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KATA PENGANTAR 

 
Segala Puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

Kesehatan sehinga Buku Pengantar Ekonomi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Buku ini lahir, sebagai manifestasi keinginan tim penulis untuk turut 

serta memberikan andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 

karena sebaik-baiknya ilmu, adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak.  

Kebutuhan manusia tidaklah terbatas, akan tetapi sumber daya yang ada 

adalah sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya manusia atau 

masyarakat untuk mengatur atau menentukan pilihan-pilihan terhadap 

sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia atau 

masyarakat yang tidak terbatas. Sumber daya itu berupa: uang, modal, tanah, 

mesin, pendidikan, keahlian, dll. Misalnya: seseorang yang ingin memiliki 

sepeda motor, kulkas, mesin cuci dengan penghasilan pas-pasan yang tidak 

mungkin bisa membeli semuanya, maka dia harus menentukan pilihan 

dengan membeli salah satu di antaranya. Dia menentukan pilihan tersebut 

karena pada saat itu dia memiliki keterbatasan sumber daya berupa uang.  

Contoh lainnya misalnya dialami sebuah perusahaan yang ingin 

meningkatkan jumlah produksinya untuk menyaingi perusahaan lawan, maka 

perusahaan itu harus menambahkan juga sumber daya- sumber daya 

tambahan, misalnya tambahan mesin atau penggantian mesin kapasitas yang 

lebih besar, tenaga kerja tambahan dan atau tenaga ahli baru, modal untuk 

bahan mentah, tambahan gaji, perluasan pasar, dan lain-lain. Tidak mungkin 

semua kebutuhan perusahaan itu akan terpenuhi sekaligus, sehingga 

perusahaan harus menentukan pilihan-pilihan tentang sumber daya mana    

yang  akan dipenuhi terlebih  dahulu. Dari contoh  kasus-kasus di atas dapat 

diketahui pentingnya mempelajari ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi ini 

adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia baik secara individu 

atau masyarakat dalam menentukan sumber daya yang terbatas jumlahnya, 

untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas.  

Kesempurnaan  isi dan penyajian buku ini tidak akan pernah tercapai. 

Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun 

sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini selanjutnya. Akhirnya, 
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penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam 

proses penyusunan hingga terselesaikannya buku ini. Semoga buku ini dapat 

bermanfaat dalam upaya penyebaran ilmu dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

 

Tim Penulis 
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KONSEP DASAR EKONOMI 

 
Silviana Batubara, S.E., M.M 

 

A. PENGERTIAN ILMU EKONOMI 

Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari pemanfaatan 

sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia (Dinar & 

Hasan, 2018). sebagaimana telah diketahui bahwa dalam kehidupan manusia, 

mereka sangat banyak membutuhkan barang dan jasa yang beraneka ragam. 

Dalam pemanfaatan sumber daya berupa barang dan jasa atau pemuas 

tersebut maka perlu adanya ilmu memilih. Istilah ekonomi berasal dari 

bahasa Yunani yakni “oikos” dan ”nomos” yang artinya aturan-aturan di 

dalam rumah tangga. Berikut beberapa definisi ilmu ekonomi menurut para 

ahli: 

1. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah “ilmu yang mempelajari 
bagaimana manusia memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan” 

2. Menurut Lionel Robbins, ekonomi adalah “ilmu tentang bagaimana 
manusia memanfaatkan sumber daya terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas” 

3. Menurut Paul Samuelson, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan bagaimana mereka 

membuat keputusan dalam konteks pasar 

 

Dari definisi-definisi di atas ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi 

mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dan bagaimana mereka 
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SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI 

 
Fithra Maharani, S.E., M.M 

 

Ilmu ekonomi memiliki sejarah panjang serta beragam yang terus 

menerus berkembang seiring dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu. 

