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PB.I.  Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi 

1.1. Definisi Ekonomi 
Berdasarkan pemahaman singkat pada Pokok Bahasan I, kini dapat kita pahami bahwa 

Ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu terapan yang merupakan gabungan dari ilmu ekonomi 

dan ilmu pertanian.  Secara lebih khusus lagi, penggabungan dua ilmu tersebut dapat diartikan 

sebagai penerapan ilmu ekonomi dalam bidang pertanian. Pengembangan ilmu ekonomi 

pertanian ditujukan kearah upaya mengkaji dan memecahkan permasalahan aspek sosial 

ekonomi di bidang pertanian.  Dengan demikian, sebagai suatu ilmu yang merupakan 

penggabungan dua ilmu, maka pemahaman ilmu ekonomi pertanian seyogianya diawali pada 

pemahaman masing masing ilmu yang digabungkan tersebut.  

Berbagai definisi ilmu ekonomi telah diberikan oleh para ekonom, namun secara garis 

besar ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dari sumberdaya yang sifatnya terbatas.  

Pada dasarnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan kedalam kebutuhan rohani dan jasmani.  

Kebutuhan rohani manusia lebih bersifat maya dan berkaitan pada ketenangan batin hingga 

pengharapan memperoleh sesuatu kepuasan setelah periode hidup di alam fana ini berakhir. 

Pemuasan kebutuhan rohani tidak dapat diukur dengan kebendaan dan dengan demikian tidak 

dapat dipenuhi dengan sumberdaya yang ada di dunia ini.   

Kepuasan kebutuhan rohani lebih tergantung pada pandangan individu manusia 

tentang hidup dan kehidupan setelah periode kehidupan yang dijalani sekarang. Dalam 

kehidupan di dunia ini sering dapat ditemui orang yang memiliki sedikit harta benda lebih 

berbahagia dari sesamanya yang jauh lebih kaya.  Dalam kehidupan sehari hari disekitar kita, 

dengan mudah dapat dijumpai seseorang yang memiliki harta duniawi yang telah sangat 

banyak seperti misalnya rumah mewah berikut perabotannya yang serba mewah, fasilitas 

komunikasi dan transportasi yang canggih dan mengikuti perkembangan jaman, serta berbagai 

akses lainnya namun hidupnya terlihat tidak bahagia, selalu berkeluh kesah, tidak puas dengan 

apa yang telah dimiliki, khawatir akan keselamatan hartanya sehingga tidurpun tidak nyenyak.  

Sementara disekitarnya terdapat individu lainnya yang bisa puas dan berbahagia meskipun 

tinggal di pondok, atau gubuk sederhana, makan seadanya, tanpa memiliki fasilitas 

komunikasi dan transportasi yang memadai. Apakah memang tingkat kepuasan simiskin lebih 
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rendah dari sikaya? Jawabannya adalah kepuasan rohani tidak dapat diukur dengan harta 

duniawi. Kepuasan pemenuhan kebutuhan rohani lebih tergantung pada pemahamannya 

tentang makna hidup serta imannya kepada  Tuhannya. 

Telah dikatakan diatas bahwa salah satu terminologi dalam ilmu ekonomi adalah 

kebutuhan yang tidak terbatas.  Secara rohani, kepuasan atas kebutuhannya dapat dikatakan 

telah tercapai apabila dia telah meyakini bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara dan 

Tuhannya telah menyediakan tempat yang penuh kebahagiaan tanpa akhir kelak disisiNya.  

Berbeda halnya dengan kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi selama hidup didunia.  

Sebagai makluk individu dan sekaligus makluk sosial, manusia yang berorientasi pada usaha 

memenuhi kebutuhan duniawi tidak akan pernah memperoleh kepuasan.  Kekayaan duniawi 

tidak ada batasnya.  Bill Gate yang menurut majalah Forbes adalah orang terkaya dunia sejak 

tahun 1994 hingga kini masih berupaya keras untuk menambah kekayaannya. Raja atau ratu 

yang memerintah suatu kerajaan berjuang terus untuk meningkatkan kemuliaan yang telah 

diraihnya.  Berbagai upaya dilakukan oleh penguasa dunia untuk tetap duduk di singgahsana 

yang telah didudukinya 

Dilain sisi, sumberdaya yang tersedia didunia yang dapat digunakan sebagai sarana 

memenuhi kebutuhan manusia sifatnya terbatas.  Dunia yang ditempati oleh nenek moyang 

kita pada jaman dahulu adalah dunia yang kita kuasai sekarang.  Jumlahnya hanya satu dan 

volumenya tetap sama.  Berbagai pernyataan dipublikasikan bahwa para ahli tehnologi 

menciptakan perangkat pemuas kebutuhan manusia.  Para ahli tersebut tidak mencipta namun 

menemukan berbagai formula untuk merubah bentuk dan memperbaiki kualitas sumber daya 

yang telah tersedia sebelumnya.  Kebutuhan duniawi manusia tidak terbatas, namun 

sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sifatnya adalah terbatas. 

