengguna barang atau jasa serta sumber factor

produksi modal dan tenaga kerja yang memerlukan adanya sumber dana berupa

pendapatan atau penghasilan. Rumah tangga akan memperoleh penghasilan

berupa bunga. Atau, bila dana dari rumah tangga ditanamkan langsung dalam

bentuk pendirian perusahaan maka rumah tangga akan memperoleh penghasilan

berupa laba atau deviden.

5. Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi yang bergerak di segala bidang bisnis.

Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat potensial. Ada tiga

unsur dalam perusahaan :
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 Pengusaha adalah orang yang mengelola sendiri perusahaannya dan siap

menanggung resiko rugi-laba, sedangkan manajemen kemampuan

memanfaatkan orang lain dengan segala kemampuan dan aktifitasnya untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

 Perusahaan adalah tempat organisasi factor-faktor produksi untuk

menghasilkan barang atau jasa yang bermutu untuk mendapatkan keuntungan.

 Badan usaha adalah lembaga hukum organisasi factor-faktor produksi untuk

menghasilkan keuntungan.

Agar perusahaan terus berkembang dan maju, maka dibutuhkan

keberanian dari pihak manajemen perusahaan untuk mencari dan memperoleh

dana segar dari luar dengan cara go publik. Mendaftarkan perusahaan ke bursa

saham merupakan salah satu langkah untuk mencari dana segar melalui investor,

baik itu investor asing maupun investor dalam negeri. Untuk memantau

perkembangan perusahaan, pihak manajemen membuat laporan keuangan yang

dipublikasi kepada para investor sebagai parameter kinerja perusahaan dalam

mengelola dana investor dalam periode-periode yang telah disepakati, misal satu

tahun sekali, satu semester sekali, atau mungkin trimester sekali.

Laba yang diperoleh perusahaan kemudian dibagikan kepada investor

sebagai deviden. Dan setiap investor berhak mendapat deviden sebagai jasa dan

loyalti karena telah mendanai perusahaan dalam meningkatkan produksi. Laba

yang diperoleh perusahaan tidak semuanya di kucurkan menjadi deviden

melainkan ada yang disisihkan untuk modal perusahaan kedepannya.

Perusahaan memiliki kaitan dengan para investor, yaitu orang atau

perusahaan yang mau menyalurkan uangnya kepada perusahaan guna

memperlancar produksi, dengan imbalan deviden yang dibayarkan sesuai

kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tidak jarang investor memanfaatkan dana masyarakat yang terhimpun

dikelola oleh Bank. Hubngan antara Masyarakat, Bank dan penanam modal

(investor) dalam hal ini sama, yaitu saling simbiosis.

Hubungan ketiganya dapat kita gambarkan dalam pola hubungan simbiosis

seperti, perbankan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian investor

mengajukan dana pinjaman kepada pihak perbankan. Kemudian pihak bank
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memberikan dananyakepada pihak investor untuk dikembangkan. Setelah itu

pihak perbankan menarik bunga dari investor dan Bank membayar bunga

simpanan kepada masyarakat.

6. Pemerintah

Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan perekonomian untuk

mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam perekonomian tiga sekto pemerintah

bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Dalam

hal ini pemeintah berperan sebagai pelancar kegiatan ekonomi dalam konteks

hubungan ekonomi antar masyarakat, negara dan perusahaan.

Pemerintah dan perusahaan menggaji para pegawai dan karyawannya serta

mengenakan pungutan pajak kepada mereka. Dan memberikan subsidi kepada

perusahaan dan memungut pajak sebagai sarana mendanai negara dalam

membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonomi menjadi begitu penting

mengingat negara sebagai penguasa yang mengendalikan jalannya roda

perekonomian di suatu negara.

Dengan begini sektor rumah tangga dan perusahaan merasa lebih kokoh dan

kuat dengan keikut sertaan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian

melalui sistem dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat dan

nasional.

C. Flow diagram perekonomian 3 sektor
Berdasarkan gambar di atas maka kita dapat melihat hubungan antara

ketiga pelaku ekonomi dengan jelas. Jika anda belum jelas silahkan simak

penjelasan gambar di atas dibawah ini:

1. Hubungan Rumah Tangga dengan Perusahaan.

Perusahaan atau Rumah tangga produsen berperan untuk membuat barang

atau jasa, untuk melakukan perannya maka perusahaan membutuhkan berbagai

faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga. Karena adanya

ketergantungan perusahaan terhadap rumah tangga maka kedua pelaku ekonomi

tersebut bertemu dalam pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Apabila

perusahaan telah memakai atau menggunakan (mengkonsumsi) faktor produksi

yang dimiliki rumah tangga maka perusahaan harus membayar balas jasa kepada

rumah tangga baik berupa uang sewa, uang gaji, atau bunga dan sebagainya.
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Sebaliknya, Rumah tangga harus memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa

barang ataupun jasa. Barang dan jasa bisa didapatkan rumah tangga dari rumah

tangga produsen melalui pasar output atau pasar barang dan jasa. Jadi, untuk

memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan mengeluarkan uang yang

dimilikinya untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya pada perusahaan.

Dengan demikian perusahaan akan memperoleh pendapatan yang diperolehnya

dari rumah tangga.

