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Experimental Economics (Ekonomi Eksperimental) adalah:
1. Aplikasi metode eksperimen untuk mengkaji berbagai
masalah ekonomi.
2. Ilmu Ekonomi yang metode kajiannya menerapkan
Experimental design menggunakan pelaku eksperimen
yang dimotivasi untuk mendapatkan insentif sehingga
karakteristik bawaannya dapat dikendalikan.
Berkembang bersamaan dgn Behavioral Economics
Desain Eksperimental digunakan untuk:
1) Menguji berbagai teori ekonomi
2) Mengembangkan berbagai teori ekonomi
3) Mengkaji/mengevaluasi suatu kebijakan
(sebelum/sesudah diimplementasikan)
4) Pembelajaran ilmu ekonomi

Experimental Economics
(Ekonomi Eksperimental)
Pendahuluan
 Beberapa

konsep (pendekatan) pemikiran &
analisis sdh dikembangkan pakar ekonomi
utk mengkaji fenomena ekonomi.
 Salah satu yg akan membawa revolusi dlm
ilmu ekonomi, adalah berkembangnya
inovasi teknik-teknik dalam ekonomi
eksperimental yg menerapkan inducedvalue theory utk pengendalian lingkungan atau
membuat faktor lain sama (ceteris paribus).

Dalam social sciences relatif sulit untuk mencari hubungan
sebab-akibat karena yang dihadapi umumnya adalah data
non-experimental, sehingga sering diperoleh kesimpulan
yang salah. Keadaan ini disebut Post Hoc Fallacy, yaitu
buah pikiran yang keliru karena berasumsi (tanpa bukti
yang objektif) bahwa karena kejadian A mendahului B maka
A disebut sebagai penyebab kejadian B. Padahal yang
menyebabkan kejadian B tersebut mungkin adalah faktor
lain. Jadi ini mungkin hanya spurious relationship karena
adanya confounding variables.
 Berbeda dengan natural sciences yg mudah membangkitkan
data melalui suatu eksperimen sehingga dapat mengontrol
faktor2 lain yang tidak dikaji. Hanya dgn pengontrolan
kondisi atau asumsi yang mendasari teori tersebut, dapat
diuji suatu teori (hubungan sebab-akibat) secara 'benar'


Review Ilustrasi Perbandingan Desain Survey vs Desain Ekperimen:

“mengkaji apakah ada perbedaan produktifitas
antara dua varietas A dan B “
Dgn Metode Survey, kita hanya
mewawancarai sejumlah petani yg
menggunakan varietas tertentu
tanpa usaha-usaha pengawasan
selanjutnya terhadap faktor
lainnya. Seandainya terdapat
perbedaan dlm produktifitasnya,
agak sulit untuk menyimpulkan
apakah hal ini benar-benar
disebabkan oleh perbedaan
varietas, karena mungkin banyak
faktor lain (pemberian

pupuknya, kesuburan tanahnya,
pengendalian hamanya,
temperatur udaranya dll) yg
ikut mempengaruhi produktifitas
tetapi dlm metode ini tdk
diperhatikan dgn baik.

Dgn Metode

Percobaan,

6 petak lahan yang homogen
ditanami varietas A dan B diulang
3x, dgn prosedur pengacakan shg
masing-masing lahan mendapat
kesempatan yg sama utk
menerima salah satu jenis
varietas. Selanjutnya diusahakan
agar supaya lingkungan (faktor
lain) relatif seragam. Apabila
kemudian ditemukan ada
perbedaan produktifitasnya, dgn
analisis yg sesuai, maka terdapat
alasan utk menyimpulkan
produktifitasnya dipengaruhi
varietas.

Metode Survei
RespondenResponden
Varietas Pupuk
Varietas
Tanah
(X1) Pengenda
Produktivitas
Temperatur
(Y) Produktivitas
(X1)
(X2)
(X3)
lian HPT
(X4)
(Y)
1
A
6
(X )
3

2A
3B

B

3.9

6

B

5

3.9

A

5

5

4

4B
5A

B

4

5

5

⋮B

⋮

⋮

4

⋮

n⋮

A

4.1

⋮

Rata-rata produktivitas var. A (𝐀)

5

4.1

Rata-rata produktivitas var. B (𝐁)

4.5

1
2
3

n

A

Beberapa
faktormelihat
yang diduga
mempengaruhi
produktifitas
(Y)
Untuk
variasidapat
sejumlah
faktor perlu
n besar
n
Apakah
perbedaan
produktivitas
(Y) disebabkan
karena
faktor
varietas (X1) ?

