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Teori Pembangunan 

Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir 
abad ke 18 dan permulaan abad ke 
19, yaitu di masa revolusi industri

Pada waktu itu sistem liberal sedang 
merajalela dan menurut Klasik 
pertumbuhan ekonomi liberal itu 
disebabkan oleh adanya pacuan 
antara kemajuan teknologi dan 
perkembangan jumlah penduduk

Teori Klasik:

tentang pembangunan ekonomi

Kebijaksanaan pasar. Ahli ekonomi Klasik meyakini 
adanya perekonomian, persaingan sempurna, pasar 
bebas yang secara otomatis bebas dari campur tangan 
pemerintah

Pemupukan modal. Semua kaum Klasik memandang 
pemupukan modal merupakan kunci keberhasilan 
pembangunan ekonomi

Keuntungan, ransangan bagi investasi. Semakin besar 
keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi, 
maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi;

Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan 
naik secara terus menerus, namun cenderung menurun 
apabila persaingan antara kapitalis cenderung meningkat;

Keadaan stasioner. Ahli ekonomi Klasik meramalkan 
timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses 
pemupukan modal
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Teori Ekonomi Klasik, 

antara lain:

Teori Pembangunan Adam 

Smith

Teori Ricardian

Teori Pembangunan Malthus

Teori Pembangunan 

Adam Smith
Adam Smith (1723-1790) bapak dari ilmu eknomi 
modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori 
yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai 
atau harga suatu barang

bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations (1776) yang terkenal dengan buku
Wealth of Nations yang tema pokoknya mengenai  
bagaimana perekonomian itu tumbuh

Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu 
dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, 
dan pertumbuhan penduduk

Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori 
pembangunan ekonomi Adam Smith yang 
meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia 
menghubungkan kenaikan itu dengan; 

❑meningkatnya keterampilan pekerja; 

❑penghematan waktu dalam memproduksi barang; 
dan

❑penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga
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Teori Ricardian

David Ricardo (1772-1823) dalam 
bukunya The Principles of Political 
Economy and Taxation ikut 
mengembangkan teori pertumbuhan 
ekonomi Klasik

Ricardo menganggap bahwa jumlah 
faktor produksi tanah (sumber-
sumber alam) tidak dapat ditambah, 
sehingga akhirnya bertindak sebagai 
faktor pembatas dalam proses 
pertumbuhan suatu masyarakat

Teori pembangunan 

ekonomi Ricardo, ciri-ciri: 

Tanah terbatas jumlahnya; 

Tenaga kerja (penduduk) yang meningkat 
atau menurun sesuai dengan tingkat upah 
alamiah;

Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat 
keuntungan yang diperoleh pemilik 
kapital berada di atas tingkat keuntungan 
minimal; 

Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan 
teknologi; 

Sektor pertanian dominan;

Berlaku bagi tanah law of diminishing 
return
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Teori Pembangunan 

Malthus

bukunya Principles of Political Economy pada 
tahun 1820 yang terkenal dengan teori 
kependudukan, kemudian di keluarkan teori 
tentang pembangunan ekonomi dalam bukunya 
The Progress of Wealth pada  tahun yang sama

Malthus tidak menganggap proses pembangunan 
ekonomi terjadi dengan sendirinya

Malthus lebih menitikkan perhatian kepada 
perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu 
pembangunan ekonomi yang dapat dicapai 
dengan meningkatkan kesejahteraan suatu 
negara

Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas 
produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan 
sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu 
sendiri

saran yang diajukan oleh Malthus 

untuk meningkatkan pembangunan 

ekonomi

Pertumbuhan yang berimbang. Di dalam sistem 
Malthus perekonomian dibagi menjadi sektor:
pertanian dan industri.  Kemajuan teknologilah di 
kedua sektor itu yang dapat mambawa kepada 
pembangunan ekonomi

Menaikkan permintaan efektif. Selain kemajuan 
teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi 
juga harus diimbangi dengan meningkatnya 
permintaan efektif:
❑pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah 

secara adil; 