2. Hubungan Pemerintah dengan Rumah Tangga dan Perusahaan.

Pemerintah menjalankan salah satu perannya yaitu sebagai produsen dengan

menghasilkan barang dan jasa melalui BUMN seperti Pertamina, PLN dsb,

produk yang dihasilkan pemerintah dikonsumsi oleh rumah tangga dan

perusahaan. Produk atau Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah

misalnya minyak, Listrik, gas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena

pemerintah telah menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga maupun perusahaan maka pemerintah berhak untuk

mendapatkan penghasilan atau pendapatan maupun menarik pajak dari perusahaan

dan rumah tangga. Semua pendapatan atau penghasilan yang didapatkan

pemerintah di antaranya dikeluarkan untuk membayar para pegawai negeri

misalanya membayar gaji polisi, membayar gaji guru, dokter dan sebagainya,

pendapatan pemerintah juga digunakan untuk memberi subsidi kepada rumah

tangga maupun perusahaan.

D. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

1. Jenis-Jenis Pajak

 Pajak objektif : pajak yg dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib

pajak Misalnya PPN dikenakan kpd mereka yang membeli barang dan jasa

kena pajak

 Pajak subjektif : pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib

pajak. Misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban

pajaknya makin besar.
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 Pajak langsung : jenis pungutan pemerintah yang secara langsung di

kumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak.( pajak yang secara

langsung di pungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak).

 Pajak tak langsung : pajak yang bebannya dapat di pindah2 kan kepada pihak

lain.( yang menanagung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Ex :

Impor.

2. Bentuk-Bentuk Pajak Pendapatan

 Pajak regresif : sistem pajak yang persentasinya menurun apabila pendapatan

yang di kenakan pajak menjadi bertambah tinggi.dalam sistem ini, pada

pendapatan rendah ,pajak yang di pungut meliputi bagian yang paling tinggi

dari pendapatan tersebut.tetapi,semakin tinggi pendapatan semakin kecil

persentasi pajak itu di bandingkan dengan keseluruan pendapatan.

 Pajak proporsional : persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada

berbagai tingkat pendapatan,yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah

kepada yang sangat tinggi.dalam sistempajak ini tidak di bedakan di antara

penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar dan perusaan

kecil.

 Pajak progresif : sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila

pendapatan semakin meningkat .pajak ini menyebabkan pertambahan nominal

pajak yang di bayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin

tinggi.

3. Efek Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan

Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian tiga

sektor ada dua, yaitu sebagai berikut.

 Pengaruh pajak tetap (yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan

nasional) atas pengeluaran konsumsi dan tabungan.

 Pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan.

Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap

pendapatan disposibel (Yd). Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan

disposibel turun sebanyak T. Maka: ∆Yd = - T
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Kemerosotan pendapatan disposibel akan mengurangi konsumsi dan

tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan

pengurangan pendapatan diposible. Maka : ∆Yd = -T = ∆C + ∆S.

Disamping tergantung pada perubahan pendapatan

disposibel pengurangan konsumsi dan tabungan ditentukan oleh MPC dan MPS.

Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan :

∆C = MPC x T

∆C = MPS x T

Contoh:

1. Diketetahui fungsi konsumsi C = 150 + 0,75Yd dan T = 40. Tentukan fungsi

konsumsi dan tabungan setelah pajak!

Jawab :

Untuk Mencari nilai Yd = Y-T

Maka,

C = 150 + 0,75Yd

C = 150 + 0,75 (Y-T)

C = 150 + 0,75 (Y-40)

C = 150 + 0,75Y - (0,75 . 40)

C = 150 + 0,75Y - 30

C = 120 + 0,75Y

dan fungsi tabungannya:

S = -150 + 0,25Yd

S = -150 + 0,25 (Y-T)

S = -150 + 0,25Y - (0,25 . 40)

S = -150 + 0,25Y - 10

S = - 160 + 0,25Y

2. Jika diketahui C = 150 + 0,75 Yd, T = 40, I = 50, dan G = 80

Tentukan YE setelah pajak!

Jawab:

Y = C + I + G

Y = 150 + 0,75 Yd + 50 + 80

123



Y = 150 + 0,75 (Y-T) + 50 + 80

Y = 150 + 0,75Y - (0,75 . 40) + 50 + 80

Y = 150 + 0,75Y - 30 + 50 + 80

Y = 250 + 0,75Y

Y - 0,75Y = 250

0,25Y = 250

Y = 250/0,25

YE = 1000

3. Persamaan Fungsi Konsumsi dan Tabungan Setelah Pajak

a. Efek Pajak Tetap
C = - bT + a + bY
S = -(1-b)T –a + (1-b)Y
Dimana:
b = MPC
T = tax

b. Efek Pajak Proporsional
C = a + b(1-t)Y
S = -a + (1-b)(1-t)Y
t = persentasi pajak dari Y

Contoh:
Diketahui : C = 0,75 Yd + 90

1 . Keadaan setelah pemungutan pajak (pajak tetap).
Misalnya, T = 40

C = - bT + a + bY
= -0,75(40) + 90 + 0,75 Y

C = 60 + 0,75 Y
S = -(1-b)T –a + (1-b)Y

= -(1-0,75)40 – 90 + (1-0,75)Y
= -10-90 + 0,25Y

S = -100 + 0,25Y atau 0,25 Y - 100

2 . Keadaan setelah pemungutan pajak (pajak proporsional.)
Misalnya, T = 20% dari Y atau T = 0,2 Y.

C = a + b(1-t)Y
= 90 + 0,75 (1-0,2)Y

C = 90 + 0,6 Y
S = -a + (1-b)(1-t)Y

= -90 + (1-0,75)(1-0,2)Y
S = -90 + 0,2 Y atau 0,2 Y - 90
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E. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai

kegiatan pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju, Pajak adalah

sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran

pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai

pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai

pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis

infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang

penting yang akan dibiayai pemerintah. Adapun penentu-penentu pengeluaran

pemerintah:

 Proyeksi jumlah pajak yang di terima : Dalam menyusun anggaran belanja

pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak

yang akan di terimanya.makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di

kumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan di

lakukan.

 Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai : mengatasi masalah pengangguran,

menghidari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. untuk

mempercepat kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih

besar dari pendapatan yang di peroleh oleh pajak.

 Pertimbangan politik dan keamanan : pertimbangan-pertimbangan politik dan

kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun

anggaran belanja pemerintah. kekacauan politik, keamanan.keadaan seperti

itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.

F. Faktor yang Mempengaruhi

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan,

pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia

merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya

proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya

manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai

untuk melaksanakan proses pembangunan.
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2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu

kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya.

Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses

pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya

manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya

alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral,

tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses

pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan

manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek

efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi

yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju

pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap

pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai

pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi

penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan

diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya

sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk

mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal

berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan

kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat

meningkatkan produktivitas.

6. Faktor Sosial dan Politik

7. Faktor sosial terdiri dari adat istiadat, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan, hal-

hal tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
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RANGKUMAN MATERI

Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor

perusahaan, rumah tangga dan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat

dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya

dengan cara pajak langsung dan pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak

regresif, pajak proporsional dan pajak progresif. Keseimbangan PN dapat

ditunjukkan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran agregat,

penawaran agregat dan pendekatan suntikan bocoran. Multiplier dalam ekonomi

tiga sektor dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu multiplier dalam sistem pajak

tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis- jenis penstabilan

otomatik yang utama adalah pajak proporsional dan pajak progresif program

asuransi pengangguran. Sistem harga minimum kebijakan fiskal diskresioner

dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran

mengurangi pada waktu inflasi.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi 3 sektor

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi 3 sektor

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagan alur ekonomi 3 sektor

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi 3

sektor

5. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi 3 sektor pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet
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C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai ekonomi 3 sektor ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi ekonomi 3
sektor ?

3. Berikanlah contoh kasuse konomi 3 sektor ?

4. Berikanlah solusi atas kasus ekonomi 3 sektor ?

B. Kunci Jawaban

1. ekonomi 3 sektor didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi ekonomi 3 sektor berhubungan dengan konsep
dan teori ekonomi

3. Kasus ekonomi 3 sektor berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan
faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus ekonomi 3 sektor berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN XI
EKONOMI 4 SEKTOR

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi 4 sektor

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi 4 sektor

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagan alur ekonomi 4 sektor

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi 4sektor

5. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi 4 sektor pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Perekonomian 4 sektor dapat disebut juga dengan perekonomian

terbuka.Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor

rumahtangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan dan sektor luar negri.

Jikadilihat dari perekonomian sebuah negara dan sesuai dengan zaman ini,negara

memegang sistem perekonomian 4 sektor, karena tidak cukup darisebuah negara

dalam sirkulasinya hanya mengandalkan dari dalam saja. Padazaman sekarang

mayoritas beberapa negara menggunakan sistemperekonomian 4 sektor.

EKONOMI 4 SEKTOR

A. Pengertian Ekonomi Internasional

EEkonomi internasional adalah ilmu ekonomiyang membahas akibat

saling ketergantungan antara negara negara di dunia, baik dari segi

perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional.

B. Teori -Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional yang sampai saat ini masih berkembang

secara umumnya dapat dibagi 3 bagian, yaitu: 1.teori klasik, 2.teori modern dan

3.teori keunggulan kompetitif secara umum. Para penganjurnya antara lain, sir

josih child,thomas mun, jean bodin. Mereka beranggapan bahwa : 1.Logam mulia

(specie) adalah ukuran kemakmuran suatu negara, semakin banyak memiliki

logam mulia maka negara tersebut semakin kaya. Logam mulia diperoleh dari

surplus ekspor dari impor. Apabila ekspor lebih besar dari impor maka logam

mulia akan mengalir ke dalam negeri lebih banyak 2 peranan pemerintah sangat

penting dalam perdagangan internasional, dengan kebijaksanaan (policy)

pemerintah maka akan diperoleh ekspor lebih besar dari impor misalnya tarif

quota dan subsidi dan sebagainya, dipihak lain impor dapat ditekan

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaanperdagangandi dalam

negeri, perdaganganinternasionalsangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut

antara lain disebabkan karena adanya batas-bataspolitik dan kenegaraan yang

dapat menghambat perdagangan, misalnya denganadanya bea, tarif, atau quota
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barang impor.Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya

perbedaanbudaya,bahasa,mata uang,taksiran dan timbangan, dan hukum dalam

perdagangan.

1. Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin

merupakan konsep paling penting dalam teori pedaganganinternasional. Dalam

Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkandalam memproduksi apa yang

mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini

memprediksi dimananegara-negara akan menjadi spesialis secara penuh

dibandingkanmemproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian

tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlahrelatif dari

buruh dan modal dalam negara.

2. Model Heckscher-Ohlin

Model Heckscgher-Ohlindibuat sebagai alternatif dari modelRicardian dan

dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih

rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun,

dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang

elegan denganmemakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori

perdaganganinternasional.Teori ini berpendapat bahwa pola dari

perdaganganinternasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung.

Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang

membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan

mengimpor barang yang akanmenggunakan faktor lokal yang langka secara

intensif. Masalahempiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief,

yangdibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa

Amerika Serikat lebihcenderung untuk mengekspor barang buruh intensif

dibandingmemiliki kecukupan modal dan sebagainya.

3. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yanglain

sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri padasatu masa
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pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalamfaktor spesifik jangka

pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar

industri. Teori mensugestikan jika adapeningkatan dalam harga sebuah barang,

pemilik dari faktor produksispesifik ke barang tersebut akan untuk pada term

sebenarnya. Sebagaitambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan

(sepertiburuh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakangketika

melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungansebaliknya, kedua

pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalamkenyataan membentuk sebuah

peningkatan dalam pemenuhan modal.Model ini ideal untuk industri tertentu.

Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk

menentukan polapedagangan.

4. Model Gravitasi

Model gravitasi perdaganganmenyajikan sebuah analisis yanglebih empiris

dari pola perdagangan dibanding model yang lebihteoritis diatas. Model gravitasi,

pada bentuk dasarnya, menerkaperdagangan berdasarkan jarak antar negara dan

interaksi antar negaradalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi

Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara

duabenda.Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis

ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungandiplomatik, dan

kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versilebih besar dari model ini.

C. Kerja Sama Ekonomi Internasional

Perdagangan internasional dapat terjadi karena setiap Negara tidak bias

hidup sendiri, sehingga setiap Negara menjalin kerjasama dengan cara tukar

menukar barang produksi.

D. Manfaat Perdagangan Internasional

Setiap Negara yang melakukan perdagangan internasional selalu ingin

memperoleh manfaat bagi ekonomi nasionalnya, manfaat itu meliputi:

1. Sector Rill

 Sector konsumsi

 Sector produksi
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Secara umum sector tersebut adalah :

 Spesialisasi produksi

 Kenaikan investasi surplus

 Vent for suplus (daerah pasar yang baru)

 Kenaikan produksifitas

 Sektor distribusi pendapatan

2. Sector Moneter

Posisi keuangan meliputi :

 Perolehan devisa

 Menghindari krisis ekonomi

 Kerjasama antar Negara

E. Ekspor Impor

1. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara

ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor

pada umunya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari

dalam negeri untuk memasukkan ke Negara lain. Ekspor barang secara besar

umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim

maupun penerima. Ekspor adalah bagian terpenting dari perdagangan

internasiaonal. Kegiatan ekspor terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Ekspor langsung

Cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang

bertempat di Negara lain atau Negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui

distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi

terpusat di Negara asal dan control terhadapa distribusi lebih baik. Kelemahannya,

biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya

hambatan perdagangan serta proteksionisme.

b. Ekspor tidak langsung

Tekhnik dimana barang dijual melalui perantara atau eksportir Negara asal

kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor

(export management companies) dan perusahaan pengekspor (export trading
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companies). Kelebihannya, sumberdaya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu

menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, control terhadap distribusi

kurang dan pengetahuan terhadap operasi di Negara lain kurang. Umumnya,

industry jasa menggunakan ekspor langsung sedangkan industry manufaktur

menggunakan keduanya.

2. Pengertian Impor

Impor adalah proses tranportasi barang atau komoditas suatu Negara ke

Negara lain secara legal, umunya dalam proses perdagangan. Proses impor pada

umunya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain

kedalam negeri. Impor barang secara besar umunya membutuhkan campuran dari

bea cukai dari Negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan bagian

penting dari perdagangan internasional. Produk impor merupakan barang-barang

yang tidak dapat dihasilkan atau Negara yang dapat dihasilkan, tapi tidak dapat

mencukupi kebutuhan rakyat.

3. Produk ekspor dan impor dari Negara Indonesia

Secara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu

barang migas dan barang nonmigas. Barang migas / minyak bumi dan gas adalah

barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non migas adalah

barang-barang yang berupa minyak bumi dan gas seperti hasil pekerbunan,

pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa

minyak bumi dan gas.

.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

1. faktor pendorong

Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internsional kegiatan

impor maupun ekspor semakin hari semakin di galakan oleh masing-masing

Negara di dunia, hal ini menunjukan bahwa perdangan internasional semakin

penting bagi setiap Negara. Ada beberapa faktor yang mendorong perdagangan

internasional antara lain :

a. Keinginan suatu bangsa untuk mengadakan perdagangan dengan bangsa

lain,hal ini dapat kelihatan melalui kegiatan ekonomi setiap Negara dalam

mempersiapkan diri untuk menerima waisatawan manca Negara.
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b. Keinginan memperoleh keuntungan (divisa) untuk meningkatkan penerimaan

Negara,yang Nampak melalui kegiatan promosi,di Indonesia sendiri kegiatan

ini di lakukan oleh BPEN bersama pihak swasta.

c. Adanya kelebihan produksi suatu barang di dalam negeri mendorong bangsa

untuk menjual kelebihan produk ke luar negeri.

d. Pemenuhan kebutuhan nasional, karena tidak semua barang kebutuhan suatu

Negara dapat di penuhi dengan produk di dalam negeri. Untuk memenuhi

kebutuhan dapat diatasi dengan mengimpor dari negeri lain.

e. Keaneragaman kondisi produksi keaneragaman kondisi produksi yang di

miliki suatu Negara. Contohnya Indonesia,memiliki potensi besar dalam

memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui

perdagangan, suatu Negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat di

hasilkannya di dalam Negeri.

f. Perbedaan selera sekalipun kondisi produksi di semua Negara adalah sama,

namun setiuaoo Negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera

mereka berbeda, contohnya Norwegia mengekspor daging dan Swedia

mengekspor ikan. Kedua Negara akan memperoleh keuntungan atau

keunggulan dari perdangan ini dan jumlah orang yang berbahagia meningkat

bias di katakan makmur.

g. Perbedaan ongkos produksi barang tertentu antar satu Negara dengan Negara-

negara lainnya.