Metode Percobaan
Faktor lain dibuat sama
(Pengendalian lingkungan)
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Perbedaan produktivitas karena perbedaan varietas

Perbedaan Karakteristik
Survei:
Pasif. Peneliti hanya menentukan faktor yg
diamati dan memeriksa ketelitiannya.
 Perubahan yg terjadi pd respons, sulit diketahui
penyebabnya krn mungkin disebabkan oleh
faktor yg tidak diamati atau bahkan sebenarnya
belum diketahui oleh penelitinya sehingga tidak
kuat untuk menerangkan hubungan sebab-akibat.
 Telaahannya biasanya bersifat enumeratif, utk
menduga nilai agregat dari populasi.
 Walaupun relatif lemah dlm pengendalian
keragaman tapi cukup kuat dlm
representatisi krn umumnya didasarkan pd
kondisi alami dari masalah yg dihadapi.
 Usaha-usaha utk membandingkan berbagai
karakteristik dpt diperbaiki dgn pembuatan
klasifikasi menurut kelas-kelas peubah
tertentu sehingga secara buatan diciptakan
keseragaman lingkungan dari peubah yg
bersangkutan. Utk melakukan analisis seperti ini
dibutuhkan volume data yg besar, baik dlm
jumlah unit amatan maupun banyaknya peubah yg
dicatat.


Percobaan:






Aktif. Peneliti
memiliki keleluasaan
utk melakukan
pengawasan thd
sumber-sumber
keragaman data.
Dpt menciptakan
jenis perlakuan yg
diinginkan dan
kemudian mengamati
perubahan-perubahan
yg terjadi pada
responnya.
Telaahannya bersifat
analitik, yg bertujuan
utk menjelaskan
hubungan sebabakibat antar berbagai
faktor.
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2000 th yg lalu (zaman Aristoteles), fisika bukan
merupakan experimental science, setelah ada inovator
seperti Galileo Galilei, maka dianggap experimental science.
Biologi dulu juga bukan experimental science. Tetapi setelah
ada inovator seperti Pasteur dan Mendel, Biologi baru
disebut experimental science.
 Saat ini metode eksperimen mulai banyak digunakan dalam
pendidikan, psikologi, termasuk dalam ilmu ekonomi.
Penerima hadiah nobel dalam bidang ekonomi tahun 1994
dan 2002 adalah ekonom yang karyanya berkaitan dengan
experimental economics.




Jika social sciences ingin berkembang cepat seperti natural
sciences, sebaiknya dlm penelitiannya juga memakai metode
percobaan, jika memungkinkan. Kebaikan metode percobaan
adalah mampu mengendalikan faktor-faktor yang mengganggu
hubungan sebab akibat.



Sekarang percobaan-percobaan sudah menjadi hal
yang lazim dalam penelitian pasar komoditas dan aset,
teori permainan (game theory), keuangan, perilaku
strategis, dan sub bidang ekonomi lainnya. Contohcontoh percobaan ekonomi dapat dilihat dalam jurnal
Experimental Economics dan dalam buku teks misalnya
dalam Hey (1991), Davis dan Holt (1993), Friedman
dan Sunder (1994), serta Kagel dan Roth (1995).
Bahkan sekarang para ekonom menggunakan
experimental economics sebagai alat untuk proses
pembelajaran interaktif dalam perkuliahan ilmu
ekonomi, misalnya buku teks Schotter (2001), Holt
(2004), Burkett (2006), serta O’Sullivan, Sheffrin dan
Perez (2007)

Mengapa Perlu Menggunakan
Ekonomi Eksperimental?


