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10 PRINSIP 
EKONOMI

1. Trade Off akan selalu dihadapi

Prinsip Pembuatan 
Keputusan

2. Harga dari sesuatu = apa yang kamu korbankan untuk 
mendapatkannya

3. Seseorang yang rasional menitikberatkan pada margin

4. Insentif akan direspon seseorang

5. Perdagangan akan menjadikan lebih baik

Prinsip untuk 
Berinteraksi

6. Pasar adalah tempat terbaik untuk mengorganisasi 
kegiatan ekonomi

7. Pemerintah dapat memperbaiki kondisi pasar

8. Standar hidup tergantung kemampuan daerah / negara 
memproduksi barang / jasa

Ekonomi Sebagai 
satu kesatuan yang 

terkait
9. Harga akan naik, jika pemerintah tidak mengendalikan 

uang yang beredar

10.Trade off inflasi dan pengangguran: Dalam jangka pendek



1. Trade Off akan selalu dihadapi

• Untuk mendapatkan sesuatu, biasanya ada yang dikorbankan
• Makanan vs Pakaian

• Kerja vs Leisure Time

“There is no such thing as a free lunch!”



2. Harga dari sesuatu = apa yang kamu korbankan untuk mendapatkannya

“Kobe Bryant memilih meninggalkan kuliah 
untuk fokus di bidang basket profesional.”



3. Seseorang yang rasional menitikberatkan pada margin

• Rational people:
• Do the best untuk mencapai tujuan

Evaluasi biaya dan manfaat 



4. Insentif akan direspon seseorang

• Insentif: Mempengaruhi seseorang

5. Perdagangan akan menjadikan lebih baik

• Spesialisasi lebih efektif jika dilakukan



6. Pasar adalah tempat terbaik untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi

Market: kelompok yang terdiri dari penjual & pembeli (tak hanya
di satu lokasi saja)

 “Organize economic activity” artinya menentukan:

Apa barang yang diproduksi?

Bagaimana untuk memproduksinya?

Berapa biaya untuk produksi?

Siapa yang bisa mendapatkan barangnya?



 Pandangan dari ekonom Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations
(1776):

“tindakan konsumen & produsen dibentuk oleh an invisible hand 

untuk mendorong kesejahteraan ekonomi”

 The invisible hand bekerja melalui sistem harga:

Interaksi penjual dan pembeli menentukan harga.

Harga merefleksikan nilai barang dari sisi pembeli dan biaya produksi dari 
sisi penjual

Pasar adalah tempat terbaik untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi



7. Pemerintah dapat memperbaiki kondisi pasar

• Peran pemerintah: menjamin hak milik (property rights)
• Kegiatan produksi, investasi, konsumsi berjalan lancar ketika hak miliki 

terjamin. 

Dalam ekonomi juga bisa terjadi Market Failure
 Sebab:

Eksternalitas: kegiatan ekonomi yang berdampak pada lingkungan (ex. 

polusi, banjir, dll)

Market power: adanya pelaku ekonomi yang dominan (monopoli)

Pemerintah melalui kebijakan, mendistribusikan kesejahteraan 
ekonomi



8. Standar hidup tergantung kemampuan daerah / negara memproduksi 
barang / jasa

• Variasi Standar Hidup:
• Rata-rata pendapatan per kapita negara maju = 10 x lipat negara terbelakang

• Penentu standar hidup: Produktivitas 

• Produktivitas tergantung skills, perlengkapan, dan teknologi



9. Harga akan naik, jika pemerintah tidak mengendalikan uang yang beredar

• Inflasi: kenaikan harga barang/jasa secara keseluruhan

• Dalam jangka panjang, inflasi menyebabkan pertumbuhan kuantitas uang, dan 
menjatuhkan nilai mata uang. 



10. Trade off inflasi dan pengangguran: Dalam jangka pendek

• Dalam Jangka pendek (1-2 tahun), kebijakan ekonomi yang mendorong inflasi
berlawanan dengan kebijakan tentang pengangguran



hank Y ou!
Semoga Bermanfaat