2. Faktor penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat perdangan

internasional,hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun dari luar. Di

bawah ini adalah hambatan-hambatan yang menghambat jalan nya suatu

perdagangan internasional antara lain :

a. Tidak amannya suatu Negara, yaitu jika suatu Negara tidak aman,para

pedagangnya bearlih ke Negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan,

semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagan internasional.

b. Kebijakan ekonomi internasional yang di lakukan oleh pemerintah, adanya

kebijakan ekonomi yang di terapkan oleh suatu Negara meupakan suatu

hambatan bagi perdagangan internasional. Misalnya pembatasan jumlah
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impor, penguatan biaya impor/ekspor yang tinggi, perjanjian yang terbelit-

belit

c. Tidak stabilnya kurs mata uang asing, yaitu kurs mata uang yang tidak stabil

membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam

menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdapak pula pada harga

penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para

pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor impor.

d. Pembayaran Antarnegara sulit dan resikonya besar, yaitu pada saat

melakukan kegiatan pedagangan internasional, Negara pengimpor akan

mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayaranya di

lakukan secara tunai maka Negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan

resiko yang tinggi, seperti perampokan. Oleh karena itu , Negara pengekspor

tidak mau menerima pembayaran secar tunai tetapi melalui klirring

internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.

e. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu Negara setiap Negara tentunya akan

selalu melindungi hasil produksi nya sendiri. Mereka tidak ingin hasil

produksinya tersaingi oleh produksi dari luar negeri. Oleh karena itu suatu

Negara melakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri,

salah satunya menetapkan tariff impor tinggi maka produk impor tersebut

akan menjadi lebih mahal dari pada produk dalam negeri sehingga

mengakibatkan masyarakat kurang tertarik untuk membeli produk impor. Hal

itu akan menjadi penghambat bagi Negara lain untuk melakukan perdagangan.

f. Kualitas sumber daya yang rendah, yatiu rendah nya kualitas tenaga kerja

dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya

manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan rendah pula.

Suatu Negara yang memiliki kualitasnya lebih baik. Hal ini juga tentunya

menjadi penghambat bagu Negara yang bersangkutan utnuk melakukan

perdagangan internasional.

g. Perbedaan mata uang antarnegara, yaitu mata uang yang berlaku did setiap

Negara berbeda. Negara yang melakukan kegiatan ekspor,biasanya memunta

kepada Negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang

Negara pengekspor. Pembayaran tentunya akan berkaitan dengan nilai uang
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itu sendiri. Padahal nilai uang setiap Negara berbeada-beda. Apabila nilai

mata uang Negara pengekspor lebih tinggi dari pada nilai mata uang Negara

pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi Negara pengimpor.

Dengan demikian agar Negara di untungkan dan lebih mudah proses

perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standart i

RANGKUMAN MATERI

Setelah kita membahas tentang perekonomian 4 sektor dan

membandingkandengan sistem perekonomian lainnya. Kita telah mengetahui

bahwa untukdapat meningkatkan pendapatan nasional yang besar dalam sebuah

negaraharuslah menggunakan sistem perekonomian 4 sektor. Peran

pentingnyaadalah ekspor dan impor, yakni asumsikan jika suatu ekspor barang

maupun jasa harus diperbesar atau diperbanyak dalam kapasitas atau nilainya

sesuaidengan stabilitas sumberdaya yang dimiliki negara serta komoditas

yangdapat bersaing kuat pada pasar luar negeri. Jika dilihat pada kondisi

negaraIndonesia sendiri, Indonesia masih belum memiliki banyak

komoditasekspornya bahkan masih sering mengimpor barang. Pada intinya,

untukdapat meningkatkan daya eskpor dari sebuah negara, negara harus

produktifdengan komoditas yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar

luarnegeri maka dapat mempengaruhi dalam pertambahan pendapatan

nasionaldari sebuah negara.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi 4 sektor

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi 4 sektor

3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagan alur ekonomi 4 sektor

4. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi 4

sektor

5. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi 4 sektor pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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B. Media

1. Website

2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai ekonomi 4 sektor ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi ekonomi 4
sektor ?

3. Berikanlah contoh kasus ekonomi 4 sektor ?

4. Berikanlah solusi atas kasus ekonomi 4 sektor ?

B. Kunci Jawaban

1. Ekonomi 4 sektor didasarkan pada penjelasan konsep dan teori ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi ekonomi 4 sektor berhubungan dengan konsep
dan teori ekonomi

3. Kasus ekonomi 4 sektor berhubungan dengan konsep dan teori ekonomi dan
faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus ekonomi 4 sektor berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN XII
EKONOMI PEMBANGUNAN

A. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bacalah dengan seksama tujuan pembelajaran untuk mengetahui apa yang

akan diperoleh setelah mempelajari materi ini.

2. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari setiap materi, sebaiknya

berkonsultasi pada dosen pengampu mata kuliah.

3. Kerjakan latihan yang terdapat pada akhir uraian materi, diskusikan dengan

teman untuk mengetahui kemungkinan jawaban benar.

4. Kerjakan penilaian tanpa melihat kunci jawaban

5. Gunakan kunci jawaban untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar

6. Jika perolehan skor Anda minimal 70 maka Anda dinyatakan telah menguasai

kompetensi pada modul ini dan Anda disilahkan melanjutkan ke modul

berikutnya

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini menganalisis kajian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi pada

pubik serta mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya

dengan baik

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi pembangunan

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi pembangunan

3. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi

pembangunan

4. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi pembangunan pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik
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D. PENGANTAR MODUL

Ekonomi Pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-

aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Pembangunan

ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita

dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan

perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi

(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi,

dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan

ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan

pendapatan nasional[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan

ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya

lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan

tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih

bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat

perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai

sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik. Faktor

Sumber daya alam yang dimiliki mempengaruhi pembangunan ekonomi.