Ilmu ekonomi & psikologi adalah dua
bidang yg dlm dekade terakhir ini makin
disadari sangat berkaitan satu sama lain.
Perilaku manusia lebih kompleks drpd yg
disajikan dlm teori ekonomi ”tradisional”.
 ekonom makin banyak menggunakan
aspek-aspek psikologi atau perilaku utk
menguji & memperbaiki teori ekonomi
dgn metode eksperimen.

Perhatian atau minat yg makin tinggi dlm metode
eksperimen ini tergambar dlm penghargaan
hadiah Nobel tahun 2002 yg diberikan kpd
Vernon Smith (experimental economist) & Daniel
Kahneman (behavioral economist)
 Ketika menganugrahkan hadiah Nobel 2002 tsb,
the Royal Swedish Academy of Science
mengungkapkan bahwa:
”Today behavioral economics & experimental
economics are among the most active fields in
economics, as measured by publications in major
journals, new doctoral dissertations, seminars,
workshops, and conferences.”


Berkaitan dgn rasionalitas pelaku ekonomi dlm
interpretasi hasil-hasil eksperimen,Vernon Smith
(2005) mengungkapkan bhw:
”My point is simple: when experimental results are
contrary to standard concepts of rationality, assume
not just people are irrational, but that you may not
have the right model of rational behavior.”
 Ekonom menyarankan tiap buku teks
mikroekonomi tingkat Sarjana memasukkan topik
ekonomi perilaku (behavioral economics) dan
ekonomi eksperimental (experimental economics)
karena akan memudahkan mahasiswa memahami
teori ekonomi (Lombardini-Riipinen dan Autio,
2007)


Buku teks mikroekonomi yg konvensional
memfokuskan kpd pokok permasalahan & teori,
sedangkan buku teks lanjutan (advanced) hanya
memfokuskan kepada teori saja.
 Bukti empiris: mahasiswa yg mengikuti
matakuliah yg ada bagian eksperimennya
lebih memahami teori ekonomi dibandingkan
dgn mereka yg mengikuti kelas tanpa ada
eksperimennya (Taylor 2007; Dickie 2006).
Mengabaikan fakta-fakta atau perilaku pelaku
ekonomi dpt mengurangi motivasi belajar mahasiswa
shg akan mengganggu proses pembelajaran
mahasiswa krn merasa terlalu lebar perbedaan teori
ekonomi yg disajikan di kelas dengan perilaku yg
terlihat dlm kehidupan sehari-hari.


Proses pembelajaran di kelas sering dimulai dengan
teori yang kurang intuitif, membahas prinsip yang
abstrak. Dalam proses pembelajaran ekonomi,
sebaiknya siswa memulainya dengan berpartisipasi
dalam suatu eksperimen atau simulasi, sebelum
membahas teori yang diuraikan secara empiris dalam
eksperimen tersebut.
 Setelah eksperimen selesai, mahasiswa mempunyai
kesempatan untuk mendiskusikan apakah perilakunya
sesuai dengan prinsip/teori ekonomi yang sedang
dibahas. Kadangkala teori ekonomi tradisional
berfungsi sangat baik dalam mengatur dan menjelaskan
prilakunya, tapi kadangkala juga tidak. Mahasiswa harus
dapat mengeksplorasi pertanyaan mendasar yaitu
mengapa sesuai teori dan mengapa tidak sesuai teori?


Ilustrasi Keterbatasan Data Historis dan Survei
dalam Pengkajian Hubungan Sebab Akibat
 Dpt dilihat dari lamanya perdebatan antara
kelompok ekonom aliran Monetarisme dgn
Keynesian sejak tahun 1960an, yg diibaratkan
seperti cerita tentang 'Luminist vs Aviophile'
oleh Edward Leamer dlm artikel “Let's Take the
Con out of Econometrics” di jurnal American
Economic Review yang sempat menggegerkan
para pakar ekonometrika.
Setelah beberapa dekade, sekarang ini
perumus kebijakan biasanya menerapkan
kombinasi dari kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter.

