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1. Bobot 30 Poin (Soal AACSB)
Jelaskan dengan menggunakan model pertumbuhan Solow. Gunakanlah diagram
dan persamaan matematis untuk mendukung argumen anda.
a. Kenaikan tingkat tabungan akan meningkatkan tingkat capital labor ratio pada
saat perekonomian mencapai steady state. Bagaimanakan dampaknya terhadap
tingkat konsumsi?
b. Apakah untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara dapat secara
terus menerus meningkatkan tingkat tabungan s? Jelaskan
c. Bagaimanakah kenaikan tabungan akan mempengaruhi pertumbuhan output
per kapita?
2. Bobot 40 Poin
Volatilitas nilai tukar dapat terjadi dalam sistem nilai tukar yang fleksibel. Di
bawah asumsi aliran modal sempurna, Dornbusch (1976) mengembangkan model
Mundel-Fleming dengan memasukkan ekspetasi nilai tukar. Dengan adanya speed
of adjustment nilai tukar yang lebih cepat dibandingkan harga-kuantitas barang,
fenomena exchange rate overshooting terjadi. Bila diketahui bahwa model
Dornbusch adalah sebagai berikut:
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𝑌 = 𝜎 𝑎𝑒 + 𝑏𝑌 − 𝑗𝑟 + 𝐺 − 𝑌 … … . . 1
𝑟 = 𝑐𝑌 − ℓ𝑀 … … … … … … … … … … … . (2)
𝑟 = 𝑟 6 + 𝑒 … … … … … … … … … … … …. (3)
dimana e = log E dan 𝜎, a, b, j, c, ℓ adalah parameter positif, khusus besaran b
adalah 0 < b < 1.
a. Jelaskan intuisi ekonomi dari persamaan-persamaan di atas.
b. Buat persamaan-persamaan di atas menjadi dua persamaan dinamis 𝑒 dan 𝑌.
c. Dalam jangka panjang variabel e dan Y tidak lagi mengalami perubahan atau
steady state, sehingga 𝑒 = 0 dan 𝑌 = 0. Buatlah grafik dari kurva 𝑒 = 0 dan
𝑌 = 0.
d. Tunjukkan keseimbangan nilai tukar dalam jangka panjang dan jelaskan
bagaimana pergerakan nilai tukar menuju ke keseimbangan jangka panjangnya.
e. Bila terjadi kenaikan tingkat bunga luar negeri (𝑟 6 ), gambarkan dan jelaskan
apa yang terjadi terhadap keseimbangan nilai tukar.
f. Dari gambar kurva yang anda buat pada butir e di atas, jelaskan apa yang
dimaksud dengan fenomena exchange rate overshooting.
3. Bobot 30 Poin
a. Jelaskan perbedaan mendasar dari pembentukan ekspektasi secara statis,
adaptif, dan rasional.
b. Jelaskan dan tunjukkan mengapa adaptive expectations hypothesis sering
disebut sebagai error-learning model, bila diketahui bahwa hipotesis
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