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Pelaku Ekonomi dan
Peranannya

sebagai pemasok (suplyer) faktor-faktor produksi (input) berupa tanah, tenaga
kerja, modal, dan keahlian kepada perusahaan untuk untuk kegiatan produksi
sebagai pemakai (demander) barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk
memenuhi kebutuhan hidup.

Upah/gaji, yaitu imbalan yang diterima RTK karena telah mengorbankan tenaga
untuk kegiatan produksi
Sewa, yaitu imbalan yang diterima RTK karena telah menyewakan tanah atau
bangunan untuk pelaku kegiatan produksi
Bunga, yaitu imbalan yang diterima RTK karena telah meminjamkan sejumlah
uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi 
laba/keuntungan, yaitu imbalan yang diterima RTK karena telah mengorbankan
pikiran, tenaga, dan keahliannya untuk mengelola perusahaan sehingga
perusahaan mampu menghasilkan barang/jasa dan memperoleh laba.

sebagai produsen, adalah menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi
kepentingan para konsumen dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang
disediakan oleh RTK
sebagai agen pembangunan, ditujukan untuk meninggkatkan produksi melalui
penelitian dan pengembangan. Perusahaan yang mecapai sukses dapat
dikatakan berfungsi sebagai agen pembangunan, yang tidak hanya mengejar
keuntungan tetapi bertanggungjawab pula atas kesejahteraan karyawan dan
masyarakat  

Kegiatan ekonomi tidak mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya para
pelaku yang menjalankannya. Dimana para pelau kegiatan ekonommi tersebut
memiliki peranannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi.
Peranan para pelaku kegiatan ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam sebuah
diagram interaksi para pelaku kegiatan ekonomi yang disebut dengan Cyrcular Flaw
atau arus lingkaran kegiatan ekonomi. 
Berikut penjelasan mengenai peran para pelaku kegiatan ekonomi serta interaksi
dalam kegiatan ekonomi.
a) Rumah Tangga Konsumsi/Keluarga (RTK) 
Merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang/jasa
dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
dalam kegiatan ekonomi RTK memiliki peran, yaitu 

Untuk melakukan konsumsi RTK memerlukan pendapatan berupa uang, pendapatan
tersebut diperoleh dari perusahaan dalam bentuk sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

b) Rumah Tangga Perusahaan/Produsen (RTP)
Merupakan salah satu pelaku ekonomi yang penting dimana perusahaan berperan
dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, termasuk distribusinya
(memasarkannya), peran RTP dalam kegiatan ekonomi antara lain :



sebagai distributor, adalah sebagai mata rantai penyaluran barang dalam rangka
mmelayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen
tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat kuantitas (banyaknya), dan tepat
kualitas, sehingga barang yang dibutuhkan masyarakat dengan mudah dapat
diperoleh.

pemerintah sebagai investor dan produsen, maksudnya pemerintah dapat
bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang/jasa yang menyangkut
kepentingan orang banyak dan juga sebgai investor atau penanam modal baik
seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
negara tersebut.
Pemerintah sebgai konsumen, artinya untuk menjalankan tugasnya, pemerintah
memerlukan beragai macam barang/jasa
pemerintah sebagai pengatur, maksudnya pemerintah membuat berbagai
peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Sebagai konsumen, maksudnya RTLN menjadi konsumen daro produk
barang/jasa yang dihasilkan oleh negara lain, yaitu dengan mengimpor
barang/jasa dari negara lain dan negara lain mengekspornya.
Sebagai produsen, artinya menghasilkan barang/jasa yang nantinya kan diekspor
ke negara lain sehingga masyarakat dari negara lain dapat menggunakan dan
menikmati produk-produk yang berkualitas tinggi yang belum tentu dapat
dihasilkan dinegaranya
Sumber tenaga kerja ahli, dalam hal ini peranan masyarakat luarnegri adalah
mereka yang berada di negara maju dengan banyak tenaga ahli, dapat
memenuhi kebutuhan  tenaga kerja di negara lain, terutama di dalam negri.
Sebagai investor, Dalam hal ini kebanyakan investor adalah masyarakat luar
negri, dimana mereka pada umumnya memiliki dana dan juga perekonomian
yang lebih maju.

c) Rumah Tangga Pemerintahan/Government (RTG)
didalam perekonomian pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta
mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju
dan rakyat dapat hiduplayak dan damai. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi
antara lain :

1.

2.

3.

d) Masyarakat/ Rumah Tangga Luar Negeri (RTLN)
Pengertian masyarakat luar negri mencakup negara dan masyarakat luar negri itu
sendiri. dalam kegiatan ekonomi RTLN memiliki berbagai peranan sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.
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