Monetarists dan Keynesians SEPERTI cerita
perumpamaan yg menarik ttg 'Luminist vs Aviophile'. Ada
sebuah fenomena bahwa hasil-hasil panen dari tanaman
di bawah pohon-pohon cenderung lebih tinggi dari hasil
panen di lokasi lain. Menurut Aviophiles (ahli burung),
hasil ini adalah akibat kotoran atau tahi burung.
Sedangkan Luminists (ahli cahaya), dalam menjelaskan
temuan yg sama, berpendapat bahwa fenomena ini
adalah akibat perbedaan intensitas cahaya.
Perselisihan mereka tdk dpt diselesaikan dgn
happenstance data atau data lapangan karena kedua
peubah penjelas tsb benar-benar terbaur, yaitu naungan
pohon (intensitas cahaya) dan kotoran burung terjadi
bersama-sama.

 Perlu desain eksperimen utk memisahkan
pengaruh masing-masing faktor

Prilaku manusia lebih kompleks dari teori di bukuteks.
Pembahasan pilihan keputusan pelaku ekonomi ini merupakan
cakupan behavioral economics yang memasukkan berbagai aspek
psikologi perilaku economic agents untuk menguji dan memperbaiki
teori ekonomi, misalnya dengan metode eksperimen. Oleh karena
itu Bidang Studi experimental economics ini telah berkembang
bersamaan dengan behavioral economics. Bidang Studi ini akan
menjadi topik penelitian yang baru dan menarik dikembangkan
setelah teori pertumbuhan modern (endogenous) dan inklusif.
 Bidang studi ekonomi eksperimental ini sangat membantu terutama
dalam mengkaji fenomena yang sulit diamati secara langsung dalam
konteks ekonomi yang terjadi secara alami. Sebagai ilustrasi
misalnya, bagaimana cara mengkaji: (1) faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan membayar pajak; (2) pengaruh
denominasi (pecahan uang) Rupiah baru (yang lebih besar dari
Rp100.00an) terhadap belanja, sedangkan denominasi tersebut
belum ada; (3) pengaruh redenominasi Rupiah terhadap inflasi; dan
(4) apakah sudah tepat pemerintah membantu atau memberi
jaminan (bail out) kepada Bank Century, yang sampai sekarang masih
kontroversial diperdebatkan para ekonom.
 Keempat studi ini, untuk pengumpulan data primernya, tidak
mungkin dilakukan dengan metode survey karena pasti banyak
unsur subyektifnya.


3 Prinsip Dasar dlm Experimental Design
(1) Ulangan utk dpt dugaan bagi galat (kekeliruan),
memperkecil simpangan baku nilai tengah perlakuan.
(2) Pengacakan pengalokasian subjek (unit) percobaan ke
kelompok yang akan diberi perlakuan, atau sebaliknya;
utk dapat dugaan tak bias.
(3) Kontrol lingkungan: utk mengurangi galat percobaan
shg yakin menyimpulkan bahwa perbedaan respons
diakibatkan karena perbedaan perlakuan
Perlakuan

Respons

Kontrol Lingkungan
(Faktor lain diusahakan ’sama’)
Karakteristik Pengumpulan Data dengan
Perancangan Percobaan

• Banyak ekonom yg mempunyai keyakinan bahwa ilmu
ekonomi tdk dpt menguji teorinya dgn melakukan
percobaan-percobaan di “laboratorium” krn
menganggap bahwa karakteristik yg dimiliki pelaku
ekonomi sgt beragam dan sulit utk dikontrol shg
sulit pula utk mengambil kesimpulan hubungan sebabakibat karena adanya confounding variables.

• Para ekonom sepakat menganggap bahwa setiap pelaku
ekonomi bertindak “rasional”, artinya dalam setiap
aktifitas selalu mempertimbangkan “manfaat” yg
diperoleh dan biaya yg dikeluarkannya atau
berdasarkan struktur insentif dari aktifitas tsb.

Induced-value theory (Smith, 1976):
• Penggunaan media imbalan yg tepat
memungkinkan peneliti untuk
memunculkan karakteristik pelaku ekonomi
tertentu shg karakteristik bawaannya
dpt dikendalikan atau tidak
berpengaruh lagi.
• Apabila karakteristik dasar pelaku ekonomi
(experimental unit) sama atau homogen
maka peneliti dpt melakukan percobaan
karena prinsip dasar ”pengendalian
lingkungan” (ceteris paribus) sdh dilakukan.

