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MAKROEKONOMI KLASIKMAKROEKONOMI KLASIK

Makroekonomi Klasik adalah teori 
makroekonomi yang diturunkan dari 
teori-teori ekonomi mazhab Klasik. 

Tokoh Klasik antara lain Adam Smith, 
Jean-Baptiste Say, David Ricardo, 

Thomas Malthus and John Stuart Mill

Makroekonomi Klasik adalah teori 
makroekonomi yang diturunkan dari 
teori-teori ekonomi mazhab Klasik. 

Tokoh Klasik antara lain Adam Smith, 
Jean-Baptiste Say, David Ricardo, 

Thomas Malthus and John Stuart Mill
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Urgensi MempelajariUrgensi Mempelajari
MAKROEKONOMI KLASIKMAKROEKONOMI KLASIK

Agar kita memahami perbedaan teori-
teori makroekonomi yang diturunkan 

dari teori ekonomi Klasik dan teori 
makroekonomi Keynes.
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PEMIKIRAN EKONOMI KLASIKPEMIKIRAN EKONOMI KLASIK

DISEBUT JUGA SEBAGAI

KAPITALISME
LAISSEZ-FAIRE
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LAISSEZ FAIRELAISSEZ FAIRE

Perekonomian dapat mencapai 
kemakmuran universal hanya 

melalui sistem kebebasan ilamiah 
yang disebut LAISSEZ-FAIRE, 

yakni setiap orang bebas melakukan 
apapun yang diinginkannya tanpa 
campur tangan negara. Harmoni 
alamiah (keseimbangan) akan 

tercapai dengan sendirinya karena 
adanya faktor INVISIBLE HANDADAM SMITH

(1723-1790)

www.hidayatullah.muttaq.in



  

LAISSEZ-FAIRE INVISIBLE HAND

PASAR BEBAS
(FREE MARKET)
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HUKUM SAYHUKUM SAY

Penawaran menciptakan 
permintaanya sendiri”

 
“Supply creates its own demand”

JEAN BAPTISTE SAY
(1767-1832)
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KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK 
MAKROEKONOMI KLASIKMAKROEKONOMI KLASIK

Model Klasik sebagian 
besar disimpulkan dari studi 
mikroekonomi.

Output dihasilkan modal dan 
tenaga kerja.

Dalam jangka pendek, 
modal tetap. 

Permintaan dan penawaran 
akan tenaga kerja 
menentukan jumlah upah. 

Ini menunjukkan, Klasik berpandangan 
tidak ada pengangguran.

Ini menunjukkan, Klasik berpandangan 
tidak ada pengangguran.
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SAY'S LAWSAY'S LAW
“Supply creates its own demand”



  

HUKUM SAYHUKUM SAY

Hukum Say diuraikan oleh David 
Ricardo, yang menjelaskan bahwa 

tidak seorang pun melakukan produksi 
kecuali ia bermaksud untuk membeli 

beberapa komoditi lainnya yang 
mungkin berguna dalam kegiatan 

produksi berikutnya.

Hukum Say diuraikan oleh David 
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PRODUSEN PRODUKSI DALAM PEREKONOMIAN 8 ORANG

Amad 5 balik beras Unus Mutiara

Ipan 20 kg iwak haruan

Adul 25 kg hintalu ayam

Jali 10 kg lombok habang karing

Kasi 100 bungkus nasi kuning

Anang 15 liter minyak kelapa

Udin 5 potong baju

Hairi 3 panci 3 rinjing

Tabel di atas menampilkan para produsen dengan masing-masing 
jenis komoditi yang dihasilkannya. Setiap produsen melakukan 
produksi agar memperoleh pendapatan yang dengan itu mereka 
dapat menggunakannya untuk membeli komoiti lain baik untuk 
keperluan konsumsi pribadi ataupun untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku produksi. 

Tabel di atas menampilkan para produsen dengan masing-masing 
jenis komoditi yang dihasilkannya. Setiap produsen melakukan 
produksi agar memperoleh pendapatan yang dengan itu mereka 
dapat menggunakannya untuk membeli komoiti lain baik untuk 
keperluan konsumsi pribadi ataupun untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku produksi. 



  

Pada dasarnya, produsen akan menjual setiap yang mereka produksi. Pada dasarnya, produsen akan menjual setiap yang mereka produksi. 
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Jika beberapa 
orang menabung

Jika beberapa 
orang menabung

Maka tidak setiap yang 
diproduksi habis terjual

Maka tidak setiap yang 
diproduksi habis terjual

Pada kenyataanya, sebagian besar produsen adalah perusahaan-
perusahaan besar yang memperkerjakan banyak pekerja

Pada kenyataanya, sebagian besar produsen adalah perusahaan-
perusahaan besar yang memperkerjakan banyak pekerja

Ketika permintaan 
masyarakat turun

Ketika permintaan 
masyarakat turun

Perusahaan akan mem-
PHK para pekerjanya

Perusahaan akan mem-
PHK para pekerjanya

Kondisi ini membuat para pekerja yang di-PHK tidak memiliki 
pendapatan dan menurunkan permintaan masyarakat

