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PERMASALAHAN EKONOMI 

Permasalahan Ekonomi 
A. PERMASALAHAN EKONOMI KLASIK 

 Teori ekonomi klasik menyebutkan bahwa ada 
tiga masalah pokok ekonomi klasik yang menjadi 
satu kesatuan: 

1) Produksi 

2) Distribusi 

3) Konsumsi 

 Teori ekonomi klasik memiliki satu tujuan, yaitu 
untuk mencapai kemakmuran. 

 Masalah produksi adalah permasalahan 
bagaimana memproduksi semua barang dan jasa 
yang dibutuhkan oleh orang banyak. 

 Masalah distribusi adalah permasalahan 
bagaimana barang hasil produksi sampai ke 
konsumen yang tepat melalui transaksi. 

 Masalah konsumsi adalah permasalahan apakah 
benda pemuas kebutuhan yang diproduksi 
adalah benda yang memiliki nilai guna bagi 
konsumen. 

B. PERMASALAHAN EKONOMI MODERN 

 Teori ekonomi modern menyebutkan ada dua 
kunci utama permasalahan ekonomi: 

1) Kelangkaan 

2) Pilihan 

 Teori ekonomi modern menekankan pada tiga 
masalah pokok ekonomi modern, yaitu: 

1) Apa dan berapa yang diproduksi? 

2) Bagaimana cara memproduksi? 

3) Siapa produsen dan untuk siapa diproduksi? 

C. APA DAN BERAPA YANG DIPRODUKSI?  

 Karena sumber daya terbatas dan kebutuhan 
masyarakat beragam, maka masyarakat harus 
memutuskan barang dan jasa apa yang 
diproduksi. 

 Karena barang kebutuhan yang diproduksi tidak 
dapat diproduksi seluruhnya, maka harus 
ditentukan berapa jumlah barang dan jasa yang 
diproduksi. 

 Kurva batas kemungkinan produksi 
(production possibility frontier) adalah kurva 
yang menunjukkan kombinasi output yang 
mungkin diproduksi oleh produsen. 

D. BAGAIMANA CARA MEMPRODUKSI? 

 Produksi hendaknya dilakukan melalui 
perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk 
melakukan produksi seefisien mungkin dengan 
hasil optimal. 

 Masalah yang terkait dengan masalah pokok ini: 

a. Metode produksi 

b. Teknologi produksi (padat karya atau padat 
modal) 

c. Kombinasi faktor produksi (sumber daya 
alam, manusia dan modal) 

E. SIAPA PRODUSEN DAN UNTUK SIAPA 

DIPRODUKSI? 

 Masalah yang terkait dengan masalah pokok ini: 

a. Di zaman modern, siapapun dapat menjadi 
produsen, baik pihak pemerintah, swasta, 
maupun koperasi. 

b. Karena barang hasil produksi bermacam-
macam, maka harus diketahui siapa yang 
membutuhkan dan kepada siapa barang dan 
jasa akan didistribusikan. 

Berarti, masalah ini turut memperhatikan 
cara pendistribusian barang dan jasa. 

F. PENYELESAIAN PERMASALAHAN EKONOMI  

 Permasalahan ekonomi modern diselesaikan 
dengan sistem perekonomian. 

 Sistem perekonomian adalah cara untuk 
menyelesaikan permasalah ekonomi modern 
dengan menjawab tiga masalah pokok ekonomi 
modern. 

 

 

 


