Chp.2 Bagaimana Perekonomian Memengaruhi Bisnis
Ekonomi
 Sebuah studi tentang bagaimana masyarakat memilih untutuk mengolah sumber
daya, memproduksi barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan
konsumsi.
 Dibagi menjadi dua objek studi yaitu :
Makroekonomi
: bagian dari ekonomi yang menyoroti operasi ekonomi negara secara keseluruhan.
Mikroekonomi
: bagian dari ekonomi yang menyoroti kegiatan dan organisasi masyarakat dalam
pasar tertentu.

TEORI EKONOMI
1. Dismal Science oleh Thomas Maltus
 Maltus berpendapat bahwa solusi bagi kemiskinan adalah pembatasan
kelahiran.
 Semakin banyak populasi akan semakin banyak mengurangi kesempatan
masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.
2. Invisible Hand oleh Adam Smith
 Smith beranggapan bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang
dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah.
 Hal ini disebabkan oleh hasrat masyarakat untuk memperoleh kemakmuran
lebih dan menjadikan mereka terus berproduksi seperti dikaomando oleh
tangan tak terlihat (uang).

SISTEM EKONOMI
1. Kapitalis
 Sebuah sistem ekonomi dimana semua atau sebagian besar faktor produksi
dan distribusi secara pribadi dimiliki oleh masyarakat dan dioperasikan
untuk mencari keuntungan (free market).

o Pondasi dari free market:
a. hak kepemilikan properti
b. hak untuk menjalankan bisnis dan mengambil semua keuntungannya.
c. Hak untuk mengadakan persaingan bebas.
d. Hak untuk bebas memilih.
o Kompetisi dalam free-market
Pasar persaingan sempurna
 Keadaan pasar dimana terdapat banyak penjual dan tidak ada cukup pembeli untuk
mengontrol harga produk.
Pasar persaingan monopolistik
 Sebuah situasi pasar dimana banyak penjual menghasilkan produk-produk yang
sangat mirip dan dibedakan oleh berbagai diferensiasi.
 Contoh : permen, T-shirt, fast-food industry
Pasar oligopoly
 Sebuah bentuk pasar dimana terdapat sedikit penjual yang mendominasi pasar.
 Antara produsen satu dan yang lain mempunyai harga yang tidak jauh berbeda.
 Contoh : pasar kendaraan bermotor, sereal, soft-drink.
Pasar monopoly
 Terjadi dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.
 Contoh : PLN

2. Sosialis
 Sistem ekonomi dimana pemerintah menjadi pemilik dari bisnis yang pokok
dalam suatu negara sehingga keuntungan dari bisnis diharapkan dapat
terdistribusi kepada masyarakat.
Brain drain
: banyak orang berpotensi yang memilih meninggalkan negara sosialis dan berpindah
pada negara kapitalis karena beban pajak yang begitu tinggi seiring naiknya pendapatan
mereka.

Analogi : bila terdapat sebuah kelas dengan murid-muridnya yang mendapat
nilai di atas 90 harus membagi sebagian nilainya kepada murid-murid dengan
nilai di bawah 70, menyebabkan anak-anak pintar tersebut (yang bernilai di atas
90) memilih untuk pindah sekolah.
3. Komunis
 Sebuah sistem ekonomi dimana pemerintah menentukan hampir seluruh
keputusan dan menjadi pemilik hampir seluruh faktor produksi yang ada.
4. Mixed Economy
 Sistem ekonomi yang merupakan percampuran dari sistem ekonomi kapitalis
dan sosialis dimana sebagian sumber daya dialokasikan pada sektor swasta
dan sebagian pada pemerintah.

INDIKATOR-INDIKATOR PENTING PEREKONOMIAN
1. GDP (Gross Domestik Product)
: jumlah total barang jadi dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam
satu tahun pada tahun tertentu.
2. Unemployement rate
: jumlah dari warga negara yang berumur minimal 16 tahun yang tidak
mempunyai dan sedang berusaha mencari pekerjaan serta belum mendapat
panggilan kerja dalam jangka waktu empat minggu.
3. Price Index
: berguna untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dengan
mengukur inflasi, disinflasi, dan deflasi.
Inflasi
 Kenaikan harga barang yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang pada
suatu jangka waktu tertentu.
Disinflasi
 Saat dimana kenaikan harga mengalami perlambatan (harga tetap naik dengan
lambat)
Deflasi
 Penurunan harga pada suatu jangka waktu tertentu.

CPI (Consumer Price Index)
 Berisi informasi statistik yang mengkomunikasikan kenaikan maupun
penurunan harga barang.

KEBIJAKAN EKONOMI
(oleh pemerintah)

Kebijakan moneter
: berguna untuk mengatur kestabilan money supply dengan cara menaikkan dan
menurunkan interest rate.

Kebijakan fiskal
: berguna untuk menjaga kestabilan perekonomian negara dengan cara menaikkan
ataupun menurunkan pajak dan pengeluaran pemerintah (government spending).

Soal:
Sebutkan empat fase dalam siklus bisnis!

Jawab:
1. Economic boom : saat perekonomian dalam keadaan baik
2. Resesi : saat dua atau lebih kwarter (3 bulan-an) menunjukan penurunan GDP
3. Depresi : resesi yang paling parah
4. Recovery : saat perekonomian kembali bangkit.

