
TEORI KLASIK ADAM SMITH

Sumber:  Siti Hodijah, Fakultas Ekonomi Univ. Jambi



Pengantar

• Pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu 
tersendiri diberikan pada abad Ke XVIII, setelah tokoh Adam 
Smith muncul dalam percaturan ekonomi (1729-1790).

• Adam Smith tokoh utama dari aliran ekonomi yg dikenal sbg 
aliran klasik.

• Aliran atau mashab yang dikembangkan oleh Adam Smith 
disebut Madzhab Klasik sebab gagasan-gagasan yang ia tulis 
sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar
ekonomi jauh sebelumnya.

• Misalnya, soal paham individualisme tdk banyak berbeda dgn 
paham hedonisme yg dikembangkan oleh Aristippus &
disempurnakan oleh Epicurus.

• Begitu juga pendapatnya agar pemerintah melakukan campur 
tangan seminimal mungkin dalam perekonomian (laissez faire 
laissez passer)  sudah dibicarakan oleh Francis Quesnay.



• Pembahasan Smith lebih banyak bersifat mikro dengan penekanan pada 
penentuan harga.

• Melalui analisis mikro, ia menguraikan masalah pembangunan dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

• Pendekatan yang digunakan Smith adalah pendekatan deduktif, yang 
digabung dengan penjelasan historis. 

• Bidang yang paling disukai Adam Smith adalah falsafah moral. Bukunya 
yang pertama The Theory Of Moral Sentiments (ditulis tahun 1759), 
banyak menghubungkan masalah ekonomi dan masalah moral.

• Penulisan buku The Wealth Of  Nation (ditulis tahun 1776) dianggap 
sebagai pancangan pertama tonggak sejarah perkembangan ilmu 
ekonomi. Oleh sebab itu ia diberi gelar “Bapak Ilmu Ekonpmi”

• Dalam banyak hal pemikiran Adam Smith sejalan dengan paham kaum
Fisiokrat yang menganggap produksi barang-barang dan jasa sebagai 
sumber utama kemakmuran suatu negara



• Perbedaan antara pandangan Smith dengan pandangan aliran 
Fisiokrat hanyalah pada penekanan faktor yang paling 
dominan dalam menentukan kemakmuran negara.

• Kaum Fisiokrat menganggap, alamlah yang paling 
menentukan kemakmuran bangsa. Sebaliknya Smith 
menganggap manusia sebagai faktor produksi utama. 
Alasannya alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada SDM 
yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi 
kehidupan.

• Dalam buku The Wealth Of Nation diterangkan bahwa orang 
tidak perlu membuat sendiri barang-barang, apabila dibeli 
lebih rendah harganya daripada barang-barang ciptaan dalam 
negeri, lebih baik membelinya dari luar negeri, dibanding 
membeli buatan dalam negeri yang harganya lebih tinggi.



Mekanisme Pasar Bebas

• Smith sangat mendukung motto laissez faire-laissez passer yg 
menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin 
dlm perekonomian.

• Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak 
terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan 
perekonomian berjalan wajar tanpa campur tangan pemerintah. 
Nanti akan ada suatu tangan tak kentara (invisible hands) yang
akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. 

• Jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan 
mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada 
ketidakefisienan (inefficiency) dan ketidakseimbangan.

• Menurut Ajaran Klasik & Fisiokrat, kepentingan individu lah 
yang mesti diutamakan. Tugas negara untuk menjamin 
terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak 
melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing.



Teori Nilai (Value Theory)

• Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. 

Pertama, nilai guna (value in use). Kedua nilai tukar 

(value in exchange).

• Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh 

jumlah tenaga (labor) yg diperlukan untuk 

menghasilkan barang tsb.

• Nilai tukar dapat diartikan dgn kemampuan sesuatu 

barang untuk memperoleh barang lain. Hal itu berarti 

nilai tukar suatu barang sama dgn harga barang itu 

sendiri.



Teori Nilai (Value Theory)...2

• Hubungan antara nilai guna & nilai tukar suatu barang yg 
mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tdk 
mempunyai nilai tukar (tdk bisa ditukarkan dgn barang 
lain). Sebaliknya, ada barang yg mempunyai nilai tukar 
sangat tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah dalam 
kehidupan.

• Contohnya, air & intan. Menurut Smith, tdk ada jenis 
barang yg lebih berguna dari air. Akan tetapi, dlm 
kenyataan sehari-hari air sangat berguna tadi, tak bisa 
ditukarkan dgn barang2 lain. Intan, di pihak lain, tdk 
begitu berguna bagi kehidupan. Namun, dari sedikit intan 
bisa ditukarkan dgn sejumlah besar barang lain yg jauh 
lebih besar faedah (utiliti)nya.



Teori Pembagian Kerja

• Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui 
pembagian kerja (division of labor)

• Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, orang akan 
memilih mengerjakan yg terbaik sesuai dgn bakat &
kemampuan masing-masing.

• Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu 
menghasilkan setiap barang yg dibutuhkan secara sendiri-
sendiri. Akan tetapi hanya menghasilkan satu jenis barang 
saja. 

• Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan 
(diperdagangkan) di pasar.



Teori Akumulasi Kapital

• Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan bisa 
diperoleh dgn meningkatkan laba.

• Cara terbaik untuk itu ialah dgn melakukan investasi, 
yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Dengan 
mesin-mesin & peralatan yg lebih canggih, maka 
produktivitas labor akan semakin meningkat. 

• Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan 
produksi perusahaan. 

• Jika semua perusahaan melakukan hal yg sama, output 
nasional, yg juga berarti kesejahteraan masyarakat, 
akan meningkat pula.  



Pengaruh Pandangan Adam Smith

• Penghargaan yang sangat tinggi terhadap Smith adalah karena ia
berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi.

• Sistem ekonomi itu berupa Sistem Ekonomi Pasar, yang 
kadang-kadang juga disebut Sistem Ekonomi Liberal (karena
sistem ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi
individu-individu atau unit-unit perekonomian melakukan yang 
terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing), atau Sistem
Kapitalis.

• Sistem ekonomi pasar yang diciptakan Adam Smith sederhana
tetapi sangat ampuh dalam mencapai tujuan pengalokasian
sumber daya yang optimum, tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi.

• Sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna yang 
dikembangkan Smith oleh banyak pakar sering diakui sebagai
organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan.

• Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti
menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