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa memaksa mereka untuk 

memahami pentingnya ilmu ekonomi (Franco, 2018). Ada banyak faktor yang 

menyebabkan sehingga ilmu ekonomi menjadi ikut berkembang di antaranya 

adalah perubahan sosial dan politik akibat perluasan kekuasaan negara 

ataupun kerajaan yang berkaitan dengan perkembangan pasar, selain itu 

pertumbuhan ekonomi dan populasi membawa perubahan signifikan bagi 

perekonomian yang akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk memahami 

bagaimana sumber daya terdistribusi dan bagaimana mengatasi masalah-

masalah yang muncul dari hal itu. Belum lagi masalah revolusi industri di abad 

ke-18 dan 19 serta berkembangnya teknologi dan arus globalisasi. 

Menurut Dinar & Hasan (2018) dalam teori ilmu klasik terdapat berbagai 

masalah penting yang berhubungan dengan ekonomi yakni: 

1. Masalah produksi 

Untuk mencapai kemakmuran segala barang dan jasa yang dibutuhkan 

masyarakat harus tersedia di sekitar mereka. Namun yang menjadi 

masalah adalah heterogenitas dari masyarakat yang berujung pada ragam 

barang dan jasa juga sangat bervariasi. Akibat hal itu produsen kesulitan 

dalam melakukan produksi. Mereka memiliki asumsi dan kekhawatiran 

apabila memproduksi barang tertentu bisa saja konsumen tidak lagi 

menghendaki barang tersebut. 
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PASAR DALAM PEREKONOMIAN 

 
Ahmad Sayuti, SE., MM 

 

A. PENGERTIAN PASAR 

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli bertemu 

untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam pasar, permintaan dan 

penawaran bekerja untuk menentukan harga dari produk-produk tertentu 

serta memfasilitasi terjadinya transaksi ekonomi (Dinar & Hasan, 2018). Pada 

dasarnya, pasar merupakan mekanisme yang memfasilitasi interaksi antara 

pembeli dan penjual serta membantu dalam menentukan harga produk yang 

tersedia. Menurut kajian ilmu ekonomi pasar diartikan sebagai tempat proses 

interaksi antara pembeli dan penjual barang/jasa tertentu sehingga muncul 

kesepakatan dalam penetapan harga serta jumlah barang yang 

diperdagangkan (Kim, 2022).  

Secara sederhana pasar dikelompokkan ke dalam dua kategori utama 

yaitu pasar barang dan pasar faktor produksi.  

 

 
Gambar 3.1 Pengelompokan pasar 
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UANG DAN BANK 

 
Makharani, S.E., M.M 
 

A. DEFENISI UANG DAN FUNGSI UANG 

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan saling interaksi 

di antara mereka dalam memenuhi segala kebutuhannya. Termasuk dalam 

pemenuhan sandang pangan dan papan sebagai kebutuhan primer mereka. 

Kebutuhan akan barang-barang tertentu memaksa mereka untuk saling 

berbagi dan bertukar. Sejak zaman dahulu terjadi proses barter barang. Orang 

yang memiliki makanan dan orang yang memiliki pakaian saling bertukar atas 

barang yang mereka miliki masing-masing. Lama kelamaan mereka merasa 

kesulitan atas sistem barter ini sehingga akhirnya dicarilah sebuah alternatif 

alat yang bisa menggantikan sistem barter ini. Akhirnya diciptakanlah sebuah 

alat yang praktis sebagai alat tukar yaitu uang. Dalam KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang 

sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, 

perak ataupun logam yang dicetak dalam bentuk tertentu yang biasanya 

disertai dengan gambar tertentu. 

 

 
Gambar 4.1 Sistem barter barang dimasa lalu 
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PENDAPATAN NASIONAL 

 
Try Wahyu Utami, S.E., Ak., M.M., CA 

 

A. KONSEP DASAR PENDAPATAN NASIONAL 

Pendapatan nasional merupakan ukuran ekonomi makro yang 

menggambarkan total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun (Dinar & Hasan, 

2018). Beberapa konsep dasar pendapatan nasional adalah sebagai berikut: 

