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PENGERTIAN ILMU 
EKONOMI

• Ilmu ekonomi adalah suatu study tentang bagaimana manusia baik secara individu 
dan secara berkelompok, membuat pilihan dalam menggunakan sumber yang 
terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya sehingga ia 
dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal ( yaitu mencapai 
kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum )

• ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia baik secara 
individu atau masyarakat dalam menentukan sumber daya yang terbatas individu atau masyarakat dalam menentukan sumber daya yang terbatas 
jumlahnya, untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas.

• ilmu ekonomi adalah: studi mengenai bagaimana cara manusia dan masyarakat 
sampai pada pilihan (dengan atau tanpa uang) untuk menggunakan sumber-sumber 
ekonomi yang terbatas yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif 
untuk menghasilkan berbagai macam barang dan mendistribusikan untuk konsumsi 
baik sekarang maupun masa yang akan datang diantara berbgai orang dan 
golongan dalam masyarakat. (Paul A. Samuelson) 

• Ilmu Ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya 
yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan 
mendistribusikannya pada massyarakat (Samuelson, 2003:4) 



ASPEK KELANGKAAN 
DALAM ILMU EKONOMI

Kelangkaan (scarcity) adalah masalah sentral dalam ekonomika. Dalam 
manajemen rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-
hari, manusia berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. 
Sehingga terdapat konsep pilihan (choice) dan pengorbanan 
(opportunity cost) sebagai konsekuensi dari kelangkaan ini. 

Esensinya manusia akan berhadapan dengan seni mengelola sumber 
daya dengan melakukan pilihan untuk   mendapatkan   manfaat   dari   
suatu   pilihan   dan  menghilangkan   manfaat   dari   pilihan   lain  suatu   pilihan   dan  menghilangkan   manfaat   dari   pilihan   lain  
untuk mencapai tujuannya. Untuk memahami masalah utama ilmu 
ekonomi ini, terdapat beberapa pertanyaan mendasar.     Apakah     
kelangkaan     adalah   sesuatu   yang   tidak   terhindarkan?    

Mengapa?      Dan   bagaimana konsekuensi logisnya berupa pilihan 
dan pengorbanan tersebut dapat tercipta? 



PERMASALAHAN 
EKONOMI

• What adalah masalah apa yang harus 
diproduksi dan berapa jumlahnya serta 
alternatif dari barang-barang dan jasa 
yang mana yang akan diproduksi.

• How adalah masalah bagaimana barang-• How adalah masalah bagaimana barang-
barang itu diproduksi, dalam arti siapa 
yang memproduksi. Faktor-faktor produksi 
dan alat apa yang digunakan

• For whom adalah siapa yang mendapatkan 
dan menikmati barang-barang yang 
diproduksi.



OPPORTUNITY COST 
Kesempatan yang hilang akibat memilih 

sebuah alternative. 

Manusia bersifat rasional artinya Manusia bersifat rasional artinya 
pertimbangan menurut prinsif ekonomi dan 
untung rugi. Oleh karena itu ekonom akan 
memandang bahwa alat pemuas kebutuhan 

akan dinilai berdasarkan alternatif 
penggunaannya untuk kesempatan yang lain.



BARANG EKONOMI BARANG EKONOMI 
DAN BARANG BEBASDAN BARANG BEBAS
BARANG EKONOMI BARANG EKONOMI 
DAN BARANG BEBASDAN BARANG BEBASDAN BARANG BEBASDAN BARANG BEBASDAN BARANG BEBASDAN BARANG BEBAS



Barang Ekonomi
• Barang ekonomi adalah barang 
berguna yang jumlah permintaannya 
lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah yang tersedia.jumlah yang tersedia.

• Barang Ekonomi (economic good)
adalah barang yang mempunyai 
kegunaan dan langka, yaitu jumlah 
yang tersedia lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah yang 
dibutuhkan masyarakat 



Jenis-jenis Barang 
Ekonomi

1. Berdasarkan segi kepemilikan:
• Barang privat, yaitu barang yang kepemilikannya dimiliki seseorang.
• Barang publik, yaitu barang yang kepemilikannya dimiliki publik, contohnya 

jalan dan jembatan umum.
2. Berdasarkan segi pemakaian:
• Barang konsumsi, yaitu barang yang bisa langsung memenuhi kebutuhan, 

contohnya makanan.
• Barang produksi, yaitu barang yang digunakan sebagai alat untuk 

contohnya makanan.
• Barang produksi, yaitu barang yang digunakan sebagai alat untuk 

memproduksi barang lain, contohnya mesin.
3. Berdasarkan segi sifat pemakaian:
• Barang substitusi, yaitu barang yang bisa saling menggantikan 

pemakaiannya, contohnya beras dengan sagu atau jagung.
• Barang komplementer, yaitu barang yang pemakaiannya harus secara 

bersama-sama, contohnya mobil dengan bensin.
4. Berdasarkan segi sifat barang:
• Barang konkret, yaitu barang yang fisiknya dapat dilihat, contohnya 

komputer.
• Barang abstrak, yaitu barang yang secara fisik tidak dapat dilihat 

contohnya lagu.



