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MERKANTILISME
(Th 1 00)(Th 1700)

Intinya: Falsafah ekonomi berkeyakinan:Intinya: Falsafah ekonomi berkeyakinan:
(1) Kemakmuran sebuah negera bergantung  

pada harta yang terakumulasi, biasanya 
emasemas

(2) Untuk meningkatkan kemakmuran, 
kebijaksanaan pemerintah hendaknya j p y
meningkatkan ekspor dan mengurangi impor

Contoh:
Neraca perdagangan baik jika: Ekspor > ImporNeraca perdagangan baik jika: Ekspor > Impor. 
Neraca positif jika ekspor menghasilkan dollar, 
Neraca negatif jika impor mengeluarkan dollar



KEUNGGULAN ABSOLUT
(Adam Smith)

Intinya: 
Kemampuan sebuah bangsa untuk memproduksi suatu 
barang  dengan jumlah masukan yang sama dapat 
menghasilkan lebih banyak dari negara lain

Contoh:
Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut dalam 
produksi beras (3:1)produksi beras (3:1), 
Sementara keunggulan absolut Jepang berada pada 
pembuatan mobil (4:2); 

Spesialisas tiap-tiap negara memutuskan untuk 
menggunakan sumber-sumbernya hanya untuk 
memproduksi produk yang paling efisien;

Syarat-syarat perdagangan Untuk mengkonsumsi 
produk dari negara lain, sebuah negara harus 
memperdagangkan surplus mereka.



Faktor pendukung 
(Heckscher Ohlin 1933)(Heckscher-Ohlin, 1933)

Intinya:y
Negara mengekspor produk yang memerlukan 
sejumlah besar faktor produksi mereka dansejumlah besar faktor produksi mereka dan 
mengimpor produk yang memerlukan sejumlah 
besar faktor produksi yang sedikit mereka milikibesar faktor produksi yang sedikit mereka miliki



ContohContoh 
Faktor pendukung 

Negara dengan jumlah tanah yang relatif luas 
(Australia) melakukan ekspor produk yang padat lahan 
(gandum dan ternak) dan harganya bergantung pada 
f kt  d kfaktor pendukung.

Hal ini ditentang, karena harga faktor tersebut tidak 
ditetapkan dalam pasar sempurna.ditetapkan dalam pasar sempurna.

Asumsi :
Suatu teknologi tertentu tersedia secara universal g
tidak dapat diterima
Karena terjadinya kesenjangan antara pengenalan 
metode produksi baru dengan aplikasinya di seluruh 
duniadunia



Keunggulan Komparatif
(Ri d 1817)(Ricardo, 1817)

Intinya:y
Bangsa yang memiliki kelemahan absolut dalam 
memproduksi dua barang dari sudut bangsa lain memiliki 
keunggulan komparatif (relatif) dalam memproduksi 
b  barang 
Dimana kelemahan absolutnya kurang 

C t hContoh
Negara mengadakan spesialisasi dalam produksi barang 
atau jasa dimana ia memiliki keunggulan komparatif dan 
memperdagangkan surplusnya, memperdagangkan surplusnya, 
maka negara tersebut mencapai keseimbangan konsumsi.



Paradoks Leontief
(Wassily Leontief 1953)(Wassily Leontief, 1953) 

Intinya: 
M lk f t t i H k h Ohli dMempersoalkan manfaat teori Heckscher-Ohlin dengan 
melakukan studi yang disebut Leontief Paradox;

Contoh:
Amerika negara yang padat modal, mengekspor produk 
yang padat tenaga kerjayang padat tenaga kerja. 
Karena AS produk padat teknologi  yang diproduksi oleh 
tenaga kerja sangat terampil dan memerlukan investasi 
modal besar untuk mendidik.
AS telah meningkatkan ekspor barang intensif tenaga kerja 
terdidik ke negara berkembang, sementara mengurangi g g, g g
produksi barangnya yang tidak memerlukan tenaga 
terdidik



Economics of Scale
(1920)(1920)

Intinya:
Semakin besarnya pabrik dan meningkatnya 
keluaran, biaya per unit menurun. 
Kondisi ini terjadi karena peralatan yang lebih 
b  d  l bih fi i  d t di kbesar dan lebih efisien dapat digunakan
Contoh: 
Perusahaan dapat memperoleh potongan harga p p p g g
atas pembelian dengan volume yang besar, dan 
biaya-biaya tetap seperti biaya R & D serta 
overhead administrative dapat dialokasikan pada 
k antitas kel aran ang lebih besarkuantitas keluaran yang lebih besar.
Teori ini mempengaruhi bisnis internasional
Karena memungkinkan industri suatu negara 

j di d  d  bi  d h t  menjadi produsen dengan biaya rendah tanpa 
memiliki faktor produksi yang melimpah



PENGGERAK PERTAMA
Intinya:
P h t b kPerusahaan yang pertama menerobos pasar akan 
dapat mendominasi pasar. Sebagai hasil dari 
bagian pasar yang besar akan memungkinkanbagian pasar yang besar akan memungkinkan 
mereka memperoleh manfaat economies of scale
Contoh: Contoh: 
Penggerak pertama memegang sampai 30% pasar 
dibandingkan hanya 13% bagi persh pengikutnya.dibandingkan hanya 13% bagi persh pengikutnya.
70% pemimpin pasar adalah perusahaan pertama 
yang mampu menerobos pasar, walaupun tidak y g p p , p
selalu demikian



Permintaan Tumpang Tindih 
(Stefan Linder)

Intinya:y
Selera konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. 
Tingkat pendapatan per kapita suatu bangsa menentukan jenis 
barang yang dimintanya. g y g y
Bisnis barang manufaktur akan menjadi lebih besar antara 
negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama 
daripada antara negara yang tidak sama tingkat pendapatannya;

Contoh:  
Ford mengeskpor Mustang-nya ke Jepang dan Nissan mengirim 
300ZX-nya ke Amerika Serikat karena para konsumen di kedua 
negara memiliki pandangan yang berbeda dalam hal mereknegara memiliki pandangan yang berbeda dalam hal merek.      
Barang-barang yang diperdagangkan  adalah barang-barang 
dimana terdapat permintaan tumpang tindih, yang berarti para 
konsumen di kedua negara tersebut meminta barang yang g g y g
sama.