EKONOMI PEMBANGUNAN

A. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam besarnya teori-teori pembangunan ekonomi dapat digolong-

golongkan menjadi lima golongan besar yaitu aliran-aliran Klasik, Karl Marx,

Schumpeter, Neo Klasik dan Post Keynesian.

1. Aliran Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19,

yaitu di masa Revolusi Industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi

adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela
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dan menurut Klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya

pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital

atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan kapital.

Kecepatan pembentukan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat

keuntungan. Sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya

hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (law of diminishing returns),

karena sumber-sumber alam itu terbatas adanya.

Meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan

investasi, dan investasi (pembentukan kapital) menambah volume persediaan

kapital (capital stock). Keadaan ini akan memajukan tingkat teknologi dan

memperbesar jumlah uang yang beredar sehingga tingkat upah dapat naik dan

selanjutnya kenaikan tingkat upah ini berarti meningkatnya kemakmuran

penduduk. Kemakmuran penduduk yang terakhir ini menyebabkan berlakunya

hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang.

2. Teori Karl Marx (Pertumbuhan dan Kehancuran)

Karl Marx mengemukakan teorinya berdasar atas sejarah perkembangan

masyarakat di mana perkembangan masyarakat itu melalui 5 tahap :

a. Masyarakat komunal primitive (primitive communal)

Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena

orang membuat sendiri barang-barang atas kebutuhannya sendiri. Sedikit demi

sedikit orang mengetahui alat-alat produksi yang lebih baik dengan menggunakan

alat-alat besi. Pertukaran barang-barang mulai terjadi dan berarti ada hubungan

produksi antara orang-orang dalam masyarakat itu.

b. Masyarakat perbudakan (slavery)

Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi

dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar

terbentuknya masyarakat perbudakan. Para budak hanya diberi sekedar nafkah

supaya dapat bekerja dan tidak mati. Tetapi para budak semakin lama menjadi

sadar akan kedudukannya dan makin tidak puas dengan apa yang diperolehnya,

persilisihan antara kedua kelompok masyarakat itu mulai tampak.
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c. Masyarakat feodal

Di mana kaum bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling utama

yakni tanah. Para petani kebanyakan terdiri dari bekas budak yang dibebaskan,

mereka mengerjakan tanah untuk kaum feodal dan setelah itu baru tanah miliknya

sendiri dapat dikerjakan.

d. Masyarakat kapitalis

Hubungan produksi dalam sistem kapitalis didasarkan pada pemilikan

individu (private ownership) masing-masing kapilitas terhadap alat-alat produksi.

Produksi mesin-mesin diperluas dengan menggunakan tenaga uap, listrik, dan

sebagainya.

e. Masyarakat sosialis

Pemilikan alat-alat produksi didasarkan atas hak milik social (social

ownership). Alat-alat terjadi berdasar atas hasil dari kebudayaan manusia yang

telah tinggi. Sistem ini member kesempatan kepada manusia untuk maju baik di

lapangan produksi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.

f. Runtuhnya Sistem Kapilitas

Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan, tetapi sebaliknya

justru keadaanlah (maksudnya keadaan ekonomi) yang menentukan kesadaran

manusia.

g. Proses Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi disebabkan oleh keadaan perekonomian di situ

mampu menghasilkan nilai tinggi di atas nilai tenaga kerja, nilai bahan-bahan

dasar dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Golongan kapitalis

akan berusaha mendapatkan nilai lebih yang sebesar-besarnya. Adapun caranya

antara lain ialah dengan menaikkan produktivitas buruh yaitu dengan merubah

teknik produksi. Perbaikan teknik akan memperbesar jumlah output yang

dihasilkan oleh sejumlah buruh yang sama.

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang

menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang. Adapun pendapat

Neo-Klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai

berikut :
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a. Akumulasi Kapital

Mengenai pembentukan kapital yang dianggap penting untuk adanya

perkembangan, adalah sebagai berikut : Misalnya kesempatan untuk investasi

bertambah – katakanlah karena ada kemajuan teknologi. Tambahnya permintaan

untuk investasi akan menyebabkan tingkat bunga naik yang selanjutnya akan

menaikkan jumlah tabungan. Karena kenaikan-kenaikan tingkat bunga dan harga-

harga barang kapital, maka investasi selanjutnya terbatas pada proyek-proyek

yang dapat memberikan keuntungan terbesar.

Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan

pendapatan nasional. Yang dimaksud adalah penemuan-penemuan baru yang

mengurangkan penggunaan tenaga buruh atau relatip lebih bersifat “penghematan

buruh” (labor saving) daripada “penghematan kapital” (capital saving). Jadi

kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-

barang kapital.

b. Perkembangan Sebagai Proses Yang Gradual

Neo-Klasik Alfred Marshall menganggap bahwa perekonomian sebagai

suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai

proses yang gradual. Dengan tidak mengurangi pentingnya penemuan-penemuan

itu, bahwa baik investasi maupun penggunaan teknik-tenik baru itu juga

merupakan proses yang gradual dan terus-menerus. Apa yang nampak secara tiba-

tiba yaitu perubahan-perubahan dalam teknik produksi secara radikal dan

mendadak, sebenarnya adalah hasil usaha para penemu yang sebelumnya.