Tiga Syarat Cukup Induced-value
Theory (Prinsip Pengendalian):
1. Monotonicity. Pelaku percobaan selalu menyukai
imbalan yg lebih besar.
2. Salience. Imbalan yg diterima pelaku tgt dari
tindakan subjek percobaan dlm percobaan sesuai
aturan institusi yg mereka fahami.
3. Dominance. Adanya dominansi kepentingan pelaku
di dalam pelaksanaan percobaan, yaitu mereka
lebih mengutamakan imbalan dan mengabaikan
hal-hal lain.

Gb 2.1 Experimental Design
(Perancangan percobaan)

Perancangan Percobaan merupakan
satu kesatuan antara Rancangan
Perlakuan, Rancangan Lingkungan
dan Rancangan Respons atau
Pengukuran. Setelah kita melakukan
eksperimen (percobaan), diperoleh data
untuk dianalisis dan kemudian diambil
suatu kesimpulan untuk membuktikan
apakah hipotesis penelitian didukung
oleh data hasil eksperimen (lihat Gb2.1)

1.

Rancangan Perlakuan, yaitu rancangan yang
berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan
dibentuk. Perlakuan dapat terdiri dari satu faktor
atau dapat dibentuk dari kombinasi beberapa
faktor. Penyusunan kombinasi perlakuannya
tergantung pada fokus dari penelitiannya. Misalnya
pengaruh denominasi terhadap belanja tergantung
faktor harga barang, pengendalian diri konsumen
dan ada/tidaknya perencanaan sebelum konsumen
belanja. Jadi faktor yang dikaji ada empat, yaitu
denominasi, harga barang, pengendalian diri
konsumen, dan perencanaan. Jika faktor yang dikaji
lebih dari satu faktor, disebut rancangan
faktorial.

II. Rancangan Lingkungan, yaitu rancangan yang

berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan
tersebut ditempatkan pada unit-unit (subjek)
ekperimen. Penempatannya dapat dilakukan secara
acak tanpa pembatasan yang disebut Rancangan
Acak lengkap (completely randomized design).
Akan tetapi jika tiap ulangan menggunakan subjek
eksperimen yang sama karena keterbatasan jumlah
pelaku eksperimen, maka pada tiap ulangan
sebaiknya dilakukan pengacakan pemilihan
kombinasi perlakuannya untuk masing-masing
pelaku eksperimen. Rancangan dengan penempatan
secara acak pada tiap ulangan ini disebut
Rancangan Acak Kelompok (randomized block
design).

Metode Percobaan

(Rancangan Acak Lengkap)

Dilakukan pengulangan dan
Faktor lain dibuat
sama
pengacakan
terhadap
(Pengendalian
lingkungan)
varietas
jagung pada
6 petak
lahan

A = Varietas A

𝐀 =5
𝐁 = 4.5

B = Varietas B

Petak lahan Homogen

Perbedaan produktivitas karena perbedaan varietas

Metode Percobaan

(Rancangan Acak Kelompok)

Gambaran Umum tentang lahan

Sungai

Satu arah Keragaman

Faktor lain dibuat sama
II
III
(Pengendalian lingkungan)
I

Arah air mengalir

Petak lahan Heterogen
Homogen Homogen Homogen
Semakin dekat dengan air semakin tinggi kesuburan tanahnya
𝐀 =5
Blok
I >> Blok II >>
Blok III
produktivitas
perbedaan varietas
DilakukanPerbedaan
ulangan dan
pengacakankarena
untuk masing-masing
blok
𝐁Petak
= 4.5lahan diduga memiliki kesuburan tanah yang berbeda (Heterogen)

III.

Rancangan Pengukuran atau Respons:
yaitu rancangan yang berkaitan dengan respons
yang diukur atau diamati (dikumpulkan
datanya) untuk dianalisis. Bagaimana respons
eksperimen diambil (diamati) dari unit-unit
eksperimen yg diteliti dari suatu (kombinasi)
perlakuan. Dalam eksperimen transaksi pasar,
respons yang diamati adalah harga, jumlah
transaksi, surplus pembeli dan surplus penjual
serta efisiensi pasar.