Barang Bebas
Barang yang tersedia dalam jumlah 
melimpah (tidak langka) dan tidak 
memerlukan pengorbanan untuk memerlukan pengorbanan untuk 

memperolehnya.
Namun demikian, barang bebas 
dapat menjadi barang ekonomi 
karena perbedaan tempat atau 

waktu.



Contoh Kasus
• Udara sangat dibutuhkan manusia, dengan demikian sangat 
berguna. Tetapi karena udara tersedia dalam jumlah yang 
melimpah, maka udara bukanlah barang ekonomi, melainkan 
barang bebas (free good), yang untuk memperolehnya tidak 
diperlukan pengorbanan. Oleh karena itu barang bebas tidak 
mempunyai “harga”. Udara, sinar matahari, air di daerah 
pedesaan, dan air laut di daerah pantai adalah beberapa pedesaan, dan air laut di daerah pantai adalah beberapa 
contoh barang bebas. Batu meteor, sebaliknya termasuk 
barang yang sangat langka, tetapi (bagi kebanyakan orang) 
tidak mempunyai kegunaan. Itu sebabnya batu meteor juga 
tidak termasuk barang ekonomi. 

• Di pedesaan, air bersih merupakan barang bebas, tetapi di 
kota menjadi barang ekonomi. Begitu pula sinar matahari 
menjadi barang ekonomi dalam musim dingin, sehingga 
banyak wisatawan yang bersedia membayar untuk datang ke 
daerah-daerah tropic.



PERANAN ASUMSI 
DALAM METODE ILMIAH

Asumsi Umum. 
Asumsi-asumsi dibawah ini dipakai baik di teori ekonomi mikro atau 
teori ekonomi lainnya :

• Asumsi rasionalitas, penggunaan asumsi ini dalam teori konsumen 
terwujud dalam bentuk asumsi bahwa rumah tangga keluarga 
senantiasa berusaha memaksimumkan kepuasan (utiliy maximization senantiasa berusaha memaksimumkan kepuasan (utiliy maximization 
assumption. Sebaliknya dalam teori rumah tangga perusahaan 
bahwa rumah tangga perusahaan senantiasa berusaha memperoleh 
keuntungan yang sebesar-besarnya. (profit maximization 
assumption)

• Asumsi ceteris paribus, bahwa yang mengalami perubahan hanyalah 
variable yang secara eksplisit dinyatakan berubah.sepanjang dalam 
model analisis tidak diasumsikan sebagai variabel yang nilainya 
ditentukan oleh variabel lain harus dianggap tidak berubah.



PERANAN ASUMSI 
DALAM METODE ILMIAH

Asumsi Khusus Teori Ekonomi Mikro

• Asumsi ekiulibrum parsial, yang mengasumsikan tidak adanya 
timbal balik antara perbuatan-perbuatan ekonomi yang 
dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi dengan perekonomian 
dimana pelaku ekonomi tersebut berada.

• Asumsi tidak adanya hambatan atas proses penyesuaian 
dimana pelaku ekonomi tersebut berada.

• Asumsi tidak adanya hambatan atas proses penyesuaian 
misalnya, apabila harga suatu barang mengalami perubahan 
maka berapa kecilnya perusahaan tersebut, selalu 
diasumsikan bahwa konsumen melaksanakan penyesuaian 
tersebut



MODEL EKONOMI SIKLUS ALIRAN 
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KURVA BATAS KEMUNGKINAN PRODUKSI

• Kurva Kemungkinan Produksi 
menunjukkan kemungkinan produksi 
dari dua jenis brang atau lebih bila 
sumber daya digunakan secara 
maksimal (efektif dan efisien). 

• Mungkinkan diproduksi 6 bushels of 
grain dan 6 bottles of wine? 
Jawabanya mungkin untuk diproduksi 
tetapi tidak efisien karena seluruh 
sumber daya tidak digunakan secara 
maksimal dan efisien. Bagaimana bila maksimal dan efisien. Bagaimana bila 
diproduksi 15 bushels of grain dan 12 
bottles of wine? Nah ini baru tidak 
mungkin karena sumber daya yang 
dimiliki tidak mencukupi untuk 
melakukan produksi sebanyak itu.

• dari kurva di atas kita bisa 
menyimpulkan bahwa untuk 
memproduksi lebih banyak banyak 
barang maka harus mengurangi atau 
mengorbankan barang yang lain. 