1. Produk domestik Bruto (PDB) 

PDB mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

semua produsen yang ada di wilayah suatu negara baik itu produsen dari 

negara sendiri maupun dari negara lain yang dihitung dalam jangka waktu 

setahun 

2. Produk nasional Bruto (PNB) 

PNB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh 

masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu termasuk barang dan jasa 

yang diproduksi dari luar negeri.. Selisihnya disebut juga sebagai 

pendapatan neto produksi terhadap luar negeri. Apabila PNB lebih besar 

dari PDB maka akan ada pembayaran ke dalam negeri dengan selisih 

berupa pendapatan neto faktor produksi ke dalam negeri. Di Indonesia 

umumnya PDB jauh lebih  besar dibandingkan PNB 
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PASAR MODAL 

 
Ade Maya Mei Shanty, S.Pd., M.M 

 

A. PENGERTIAN PASAR MODAL 

Pasar Modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan 

permintaan surat berharga. Ditempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-

individu atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) 

melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten atau 

penjual efek (Sunariyah, 2011:5). Jogiyanto (2007:25), menyatakan bahwa 

“Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli 
dengan risiko untung rugi, sekaligus sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

meningkatkan dana jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi”. 
UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan 

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 
dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

adalah suatu pasar yang memfasilitasi perdagangan surat berharga atau 

sekuritas jangka panjang, baik milik pemerintah, public authorities maupun 

milik swasta dengan memakai jasa perantara pedagang efek. 

 

1. Instrumen Pasar Modal 

Jogiyanto Hartono (2008:98) mendefinisikan “Instrumen pasar modal 
pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum 

diperjualbelikan pasar modal, yaitu saham biasa, saham preferent, obligasi, 
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PASAR MODAL 

 
Rizky Mery Octavianna Lubis, S.E., M.M 

 

A. BENTUK PASAR  

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat berkembang, apabila pasar 

memegang peranan penting sebagai alur transaksi, di mana produsen yang 

menghasilkan barang dan jasa dan konsumen yang membutuhkan barang dan 

jasa sebagai bentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pasar 

merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli sehingga terjadi 

sebuah transaksi, dari transaksi tersebut muncullah permintaan yang dalam 

hal ini dibutuhkan oleh konsumen dan penawaran oleh produsen hal ini 

terlihat nyata atau konkrit, proses ini dapat membuat perekonomian 

berkembang, karena produsen dan konsumen masing-masing telah 

memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. dalam perekonomian yang 

modern saat ini, pasar bisa saja abstrak artinya penjual dan pembelinya tidak 

bertatap muka secara langsung, namun bisa melakukan transaksi. Ditinjau 

dari bentuknya kita mengenal dua bentuk pasar, yakni pasar persaingan 

sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan 

sempurna, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna 

tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satu pun pihak yang bisa 

menguasai harga. Barang yang sama pada pasar persaingan sempurna dijual 

oleh banyak penjual dengan harga yang sama. Sedangkan pada pasar 

persaingan tidak sempurna, terdapat satu atau beberapa pihak penjual atau 

pembeli yang dapat menguasai harga.  
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TEORI PERILAKU KONSUMEN 

 
Yusuf Pathuansyah, S.E., M.M 

 

Proses transaksi antara penjual dan pembeli merupakan aktivitas rutin 

yang sering kita lihat dipusat-pusat kegiatan ekonomi seperti Pasar tradisional, 

Mini Market, Plaza, dan Swalayan dengan tingkat harga yang berbeda-beda, 

pada umumnya tidak semua dari konsumen memiliki kemampuan ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Proses pemasaran sangat 

menentukan minat konsumen untuk memutuskan pilihan akan memilih 

barang dan jasa yang diiginkan, selain itu ada beberapa hal yang 

mempengaruhi keputusan Konsumen selain sifat personal individu. 

 

A. BUDAYA  

Budaya ini sifatnya sangat luas, bahkan paling luas dibandingkan dengan 

faktor-faktor lainnya, dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Oleh 

karena itu pembahasan tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dimulai dari budaya. (Kotter dan Heskett, 992, h.4) yang 

mengutip dari American Haritage Dictionary mengemukakan budaya sebagai 

totalitas perilaku yang diteruskan secara sosial, seni, keyakinan, institusi, dan 

semua produk-produk lain dari pekerjaan manusia dan karakteristik pikiran 

dari suatu masyarakat atau populasi.  

