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RANGKUMAN MODUL 7

PEREKONOMIAN DUA SEKTOR
Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga.
Dalam perekonomian tidak terdapata pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak
melakukan perdagangan luar negeri dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor
dan impor.
Dalam perekonomian dua sektor sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan.
Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan
nasional. Karena itu pemerintah tidak memungut pajak maka pendapatan nasional (Y) adalah sama dengan
pendapatan disposebel (Yd) atau Y = Yd.

CIRI-CIRI ALIRAN PENDAPATAN DALAM PEREKONOMIAN 2 SEKTOR
1.

Sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh
sektor perusahaan, sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa,
bunga, dan untung.

2.

Sebahagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumahtangga akan di
gunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang di hasilkan oleh sektor
perusahaan.

2.

Sisa dari berbagai jenis pendapatan rumahtangga yang tidak di gunakan untuk pengeluaran konsumsi
akan di tabung dala institusi-institusi keuangan.

3.

Pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan
yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumahtangga.

HUBUNGAN DIANTARA KONSUMSI DAN PENDAPATAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran Rumah Tangga. Diantara faktor-faktor
tersebut, yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga yang telah dikurangi pajak pendapatan. Karena
dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat kegiatan pemerintah, berarti tidak terdapat pajak pendapatan dan
pajak-pajak lainnya, pendapatan disposebel adalah sama dengan pendapatan nasional.
Semakin tinggi pendapatan disposebel yang diterima oleh rumah tangga, semakin besar pula konsumsi yang
akan mereka lakukan. Akan tetapi pertambahan konsumsi yang akan terjadi lebih rendah daripada pertambahan
pendapatan yang berlaku. Maka makin lama kelebihan konsumsi rumah tangga yang wujud (kalau dibandingkan
dengan pendapatan yang diterimanya) akan menjadi bertambah kecil.

RUMUS HUBUNGAN DIANTARA KONSUMSI DAN PENDAPATAN
Yd = C + S
Keterangan

:

Yd

: Pendapatan disposebel

C

: Konsumsi rumah tangga

S

: Tabungan

FUNGSI KONSUMSI DAN FUNGSI TABUNGAN
•

KONSUMSI

Konsumsi (Consumption) adalah Kegiatan mengurangi nilai guna barang dan jasa, dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan. Alat untuk melakukan konsumsi adalah dengan menggunakan pendapatan, maka
kossumsi juga sering dartikan bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa
dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil seluruh pendapatannya akan
habis dipergunakan untuk keperluan konsumsi.Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat
hubungan di antara tingkat komsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan
(pendapatan disposebel) perekonomian tersebut.
Jika dirumuskan :
Y=C
Keterangan :
Y : Yield (pendapatan)
C : Consumption( konsumsi)

nasional

Faktor yang mempengaruhi konsumsi; pendapatan, komposisi keluarga, lingkungan, kepribadian, motivasi,
sikap,budaya dan perkiraan masa depan.

•

TABUNGAN

Tabungan (saving) adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat
yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi akan mempunyai kesempatan untuk
menabung Dalam perekonomian sederhana Pendapatan Nasional akan digunakan untuk : Konsumsi dan
Tabungan.Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan
rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposebel) perekonomian
tersebut.
Maka jika dirumuskan :
Y=C+S
Keterangan :
Y = Yield (pendapatan)
C = Consumption( konsumsi)

S = Saving (tabungan)
Faktor yang mempengaruhi tabungan ; pendapatan, tingkat bunga, motif berjaga-jaga.
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
Adapun yang dimaksud dengan perekonomian tiga sektor yaitu perekonomian selain kegiatan ekonomi
dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan juga terdapat sektor pemerintah.
Pada sisi pengeluaran, baik pengeluaran dari konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran dari sektor perusahaan
berupa pengeluaran untuk investasi (I) dan pengeluaran untuk pemerintah berupa pengeluaran pemerintah (G).
Seluruh pengeluaran yang ada dalam perekonomian dalam 3 sektor adalah penjumlahan dari pengeluaran rumah
tangga, perusahaan dan pemerintah, sehingga keadaan kesamannya adalah sebagai berikut :
Y=C+I+G
Keterangan
Y = Pendapatan keseimbangan(Ye)
C = Pengeluaran masyarakat
I = Pengeluaran perusahaan
G = Pengeluaran pemerintah

Apabila ditinjau dari sisi pendapatan masyarakat, maka pendapatan tersebut dapat didistribusikan dalam bentuk
pengeluaran rumah tangga (C), pengeluaran dalam membayar pajak (Tx), dan sebagian dari sisanya digunakan
untuk tabungan (S). Apabila pemerintah mengeluarkan dalam bentuk subsidi atau tunjangan lainnya (Tr), maka
akan menambah pendapatan terhadap masyarakat. Sehingga dari sisi pendapatan (Y) dapat ditulis secara
matematis sebagai berikut :
Y = C + Tx + S – Tr
Perekonomian dalam keadaan seimbang apabila besarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat sama dengan
pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian tersebut.
•

RANGKUMAN MODUL 8

UANG DAN BANK
Apa itu uang ? Sesuatu yang dapat berfungsi secara umum sebagai sarana pertukaran barang dan jasa, asset, dan
pembayaran terhadap utang-utang. Mengapa orang pakai uang?
•

Medium of Exchange Sarana pertukaran:

1.

Acceptable (dapat diterima)

2.

Portable (mudah dibawa)

3.

Divisible (terbagi-bagi)

4.