❑permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui 
perluasan perdagangan internal dan eksternal., karena 
perdagangan akan meningkatkan keinginan, hasrat, 
dan selera untuk mengkonsumsi yang sasarannya 
untuk menjaga harga di pasar komoditi; 

❑mempertahankan konsumen tidak produktif untuk 
meningkatkan permintaan efektif
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Kelemahan teori Malthus

Stagnasi sekuler tidak melekat 
pada akumulasi modal

Pandangan negatif terhadap 
akumulasi modal

Komoditi tidak dipertukarkan 
dengan komoditi secara langsung

Konsumen tidak produktif 
memperlambat kemajuan

Dasar tabungan bersisi satu

Teori Schumpeter
Josept Schumpeter hidup di zaman modern 
(1883-1950), teorinya diungkapkan dalam suatu 
kerangka analisis sosial yang luas seperti 
halnya ekonom Klasik

Bukunya yang mengungkapkan pertumbuhan 
ekonomi Theory of Economic Development 
(1911), kemudian diuraikan dalam buku 
Business Cycles (1939), dan Capitalsm, 
Socialism, and Democracy (1942)
Schumpeter mengasumsikan adanya 
perekonomian persaingan sempurna yang 
berada dalam keseimbangan mantap

Unsur pertama pembangunan teletak pada 
adanya kombinasi baru dalam kegiatan 
pembangunan berupa inovasi yang pelakunya 
adalah wiraswasta atau inovator atau 
entrepreuner
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Inovasi menurut 

Schumpeter

• diperkenalkannya teknologi baru; 

• inovasi menimbulkan keuntungan 

lebih yang merupakan sumber dana 

penting bagi akumulasi kapital; dan

• inovasi pada tahap-tahap 

selanjutnya akan menimbulkan 

proses imitasi, yaitu adanya 

pengusaha-pengusaha lain  yang 

meniru teknologi tersebut

Proses imitasi ini 

mempunyai pengaruh

Menurunnya keuntungan 

monopolis yang dinikmati oleh 

para inovator

Penyebaran teknologi baru di 

dalam masyarakat (teknologi 

tersebut tidak lagi menjadi 

monopoli para inovatornya)

13

14

Proses imitasi.ppt


Bahan Kuliah Ekonomi Pembangunan

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP

8

Teori Keynes

Semakin besar pendapatan nasional 
semakin besar volume pekerja yang 
dihasilkan, demikian sebaliknya

Volume pekerja tergantung pada 
permintaan efektif

Permintaan efektif menentukan tingkat 
keseimbangan  pekerjaan dan pendapatan

Permintaan efektif ditentukan pada  titik 
saat harga permintaan agregat sama 
dengan harga penawaran agregat

Permintaan efektif terdiri dari penmintaan 
konsumsi dan investasi

Teori ini hanya berlaku pada ekonomi 
kapitalis demokratis yang telah maju

Syarat pokok dalam kemajuan 

ekonomi

• Kemampuan mengendalikan 
penduduk; 

• Kebulatan tekat menghindari perang 
dan perselisihan sipil; 

• Kemauan untuk mempercayai ilmu 
pengetahuan  dan mempedomani 
hal-hal yang sesuai dengan ilmu 
pengetahuan; 

• Tingkat akumulasi yang ditentukan 
oleh margin antara produk dan 
konsumsi
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Asumsi yang dipakainya Keynes

Didasarkan adanya pengangguran siklis 
yang terjadi selama depresi:
a. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya 

permintaan efektif

b. Pengangguran ini dapat dihilangkan dengan menaikkan 
permintaan efektif

Analisis merupakan analisis periode 
jangka pendek

Didasarkan pada perekonomian tertutup, 
tetapi negara terbelakang bukanlah 
perekonomian tertutup, karena 
perdagangan luar negeri memainkan 
peranan yang dominan

Adanya penawaran lebih faktor 
komplemen, faktor tenaga kerja dan 
sumber perlengkapan lainnya dalam 
perekonomian

Peralatan yang dipakai Keynes 

Permintaan efektif. Pengangguran merupakan 
akibat dari kurangnya permintaan efektif dan untuk 
mengatasinya Keynes menyarankan agar 
memperbesar pengeluaran konsumsi dan non 
konsumsi

