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Prinsip Ekonomi 

Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam 

melaksanakan tindakan ekonomi. 

Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi  

yang didalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu, diperoleh hasil yang 

maksimal. Prinsip ekonomi tersebut adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh 

hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil 

tertentu. 

Prinsip ekonomi yang sebelumnya pernah berkembang yakni dengan pengorbanan yang 

minimal dapat menghasilkan hasil yang minimal sudah tidak tepat karena hanya akan 

melahirkan manusia liberal yang serakah dengan menghalalkan berbagai cara. 

Prinsip ekonomi diterapkan pada 3 kegiatan pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan 

konsumsi. 

Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dalan segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan 

produksi, distribusi maupun konsumsi. Orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam 

kegiatan sehari-hari.  

Sebagai contoh seseorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga Rp 

120.000,00, pada toko B harga sepatu Rp 119.000,00 dan pada toko C harga sepatu dengan 

kualitas yang sama Rp 119.500,00. Berdasarkan prinsip ekonomi tentu orang tersebut akan 

membeli pada toko B yang harga lebih murah dan kualitas sama. Orang yang berpedoman pada 

prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita 

dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi 

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu tentu saja dengan tujuan yang berbeda. Di bawah ini 

contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi. 

1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, antara lain: 

a. menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik dengan harga murah; 

b. mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah/bahan 

baku;menggunakan tenaga kerja yang terampil; 

c. menggunakan mesin yang modern dengan harga murah tetapi produktif; 

d. harus selalu hemat baik itu dana ,jam kerja, ataupun tenaga kerja. 

2. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan dis-tribusi, antara lain: 

a. membeli barang pada produsen yang tepat. 

b. menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat; 

c. menempatan perusahaan diantara produsendan konsumen; 

d. meningkatkan mutu pelayanan; 

e. menggunakan sarana distribusi yang murah. 

3. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi,antara lain: 

a. membeli barang dengan memilih terlebih dahulu; 

b. membeli barang dengan menawar harga yang paling murah; 

c. memilih barang yang kualitas bagus; 

d. membeli barang sesuai dengan yang di-rencanakan; 

e. setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas; 

f. berusaha mencari tambahan penghasilan. 
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Penerapan prinsip ekonomi sangat penting apalagi di era globalisasi, dimana semua 

barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini produsen dituntut 

dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Tugas produsen ini 

sangat berat, tetapi harus tetap dilaksanakan agar barang hasil produksinya dapat terjual. Begitu 

juga distiributor harus melakukan penyaluran dengan efektif dan efisien. Sebaiknya distributor 

menggunakan saluran distribusi yang tepat. 

 