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dari sumberdaya yang 

terbatas seringkali harus berakhir pada pemilihan alternatif kombinasi penggunaan sumber 

daya yang tersedia. Kebutuhan kemudian dirangking, kombinasi penggunaan sumber daya 

yang paling efisien dan jenis kebutuhan yang diyakini paling penting dan diminati kemudian 

menjadi perioritas. Upaya manusia dalam memilah milah kebutuhan yang tidak terbatas serta 

memilih alternatif penggunaan sumberdaya yang paling efisien dipelajari dalam ilmu ekonomi. 
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1.2. Aliran Barang Dan Jasa  
Barang dan jasa adalah dua kata kunci dalam kebutuhan manusia.  Seluruh kebutuhan 

manusia dapat dikelompokkan pada barang dan jasa.  Padi, kentang, baju, cangkul, pupuk, 

komputer adalah contoh barang yang dibutuhkan manusia, sementara keahlian bertukang, 

pangkas rambut,  tenaga kerja untuk mengolah tanah adalah contoh jasa yang dibutuhkan 

manusia.  Seluruh barang dan jasa tersebut sudah barang tentu tidak dapat dihasilkan oleh 

setiap orang pada saat dibutuhkan. Individu lain harus menyediakannya untuk memenuhi 

kebutuhannya.  Masyarakat menjadi berkembang dan terspesialisasi menjadi produsen dan 

konsumen.  Produsen bertugas menghasilkan barang dan jasa dan menjualnya kepada 

konsumen.  Asumsikan bahwa perekonomian terbagi kedalam dua sektor, yakni pihak yang 

memproduksi barang dan jasa yang selanjutnya disebut dengan perusahaan di satu sisi dan 

rumah tangga yang menjadi konsumen barang dan jasa disisi yang lain sebagaimana pada 

Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Siklus perekonomian dua sektor 
 

Perusahaan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.  

Sebagai imbalannya, rumah tangga memberikan rupiah (uang) kepada perusahaan. Sementara 

itu untuk dapat menghasilkan barang dan jasa, perusahaan membutuhkan faktor produksi 

seperti tenaga kerja, bahan baku dan modal.  Faktor produksi tersebut diperoleh perusahaan 

dari rumah tangga dan sebagai imbalannya perusahaan memberikan rupiah (uang) kepada 

rumah tangga.  Dengan memasukkan pemilik perusahaan adalah juga rumah tangga maka 

jumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada rumah tangga adalah sama dengan 
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jumlah uang yang diberikan oleh rumah tangga kepada perusahaan.  Semakin besar jumlah 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar jumlah uang beredar 

yang dibutuhkan dalam sistem perekonomian tersebut. 

Pada kenyataannya terdapat dua pelaku ekonomi lain dalam sistem perekonomian 

yakni pemerintah dan lembaga keuangan.  Sebagai pelaku ekonomi,  pemerintah dapat 

berfungsi sebagai produsen dan konsumen.  Terdapat beberapa bidang usaha yang 

menghasilkan barang dan jasa milik pemerintah dan atau menjadi tanggung jawab pemerintah.  

Air minum, energi dan listrik adalah beberapa bentuk barang yang masih diproduksi oleh 

perusahaan milik negara, sementara pegawai negeri seperti pegawai kantor departemen, guru, 

petugas keamanan dan pertahanan adalah sebagai contoh dari jasa yang disediakan pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Khusus untuk jasa yang dihasilkan, pemerintah tidak 

menerima imbalan secara langsung dari masyarakat yang memanfaatkan jasa tersebut.  Untuk 

membiayai operasional kerjanya, pemerintah memungut pajak dari penduduk.  Pajak adalah 

salah satu bentuk penerimaan pemerintah dari masyarakat tanpa imbalan langsung yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain sebagai produsen, pemerintah juga 

berperan sebagai konsumen.  Pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang diperoleh dari 

rumah tangga serta input produksi lain yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Barang Jasa dan Rupiah 
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Gambar 3. Siklus perekonomian empat sektor  
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Pelaku ekonomi lain dalam suatu sistem perekonomian adalah lembaga keuangan.  

Lembaga keuangan menyediakan modal bagi perusahaan untuk dapat digunakan 

menghasilkan barang dan jasa.  Sebagai imbalan dari modal yang dipinjamkan, perusahaan 

membayar bunga kepada lembaga keuangan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di 

pasar uang.  Uang yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada perusahaan berasal dari 

rumah tangga dalam bentuk tabungan masyarakat dan sebagai imbalannya masyarakat 

memperoleh bunga atas uang yang ditabungkannya tersebut. 
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