Kecenderungan mengkonsumsi 

Kecenderungan menabung. Ia menyorot tabungan 
sebagai sifat sosial yang buruk, karena menabung 
menyebabkan berkurangnya permintaan agregat

Kecenderungan marginal modal 

Suku bunga. Suku bunga merupakan faktor penentu 
kedua investasi

Multiplier. Konsep ini didasarkan pada asumsi: 

a) pengangguran terpaksa; 

b) kurva penawaran output yang tidak elastis; 

c) kapasitas lebih pada industri barang konsumsi; 

d) penawaran modal kerja bersifat elastis

Langkah-langkah kebijaksanaan
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Tahap-tahap Pertumbuhan 

Ekonomi Rostov

1. Masyarakat Tradisional

2. Pra-Syarat Tinggal Landas

3. Tinggal Landas

4. Dorongan Menuju Kedewasaan

5. Era Konsumsi Massa dan 

Besar-besaran

Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional diartikan  sebagai 
suatu masyarakat yang strukturnya 
berkembang di sepanjang fungsi produksi

Struktur sosial masyarakat ini berjenjang; 
hubungan darah dan keluarga sangat 
menentukan

Kekuasaan politik terpusat di daerah, 
ditangan bangsawan pemilik tanah yang 
didukung oleh sekelompok serdadu dan 
pegawai nege
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Pra-Syarat Tinggal Landas

merupakan masa transisi dimana prasarat-
prasarat pertumbuhan swadaya dibangun 
atau diciptakan 

Manusia-manusia baru yang mau bekerja 
keras muncul memasuki sektor ekonomi, 
mereka bersedia menganbil resiko untuk 
mengejar keuntungan

Pada tahap ini telah muncul perusahaan 
manufakturing  yang menggunakan 
metode baru, sehingga kegiatan mereka 
mengarah kepada industrialisasi

Prasarat yang diperlukan untuk 

mempertahankan industrialisasi

1) Perluasan modal overhead sosial 
khususnya dibidang transpor untuk 
memperluas pasar, menggarap 
sumberdaya alam yang lebih produktif; 

2) Revolusi teknologi di bidang pertanian, 
sehingga produktivitas pertanian 
meningkat untuk memenuhi kebutuhan 
penduduk; 

3) Perluasan impor, termasuk impor modal 
yang dibiaya oleh produksi yang efisien 
dan pemasaran sumber alam untuk 
diekspor
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Syarat tinggal landas menurut 

Rostov

1) Kenaikan laju investasi produktif melebihi 
10 persen dari pendapatan nasional; 

2) Perkembangan salah satu atau beberapa 
sektor manufaktur  penting dengan laju 
pertumbuhan yang tinggi; 

3) Hadirnya secara cepat kerangka politik , 
sosial dan organisasi yang menampung 
hasrat ekspansi di sektor modern dan 
memberikan daya dorong pada 
pertumbuhan

Dorongan Menuju Kedewasaan

ada tiga perubahan penting yang 

terjadi

1. sifat tenaga kerja berubah menjadi tanaga 
kerja terdidik. Orang lebih suka tinggal di kota 
dari pada di desa. Upah nyata mulai 
meningkat, orang telah memikirkan jaminan 
sosial dan ekonomi yang lebih besar;

2. watak pengusaha berubah, pekerja keras dan 
kasar berubah menjadi manajer efisien yang 
halus dan sopan; 

3. masyarakat merasa bosan dengan keajaiban 
industrialisasi  dan menginginkan sesuatu yang 
baru menuju perubahan lebih jauh
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Era Konsumsi Massa dan Besar-

besaran

tiga kekuatan yang cenderung 

meningkatkan kesejahteraan

1. penerapan kebijaksanaan nasional  
guna meningkatkan kekuasaan dan 
pengaruh; 

2. ingin memiliki satu negara 
kesejahteraan dengan pemerataan 
pendapatan nasional yang lebih adil 
melalui pajak progresif, jaminan sosial, 
fasilitas hiburan; 

3. keputusan untuk membangun pusat 
perdagangan dan sektor penting

Semoga Sukses...!
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