Kondisi ini membuat para pekerja yang di-PHK tidak memiliki 
pendapatan dan menurunkan permintaan masyarakat



  

Barang yang diproduksi terbagi menjai dua, yaitu:Barang yang diproduksi terbagi menjai dua, yaitu:
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Consumer 
Goods

Consumer 
Goods

Investment 
Goods

Investment 
Goods

● Orang-orang belanja consumer goods disimbolkan dengan huruf C
● Para pebisnis belanja investment goods disimbolkan dengan huruf I 

● Orang-orang belanja consumer goods disimbolkan dengan huruf C
● Para pebisnis belanja investment goods disimbolkan dengan huruf I 

Jika kita menganggap GDP adalah jumlah seluruh 
pengeluaran, maka diperoleh persamaan: 

GDP = C + I
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Ketika orang-orang membelanjakan uangnya, maka orang 
lain akan menerimanya sebagai pendapatan. Lalu, apa yang 
akan dilakukan orang tersebut?

Mereka akan membelanjakan beberapa pendapatan mereka 
dan menabung beberapa pendapatan lainnya.

Jika kita menganggap GDP adalah pendapatan, maka 
diperoleh persamaan: 

GDP = C + S



  

Kembali ke HUKUM SAY, penawaran menciptakan permintaanya sendiriKembali ke HUKUM SAY, penawaran menciptakan permintaanya sendiri
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● Setiap orang yang melakukan produksi barang-barang, 
membelanjakan sebagian pendapatannya untuk barang-barang 
konsumsi dan menyimpannya sebagian.

● Tabungan mereka, adalah pinjaman yang digunakan oleh para 
bisnisman untuk membeli barang-barang investasi.

● Poinnya, adalah setiap apa yang diproduksi dalam 
perekonomian selalu terjual.

Ini hanya ada dalam PEREKONOMIAN SEMPURNA. 
Apapun yang diproduksi, habis terjual.

Siapa pun yang mencari pekerjaan, pasti mendapatkannya.

Ini hanya ada dalam PEREKONOMIAN SEMPURNA. 
Apapun yang diproduksi, habis terjual.

Siapa pun yang mencari pekerjaan, pasti mendapatkannya.



  

Demand and Suppply CurvesDemand and Suppply Curves
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Pasar mengalami keseimbangan di titik harga $7,2/unit 
dengan jumlah permintaan sebanyak 6 unit.



  

The Loanable Funds MarketThe Loanable Funds Market
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Kurva penawaran tabungan dan permintaan dana investasi ini 
menunjukkan bagaimana aplikasi hukum Say, 

lebih khusus untuk membuktikan I = S.



  

Market for Hypothetical ProductMarket for Hypothetical Product
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Jika jumlah produk yang 
ditawarkan lebih besar 
dari jumlah yang diminta, 
dalam hal ini pada harga 
$8. 

Akibatnya, harga jatuh ke 
tingkat keseimbangan 
baru di $6 sehingga 
jumlah yang diminta sama 
dengan yang ditawarkan



  

Hypothetical Labor MarketHypothetical Labor Market
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Jika tingkat upah terlalu 
tinggi ($8), jumlah 
penawaran TK lebih tinggi 
dari jumlah yang diminta. 

Kemudian, tingkat upah 
jatuh ke titik 
keseimbangan baru ($6) 
sehingga jumlah 
penawaran TK sama 
dengan jumlah yang 
diminta.
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The Classical EquilibriumThe Classical Equilibrium

“Aggregate Demand Equals Aggregate Supply”



  

Para ahli ekonomi Klasik yakin 
perekonomian mengalami 

keseimbangan, yakni aggregate 
demand sama dengan aggregate 
supply sehingga full employment

Para ahli ekonomi Klasik yakin 
perekonomian mengalami 
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demand sama dengan aggregate 
supply sehingga full employment
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Adalah jumlah nilai GDP riil yang meliputi semua sektor 
perekonomian yang tersedia untuk dibeli pada berbagai 
tingkat harga. 

Aggregate Demand

Aggregate Supply
Adalah jumlah output riil, atau GDP riil, yang disediakan para 
produsen pada berbagai tingkat harga.



  

AGGREGATE DEMAND CURVEAGGREGATE DEMAND CURVE
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Tingkat aggregate 
demand berubah-ubah 
secara terbalik dengan 
tingkat harga. 

Ketika tingkat harga 
turun, orang-orang 
akan membeli lebih 
banyak output. 
Sebaliknya, ketika 
tingkat harga turun, 
jumlah output yang 
dibeli pun turun.
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Tiga alasan mengapa jumlah barang dan jasa yang 
dibeli turun ketika tingkat harga naik:

1. Kenaikan tingkat harga mengurangi nilai kekayaan dari 
uang yang dipegang orang-orang sehingga membuatnya 
merasa lebih miskin dan mengurangi pembelian.