Cannot easily counterfeited (tdk mudah dipalsu)

•

A store of value (Penimbun nilai)

•

A unit of account (satuan hitung)

•

A standard deffered of payment (standar pembayaran utang)

SEJARAH UANG
•

Barter

•

Commodity money(gold or silver) (Full-bodied money)

•

Modern money

1.

Paper money

2.

Bank money

3.

Electronic Money

The Future of Money (The Evolution of Money an empirically view)

Barter

Electronic
money
(e-money)

Commodity Money
(gold & silver)

Intangible
money

Paper money
(certificate)

Bank money
(demand
deposit)

(1) Money and National Income and Product
Perkembangan
Jumlah Uang Beredar (M2)
2000-2005

Perkembangan PDB Harga
Konstan Tahun 2000
2000-2005

Komponen Penawaran Uang

M1:transaction money,consist:
Currency(coins and paper currency) +
Transaction account(demand deposit) + Traveler’s checks
M2: broad money,consist:
M1 + saving deposits + time deposit

RANGKUMAN MODUL 9

•

Perekonomian Empat Sektor (Perekonomian Terbuka)

Perekonomian terbuka / perekonomian empat sektor merupakan suatu negara yang
mempunyai hubungan ekonomi dengan negara – negara lain. Dalam perekonomian terbuka
sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri dan disamping itu terdapat
pula barang di negara itu yang diimpor dari negara – negara lain. Perekonomian terbuka
dinakan juga sebagai ekonomi empat sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada
empat sektor yaitu :
1. Sektor Rumah Tangga (Households Sector), yang terdiri atas sekumpulan individu yg

dianggap homogen & identik.

2. Sektor Perusahaan (Firms Sector), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang

memproduksi brg & jasa.
Sektor Pemerintah (Government Sector), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur
kegiatan masyarakat & perusahaan.
Sektor Luar Negeri ( Foreign Sector), yaitu sektor perekonomian dunia, dimana
perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.
Mekanisme Perekonomian Empat Sektor

Disebut dengan Kegiatan ekonomi empat sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan
pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri.
Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi,
pasar-pasar tersebut meliputi : Pasar barang, Pasar tenaga kerja, Pasar Uang & Lembaga
keuangan, serta Pasar Luar negeri.

Dari diagram circular Flow diatas terdiri dari 4 komponen yaitu :
1.Rumah Tangga
Hubungan dengan Perusahaan
Pada awalnya rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara
rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada Pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan
SDM tersebut, rumah tangga mendapatan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah dan
proft. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang & lembaga keungan.
Hubungan dengan Pemerintah
Dalam hubungan ini rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak kepada pemerintah
dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari
pemerintah (berupa hasil dari pajak).
Hubungan dengan negara lain

Untuk mencapai hubungan dengan negara lain rumah tangga harus melewat pasar barang dan
pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
2. Perusahaan
Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa.
Hubungan dengan Rumah Tangga
perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
masyarakat. Lalu Perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi
tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar Barang adalah pasar yang mempertemukan
penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistlahkan dengan sektor riil.
Hubungan dengan Pemerintah
Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada
pemerintah melalui pasar barang.
Hubungan dengan Dunia Internasional
Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang
dan pasar luar negeri. Dari hasil penjulan tersebut perusahaan mendapatkan laba/keuntungan.
3. Pemerintah
Bertndak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis.
Hubungan dengan RumahTangga
pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan,
dan lain-lain untuk membangun negara.
Hubungan dengan Perusahaan
pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk
dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada.
4. Negara-negara lain
Hubungan dengan Rumah tangga
Negara-negara lain(dunia internasional) menyediakan barang dan jasa untuk kepentngan rumah
tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang
dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari
transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba/keuntungan.
Hubungan dengan Perusahaan
dunia internasional(negara lain) mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran
barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga
dihasilkannya suatu laba.
Konsep Keseimbangan Perekonomian Empat Sektor
Pendapatan Nasional Keseimbangan

Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah :
Y = C + I + G + (X – M) dan I + G + X = S + T + M
Ket.
Y = Tingkat Pendapatan
C = Konsumsi
I = Investasi
X = Ekspor
S = Tabungan
T = Pajak
G = Pengeluaran Pemerintah
M = Impor
Dalam Perekonomian Terbuka 4 Sektor, akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran
Pendapatan, yaitu :
1. Aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, yang merupakan “Suntkan” kepada
aliran pendapatan.
2. Aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang
merupakan “Bocoran” kepada aliran pendapatan.

Ciri-ciri Pokok dari Aliran Pendapatan Perekonomian Terbuka
Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji/upah, sewa, bunga & keuntungan, dan
pendapatan tersebut digunakan untuk :
1.
2.
3.
4.

Pengeluaran konsumsi (membeli brg & jasa yg diproduksi perusahaan dalam negeri
Membayar pajak
Mengimpor (membeli barang impor)
Menabung ke Bank/ Lembaga Keuangan.

Di samping aliran uang keluar untuk membayar impor, juga aliran pengeluaran ke sektor perusahaan
(pembayaran atas ekspor).
Aliran perbelanjaan (pengeluaran) penanam modal untuk beli barang dan peralatan modal dari
sektor perusahaan.
Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan untuk membeli kebutuhan administrasi & belanja
modal untuk investasi pemerintah.
Perekonomian Terbuka: Export – Impor
1. Ekspor (X)
2. Impor (M)
3. Perekonomian Terbuka: Export-Impor/Kurs

