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Ujian ini bersifat closed book. Semua soal bernilai sama. Jawaban sedapat mungkin disampaikan
baik dalam bentuk analisis kualitatif, kuantitatif dan grafis.
1. Diasumsikan perekonomian 2 negara (A dan B) hanya memiliki 1 jenis faktor produksi, yaitu
tenaga kerja. Sebelum terjadinya perdagangan, kedua negara tersebut memproduksi barang
yang sama, yaitu sepatu dan baju. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3000 orang,
negara A membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 untuk memproduksi sepasang sepatu dan
5 untuk memproduksi 1 buah baju (dalam satuan jam kerja). Sementara itu negara B yang
memiliki 1000 orang tenaga kerja, memproduksi sepasang sepatu dan 1 buah baju dengan
tenaga kerja sejumlah berturut-turut, 2 dan 5 (dalam satuan jam kerja).
a. Gambarkan PPF kedua negara dan hitunglah opportunity cost sepatu terhadap baju
untuk negara A dan B.
b. Jika kedua negara memutuskan untuk berdagang, jelaskan pola perdagangan yang
terjadi di antara kedua negara tersebut. Tunjukkan gains from trade yang dapat
dinikmati kedua negara tersebut.
c. Gambarkan kondisi keseimbangan pada world relative supply maupun demand, dan
tunjukan tingkat harga relatif dunia yang terjadi.
2. Diasumsikan negara A memiliki modal per tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan
negara B, sementara negara B memiliki tanah pertenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan
negara B. Kedua negara tersebut memproduksi barang yang sama, yaitu mobil dan pakaian.
Produksi mobil membutuhkan modal dan tenaga kerja, sementara produksi pakaian
membutuhkan faktor produksi tanah dan tenaga kerja.
a. Sesuai dengan teori H-O, bagaimana pola perdagangan yang terjadi antara negara A
dan B? Jelaskan melalui grafik (hint: kurva PPF, IC dan isovalue)
b. Melalui model H-O, jelaskan apa yang terjadi apabila terjadi kenaikan harga relatif
mobil terhadap pakaian, terhadap upah ril dan rasio input?
c. Jelaskan yang anda ketahui mengenai persamaan dan perbedaan utama dari model
Hecksher-Ohlin dan Specific Factor Model.
d. Melalui model Specific Factor Model, jelaskan apa yang terjadi jika terjadi kenaikan
harga yang proporsional pada produk mobil maupun baju, terhadap tingkat upah
maupun input tenaga kerja yang digunakan.

3. Salah satu yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang menguntungkan
adalah karena adanya produksi dengan skala ekonomi yang meningkat.
a. Jelaskan keseimbangan yang terbentuk pada pasar persaingan tidak sempurna
monopolistik yang menjelaskan hubungan antara jumlah perusahaan dengan biaya
dan harga.
b. Jelaskan bagaimana yang terjadi akibat adanya perdagangan maka hal ini akan
meningkatkan ukuran pasar (market size). Jelaskan melalui grafik. Siapa saja yang
yang akan diuntungkan?
4. Mengacu kepada standard trade model, jelaskan dampak kebijakan perdagangan berupa
pengenaaan tarif impor terhadap terhadap terms of trade (welfare).
5. Konsep perdagangan internasional tidak terbatas pada perdagangan barang maupun jasa,
melainkan juga pergerakan faktor produksi tenaga kerja maupun modal. Jelaskan dampak
yang terjadi akibat adanya pergerakan modal antar dua negara: (i) bagaimana dampaknya
terhadap output dunia; (ii) pihak mana saja yang diuntungkan akibat pergerakan tersebut.

