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Kerjakanlah semua soal di bawah ini dengan closed book! Gunakan kata-kata/grafik/matematika dalam
menjelaskannya. Jika ada asumsi yang diperlukan, silakan sebutkan.
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1. Evaluasi apakah pernyataan dibawah ini benar atau salah? Berikan penjelasan singkat. Jika diperlukan
gunakan graph ataupun derivasi matematik (35)
a. Pekerja di negara A dapat memproduksi kerajinan tangan dalam waktu 20 menit, sementara di
negara B membutuhkan waktu 30 menit. Pekerja negara A membutuhkan waktu 15 menit untuk
menjahit baju, sementara pekerja di negara B membutuhkan 30 menit. Benar atau salah bahwa
tidak perlu ada perdagangan antara keduanya, karena negara A dapat memproduksi kedua barang
tersebut?
b. Kenaikan harga relatif dari barang yang diekspor hanya akan meningkatkan kesejahteraan jika
ekspor dari barang tersebut juga meningkat. Benar atau salah?
c. Keuntungan dari perdagangan (gains from trade) yang diperoleh akan semakin besar jika pada
kondisi autarki perekonomian berada dalam kondisi persaingan tidak sempurna. Benar atau salah
d. Misalkan negara C mengimpor kendaran bermotor, yang merupakan produk padat modal. Maka
menurut model perdagangan H-O, negara C tersebut adalah negara yang memiliki modal secara
berlebih (capital abundant). Benar atau salah?
e. Dalam H-O model, pertumbuhan modal di negara yang capital abundant, akan merugikan tenaga
kerja. Benar atau salah?
2. Paul Krugman di dalam artikelnya yang terbit dalam American Economic Review (1980) memberikan
penjelasan mengenai pola perdagangan internasional yang sering diamati di antara negara-negara maju
dan memperdagangkan barang-barang yang sama. (20)
a. Jelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan tersebut seperti dijelaskan
oleh Krugman. Jelaskan pula apa perbedaan antara teori yang dikemukakan oleh Krugman
dengan berbagai teori yang dijabarkan sebelumnya, seperti comparative advantage dan H-O
model.
b. Jelaskan mengenai gain from trade di dalam model ini. Dalam bentuk apakah keuntungan dari
perdagangan di antara kedua negara menurut model ini? Bagaimana pola dan tujuan perdagangan
yang diprediksi oleh model ini?

3. Di negara W dan Z terdapat dua faktor produksi modal dan tenaga kerja. Mereka memproduksi truck dan
T-shirt. Truck merupakan barang yang padat modal. Gambar di bawah ini menunjukkan production
possibility frontier (PPF) dan indifference curve kedua negara tersebut. (25)
a. Tunjukkan negara yang merupakan negara dengan jumlah tenaga kerja lebih banyak (labor
abundant). (5)
b. Kedua negara ini memiliki ukuran yang sangat berbeda. Apa akibat dari perbedaan ukuran
tersebut terhadap harga internasional ketika terjadi perdagangan antara keduanya? Tolong
gambarkan harga internasional di dalam grafik tersebut (15)
c. Produk apa yang diekspor oleh negara Z? (5)

4. Di dalam dunia yang hanya memproduksi dan konsumsi dua barang, barang X diproduksi menggunakan
tenaga kerja dan tanah, sementara barang Y diproduksi menggunakan tenaga kerja dan modal. Negara
Anan adalah produsen barang X yang juga diekspor. Jelaskan apa yang terjadi pada perekonomian
negara tersebut jika ada beberapa kejadian seperti dijelaskan di bawah ini. (20)
a) Karena ditemukannya teknologi baru untuk produksi, supply dari barang Y mengalami kenaikan
hingga menurunkan harga internasional
b) Akibat adanya bencana alam, sebagian dari barang modal yang digunakan untuk produksi barang Y
mengalami kerusakan.
Untuk masing-masing kasus, tolong jelaskan dampak dari perubahan tersebut pada:
-

Output barang X dan Y
Upah real dari tenaga kerja
Export dan import barang X dan Y

Cat: Gunakan diagram marginal productivity dan PPF untuk menganalisa kasus tersebut.