c. Perkembangan Sebagai Proses Yang Harmonis dan Komulatif

Proses yang harmonis & komulatif ini meliputi berbagai faktor dimana

faktor itu tumbuh bersama-sama. Missal, bila teknik produksi baru yang akan

menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk

menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai,

sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan

pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena

adanya internal economies & external economies. Jadi Marshall menekankan pada

adanya sifat saling ketergantungan dan komplenmenter dari perekonomian.
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Mengenai komulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu

tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

d. Optimis Terhadap Perkembangan Ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena

keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya

kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada

kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan

selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi

buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-Klasik hal penting untuk pertumbuhan

ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

e. Aspek Internasional Perkembangan Ekonomi

Dengan adanya pasar yang luas, produksi dapat dilaksanakan secara besar-

besaran dan spesialisasi bisa lebih mendalam dan produktivitas naik, penghasilan

pun naik dan seterusnya. Suatu negara pada umumnya dapat mengalami 5 tingkat

perkembangan ekonomi yaitu :

 Mula-mula Negara meminjam capital / impor capital.

 Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan

capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.

 Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasionak Negara itu meningkat terus,

maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan

sebaian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.

 Tingkan keempat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan

bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain

untungnya semakin banyak.

 Akhirnya Negara itu hanya selalumenerima deviden dan bunga saja dari

Negara lain.

4. Teori Schumpeter

a. Jalannya Perkembangan Ekonomi

Menurut Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses

yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan spontan dan

terputus-putus (discontinuous), yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap

keseimbangan yang telah ada. Semua itu Nampak pada kehidupan industri dan
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perdagangan dan bukannya nampak dalam permintaan konsumen akan barang-

barang akhir.

Kalau kombinasi-kombinasi yang baru timbulnya tidak terus-menerus

tetapi terputus-putus, maka gejala inilah yang menumbuhkan adanya

perkembangan dan kombinasi-kombinasi baru ini dilaksanakan oleh wiraswasta

(entrepreneur). Mereka ini adalah innovator yang melaksanakan kombinasi-

kombinasi baru faktor produksi. Yang diartikan dengan inovasi dapat berbentuk

lima hal yaitu :

 Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru, atau barang-barang

yang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen.

 Mengenalkan suatu metode produksi yang baru.

 Pembukaan pasar baru bagi perusahaan.

 Penemuan sumber-sumber ekonomi baru.

 Menjalankan organisasi baru dalam industri.

Jadi inovasi adalah tiap perubahan dalam fungsi produksi yang akan

membawa kenaikan hasil produksi. Fungsi wiraswasta menunjukkan sifat yang

dinamis dan tidak tetap. Kewiraswastaan bukanlah kegiatan biasa drai manager.

Manager hanya memimpin produksi dengan teknik yang ada tetapi entrepreneur

fungsinya mengenalkan sesuatu yang baru. Juga wiraswasta tidak perlu seorang

kapitalis yaitu orang yang memberi pinjaman atau membiayai pelaksanaan inovasi

tersebut.

Menurut Schumpeter perkembangan-perkembangan selanjutnya itu tidak

bersifat gradual, tetapi mengandung ketidaktentuan dan resiko yang besar,

sehingga tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu dan ini menyebabkan

timbulnya keraguan-keraguan dalam memperkembangkan usaha lebih lanjut.

Misalnya kalau seseorang telah terlanjur membeli mesin-mesin untuk perluasan

produksinya, tetapi tidak lama kemudian diketemukan mesin-mesin yang lebih

baik dan lebih murah. Kunci teori Schumpeter ialah bahwa untuk perkembanagan

ekonomi faktor yang terpenting ialah wiraswasta (entrepreneur).

Schumpeter pesimis terhadap perkembangan ekonomi lebih lanjut dalam

masyarakat kapitalis. Nampaknya memang seperti tidak ada halangan untuk
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perkembangan ekonomi lebih lanjut di bawah kapitalisme, tetapi sebenarnya ada

kekuatan-kekuatan yang menghalang-halangi perkembangan itu. Dikatakan oleh

Schumpeter bahwa dalam masyarakat kapitalis semua kegiatan didasarkan pada

rasio (rasionalisme). Berbeda dengan masyarakat bukan-kapitalis yang dalam

mengambil keputusan atau tindakan kadang-kadang tidak rasional.

Dengan anggapan seperti disebut di atas Schumpeter berpendapat bahwa

dasar-dasar ekonomi dan social sistem kapitalis itu akan runtuh. Ia mendasarkan

pendapatnya itu atas tiga hal :

 Usangnya fungsi wiraswasta.

 Runtuhnya rangka kehidupan masyarakat kapitalis.

 Runtuhnya golongan-golongan politikus.

5. Analisa Post-Keynesian

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba merumuskan

perluasan teori keynes post-keynesian memperluas sistem menjadi teori output

dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka

pendek untuk mnegetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang. Dalam

analisisini persoalan yang penting ialah :

 Syarat yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapat yang

mantap (steady growth) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja

penuh (full employment income) tanpa mengalami deflasi atau inflasi.

 Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa

sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau terus-menerus.

6. Teori Harrod-Domar

Pada hakikatnya teory Harrod-Domar merupakan pengembangan dari

teory makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena

mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan

teory Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu

perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata

lain, teory ini berusaha menunjukan syarat yang dibutuhkan agar suatu

perekonomian tumbuh dan berkembang dengan mantap. Menurut teory Harrod-

Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan
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pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui

proses akumulasi tabungan.

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan

nasional mempunyai beberapa asumsi yakni :

 Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan faktor-

faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh.

 Perekonomian terdiri dari dua sector : sector rumah tangga dan sector

perusahaan.

 Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan

nasional.

 Kecenderungan menabung besarnya tetap.

7. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka

seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan

kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut :

 Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (full employment

income).

 Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri.

 Tidak ada keterlambatan penyesuaian (lag of adjustment).

 Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.

 Marginal propensity to savedan Capital coeffisien adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan

kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi

masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran.

Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak

untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

7. Teori Harrod

Harrod menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus

dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan

sama dengan investasi (GC=IS) dimana G adalah tingkat pertumbuhan output atau
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perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu. C

adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan

pendapatan (I/DY) dan S adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh

pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh

dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang

sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output

dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut

berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya

pertumbuhan ekonomi.

8. Teori Stagnasi Sekular (Secular Stagnation)

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang

telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung

bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan

kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi.

Perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah :

 Menitik beratkan pada peranan faktor-faktor eksogen seperti teknologi,

perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah baru.

Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah

baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan

pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong

kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar.

Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital

relative lebih banyak dari pada tenaga kerja.

 Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga

social seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-

perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.

 Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan

persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

1. Sumber Daya Alam (SDM)

SDM juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi

dari suatu negara, dan faktor ini juga disebut sebagai kunci dan proses

pembangunan itu sendiri. Apabila SDM berkualitas maka proses pengorganisasian

mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi dapat terwujud

2. Sumber Daya Modal

Sebuah peranan penting bagi pertumbuhan laju ekonomi suatu negara,

dengan modal yang banyak tersedia maka terjadi kegiatan pertumbuhan ekonomi

yang baru.

3. IPTEK

IPTEK adalah alat yang digunakan manusia untuk mengolah sumber daya

alam yang dimilikinya secara produktif, efektif, dan efisien. Tanpa kemajuan

IPTEK pembangunan ekonomi akan terhambat karena proses produksi dalam

hasil barang dan jasa menjadi boros

4. Intrastruktur

Intrastruktur yang lengkap dan merata dapat mendorong efektifitas dan

efisiensi kegiatan produksi yang dilakukan suatu negara. Dengan intrastruktur

yang baik, maka setiap pelaku ekonomi dapat mencapai kemudahan dalam

menjalankan kegiatan ekonomi.

5. Keadaan Politik

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu

negara adalah bila kondisi politik suatu negara tidak stabil dengan adanya bongkar

pasang pengetahuan, maka akan semakin sulit masuknya modal ke negara tersebut.

6. Sosial Budaya

Nilai-nilai yang terdapat juga tak kalah penting di masyarakat dalam

proses pembangunan ekonomi. Suatu negara yang ditiru penduduk yang sering

mengalami konflik cenderung akan mengalami stagnasi/kemunduran dalam proses

pembangunannya.

7. Sistem Pemerintahan
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Sistem Pemerintahan yang mendukung percepatan ekonomi umumnya

adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan masuknya modal asing untuk

investasi di negara tersebut, misalnya sistem liberalis.

RANGKUMAN MATERI

. Berdasarkan pemikiran para ekomon dalam teori-teorinya maka dapat

dikemukakansebagai berikut. Klasik: Adam Smith menunjukkan pentingnya

faktor Divition of labour (pembagian tenaga kerja atau spesialisasi) dalam

pengembangan ekonomi. D. Ricardo, menunjukkan pentingnya faktor

tanah.Thomas Robert Malthus menunjukkan pentingnya faktor pertambahan

penduduk, dan pengaruh terhadap penambahan jumlah permintaan. Sedangkan

Karl Marx, menunjukkan pentingnya tersedia adanya nilai lebih (surplus value)

bagi perkembangan ekonomi. Post Keynesia, khususnya Roy Harrod dan Evsey

Domar mengemukakan pentingnya peranan kapital di mana investasi lebih

penting untuk perkembangan ekonomi, sedang Neo Klasik melihat peranan dari

teknologi. Schumpeter, dalam masalah perkembangan ekonomi ini melihat

pentingnya para entrepreneur. Apabila entrepreneur banyak tersedia, maka

perkembangan ekonomi akan dapat tercapai dengan pesat.

PENUGASAN
A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi pembangunan

2. Mahasiswa mampu menjelaskan variable ekonomi pembangunan

3. Mahasiswa mampu menganalisis factor yang mempengaruhi ekonomi

pembangunan

4. Mahasiswa mampu menganalisis ekonomi pembangunan pada pubik serta

mensimulasikan contoh kasus secara online dan menyajikannya dengan baik

B. Media

1. Website
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2. Jurnal ilmiah

3. Internet

C. Langkah-Langkah

1. Bentuklah kelompok terdiri dari 2-4 mahasiswa

2. Buatlah resume, makalah dan video vlog mengenai sub materi ini

3. Presentasikan tugas anda melalui website yang sudah dibuat

4. Diskusikan dengan teman kelompok atau antar kelompok

Evaluasi

A. Soal Latihan

1. Berikanlah penjelasan mengenai ekonomi pembangunan ?

2. Berikanlah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi ekonomi
pembangunan ?

3. Berikanlah contoh kasus ekonomi pembangunan ?

4. Berikanlah solusi atas kasus ekonomi pembangunan ?

B. Kunci Jawaban

1. Ekonomi pembangunan didasarkan pada penjelasan konsep dan teori
ekonomi

2. Faktor yang mempengaruhi ekonomi pembangunan berhubungan dengan
konsep dan teori ekonomi

3. Kasus ekonomi pembangunan berhubungan dengan konsep dan teori
ekonomi dan faktor yang mempengaruhi

4. Solusi atas kasus ekonomi pembangunan berhubungan dengan konsep dan
teori ekonomi dan faktor yang mempengaruhi
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