Sedangkan dalam konteks pemasaran, budaya didefinisikan sebagai 

jumlah keseluruhan dari keyakinan, nilai-nilai dan tradisi yang terpelajari yang 

kesemuanya mengarahkan perilaku konsumen dari para anggota masyarakat 

tertentu (Schiffman and Kanuk,1997, h. 406). Jadi, pada prinsipnya budaya itu 

merupakan cara berperilaku konsumen di segmen pasar tertentu. Budaya 

berada dalam suatu masyarakat dengan batas-batas yang tidak ketat bagi 
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TEORI PRODUKSI 

 
Nursalamah, S.E., M.E 

 

A. PENGERTIAN PRODUKSI  

Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan 

cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, 

teknologi, manageril skill. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan 

manfaat dengan cara mengubah bentuk (form utility), memindahkan tempat 

(place ultility), dan menyimpan (store utility). Sistem produksi adalah 

merupakan keterkaitan komponen satu (input) dengan komponen lain 

(output) dan juga menyangkut prosesnya terjadi interaksi satu dengan lainnya 

untuk mencapai satu tujuan. Salah satu lingkungan ekonomi adalah sistem 

produksi. Komponen dalam system produksi adalah input, proses dan output. 

Komponen input meliputi: tanah, tenaga kerja, modal (capital), manajemen, 

energi, informasi, dan sebagainya yang ikut berperan menjadi komponen 

atau bahan baku dari suatu produk. Komponen output adalah barang 

dan/atau jasa. Komponen proses dalam mentransformasi nilai tambah dari 

input ke output adalah pengendalian input, pengendalian proses itu sendiri, 

dan pengendalian teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke input. 

Upaya umpan balik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas output 

yang diinginkan sesuai dengan harapan (expectation) produsen.  

Keterkaitan pada sistem produksi mempunyai dapat bersifat structural 

maupun fungsional. Di maksud struktural meliputi tanah, tenaga kerja, modal, 

dan sebagainya. Sedangkan fungsional meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, kontrol, pengendalian, dan sebagainya berkaitan dengan 

manajemen. Produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

baik berbentuk barang (goods) maupun jasa (services) dalam suatu periode 
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KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN 

 
Lailan Syafrina Hasibuan, S.E., M.Si 

 

A. STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI 

Pembangunan koperasi yang berhasil memerlukan sejumlah prasyarat 

dan pemenuhan syarat-syarat tertentu, sebagaimana layaknya dalam 

pelaksanaan suatu proses. Pembangunan itu merupakan proses dinamik, 

karena koperasi adalah lembaga  yang  hidup dan beraksi terhadap 

perubahan kondisi internal maupun eksternal. Mengingat koperasi 

merupakan lembaga milik sekelompok masyarakat, yang dibangun sendiri 

oleh masyarakat bersangkutan, dengan maksud untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dasar ekonomi masyarakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

koperasi harus mampu melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi. 

Kegiatan mana, harus terkait dengan upaya untuk memenuhi kepentingan 

ekonomi para anggotanya pada tingkat usaha yang efektif dan efisien. 

Dengan demikian kegiatan itu harus terencana, yaitu dengan melalui 

penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang khas sifatnya. 

Sehubungan dengan hal itu perlu dipahami peran berbagai faktor yang 

mencakup kriteria-kriteria prasyarat, yaitu faktor-faktor yang dianggap sangat 

menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan koperasi yang dibangun. 

Selanjutnya, setelah prasyarat dipenuhi, maka koperasi berarti sudah siap  

lahir  dan siap tumbuh. Tetapi faktor yang tergolong sebagai syarat 

keberhasilan, bagi tumbuhnya koperasi bersangkutan di masa mendatang. 

Syarat tersebut menjadi komponen pokok yang perlu dipenuhi dan 

diwujudkan, agar koperasi itu dapat berprestasi dan dapat disebut sebagai 

koperasi yang berhasil. Artinya bila syarat keberhasilan itu tidak terpenuhi, 
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