2. Tingkat harga yang tinggi, mendorong kenaikan tingkat 
bunga. 

3. Penurunan net ekspor ketika orang asing membeli lebih 
sedikit dari kita, dan kita membeli lebih banyak dari 
mereka pada tingkat harga yang lebih tinggi.
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Ketika tingkat harga naik, daya beli atau purchasing power 
anda akan turun.

Uang yang anda miliki di bank, saham dan obligasi anda, dan semua aset liquid 
anda akan menyusut nilainya dari segi kemampuan mereka untuk membeli. 
Anda akan merasa lebih miskin sehingga akan belanja lebih sedikit. 

1. The Real Balanca Effect

The real balance effect adalah pengaruh 
perubahan daya beli terhadap  jumlah GDP riil 
yang tersedia untuk dibeli.
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Naiknya tingkat harga mendorong kenaikan tingkat bunga 
sehingga konsumsi barang dan jasa, juga investasi menjadi 
turun.

2. The Interest Rate Effect

Selama inflasi, tingkat bunga naik karena para pemberi pinjaman 
memproteksi dirinya dari jatuhnya daya beli mata uang setempat. 
Jika anda dalam suatu tahun membelanjakan sebanyak 
Rp100.000 kemudian terjadi inflasi 10%, maka anda harus 
mengeluarkan uang Rp110.000 untuk membeli barang yang 
sama.
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Ketika tingkat harga di Indonesia meningkat 
dibandingkan di negara lain, barang-barang di 
Indonesia secara relatif lebih mahal dibanding 
di luar. 

Akibatnya, ekspor turun dan impor naik.

3. The Foreign Purchases Effect



  

THE LONG-RUN AGGREGATE SUPPLY CURVETHE LONG-RUN AGGREGATE SUPPLY CURVE
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Mengapa kurva Jangka 
Panjang Penawaran 
Agregat (L-RAS) 
bentuknya berupa garis 
vertikal?

Klasik memiliki 2 asumsi:

1. Dalam jangka panjang, 
perekonomian berjalan 
dengan full employment.

2. Dalam jangka panjang, 
output tidak terpengaruh 
harga.



  

AGGREGATE DEMAND & L-RAS CURVESAGGREGATE DEMAND & L-RAS CURVES
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Dari kurva di samping, kita 
menemukan 2 hal, yaitu:

1. Tingkat keseimbangan full 
employment GDP riil

2. Posisi tingkat harga terjadi di 
titik 100.

Apa artinya? Perekonomian 
dalam jangka panjang akan 
menghasilkan tingkat output 
yang dapat menyediakan 
lapangan kerja bagi setiap 
orang yang ingin bekerja.



  

THE SHORT RUN AGGREGATE SUPPLYTHE SHORT RUN AGGREGATE SUPPLY
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Dalam jangka pendek, sesuai 
pandangan Klasik, 
pengangguran mungkin terjadi. 

1. Ada output yang tidak terjual.

2. Perekonomian berjalan di 
bawah kondisi full 
employment.

Kurva S-RAS bergerak ke 
kanan atas disebabkan pada 
jangka pendek perusahaan 
akan meningkatkan jumlah 
penawaran output ketika tingkat 
harga naik.



  

AGGREGATE DEMAND, R-AS & L-RAS CURVESAGGREGATE DEMAND, R-AS & L-RAS CURVES
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Dalam sistem Klasik, 
semua bagian terjadi 
secara serasi. Jika  
terjadi pengangguran 
dalam jangka pendek, 
secara otomatis terhapus 
dan perekonomian 
kembali ke kondisi 
jangka panjang. 



  

PANDANGAN KLASIK BAGAIMANA RESPON 
PEREKONOMIAN TERHADAP RESESI

PANDANGAN KLASIK BAGAIMANA RESPON 
PEREKONOMIAN TERHADAP RESESI
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Keseimbangan berada pada posisi E1. 

Dengan AD1 = L-RAS1, GDP riil senilai 
$6 trilyun yang merepresentasikan kondisi 
full employment. 

Jika permintaan agregat jatuh dari AD1 ke 
AD2, maka terjadi kelebihan $2 trilyun 
yang tidak terserap pasar.

Pada GDP riil $4 trilyun, perekonomian 
mengalami resesi serius yang berdampak 
pada pengangguran.   

Ketika GDP deflator jatuh dari 140 ke 100, 
perekonomian menemukan 
keseimbangan baru ada titik E2. 

Pada titik E2 ini, GDP riil kembali ke posisi 
$6 trilyun dan full employment. 



  

PENUTUPPENUTUP
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Dengan menggunakan analisis ekonomi Klasik, apakah anda akan menyarakan 
pemerintah untuk melakukan hal yang sama ketika resesi datang?

Jawabnya adalah TIDAK MUNGKIN. 

Contohnya adalah ketika the Great Depression melanda AS pada tahun 
1929/1930-an, teori Klasik tidak berfungsi. Sehingga terjadilah apa yang disebut, 
Market Failure.

Setelah itu datanglah gagasan makroekonomi Keynes untuk mengatasi situasi 
tersebut yang menyarankan pemerintah campur tangan dengan mengambil alih 
peran swasta yang tengah lumpuh.
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