Realitas dan Model
Bagaimana kita mengembangkan rancangan eksperimental
dalam suatu model yang merepresentasikan realitas, atau
sangat menyerupai lingkungan yang sebenarnya terkait
dengan substansi masalah ekonomi yang dikaji? Kita tidak
mungkin mereplikasi persis sama dalam suatu laboratorium
yang menggambarkan lingkungan di lapang yang sangat
kompleks. Sama halnya dalam penelitian bidang pertanian,
misalnya mengembangkan disain eksperimental untuk
mengkaji pengaruh varitas terhadap produktifitas; bagaimana
pemberian pupuknya, bagaimana kesuburan tanahnya,
bagaimana pengendalian hamanya, bagaimana temperatur
udaranya, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan jika
mau menyerupai lingkungan yang sebenarnya.

Kesulitan praktis lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk
melakukan kajian. Makin menyerupai lingkungan yang
sebenarnya, maka makin detail atau makin banyak faktor
yang dikaji sehingga akan membutuhkan anggaran penelitian
yang besar. Sebagai ilutrasi, misalnya jika kita mengkaji 3
faktor dalam suatu penelitian eksperimental dan tiap faktor
terdiri dari 2 taraf maka perlu delapan (2x2x2=8) kombinasi
perlakuan yang dicobakan. Jika tiap kombinasi perlakuan
diulang sampai 3 kali maka perlu dua puluh empat (3x8=24)
unit percobaan. Jika unit percobaan ini adalah suatu unit
lahan pertanian, maka dapat dibayangkan berapa dana yang
dibutuhkan untuk penelitian bidang pertanian ini. Begitu
juga jika dalam suatu ekperimen dalam kajian ekonomi
melibatkan 5 orang produsen/penjual dan 5 konsumen/
pembeli, maka dibutuhkan (24x10=240) pelaku eksperimen.

Selain itu, jika ingin menyerupai lingkungan yang sebenarnya,
lingkungan atau faktor-faktor yang dikaji akan sangat kompleks
sehingga akan sulit atau tidak mungkin kita menguraikan
penyebab dan akibatnya yang jumlahnya sangat banyak. Dalam
statistika, untuk menafsirkan bagaimana pengaruh interaksi
dari minimal 3 faktor terhadap suatu respons relatif sangat
sulit. Oleh karena itu, meskipun penelitiannya mengkaji
pengaruh lebih dari 3 faktor, yang dilihat untuk interpretasi
biasanya sampai interaksi 2 faktor atau 3 faktor saja. Pengaruh
dari 4 faktor relatif sulit untuk diinterpretasikan. Misalnya ada
pengaruh interaksi antara 2 faktor, yaitu denominasi dengan
harga barang, terhadap belanja. Ini artinya bahwa pengaruh
denominasi terhadap belanja tergantung dari harga barangnya;
atau pengaruh denominasi terhadap belanja barang yang
harganya tinggi, tidak sama dengan pengaruh denominasi
terhadap belanja barang yang harganya rendah.

Biasanya dalam suatu penelitian ekperimental, seperti yang
dilakukan oleh ahli teori di berbagai bidang, kita membuat
abstraksi suatu model dengan melakukan penyederhanaan
untuk meningkatkan kontrol, misalnya hanya mengkaji 2 atau
3 faktor saja dengan mengendalikan atau membuat faktor
lainnya sama (ceteris paribus). Setelah penelitian selesai,
kemudian dilanjutkan dalam penelitian berikutnya dengan
menambahkan faktor lain atau menambah taraf dari suatu
faktor tertentu oleh peneliti lain atau peneliti yang sama
untuk mempertajam hasil kajian eksperimentalnya.
Demikian seterusnya sampai hasil kajiannya memuaskan dan
para peneliti sepakat dengan temuan baru setelah hasil
penelitiannya didiskusikan atau diperdebatkan dalam
berbagai seminar, workshop atau jurnal.

Oleh karena itu, sangat logis penemuan varietas
unggul membutuhkan waktu beberapa tahun karena
perlu dicobakan untuk berbagai lingkungan atau
berbagai kombinasi jenis faktor yang dapat
mempengaruhi produktifitas, termasuk tahan
terhadap berbagai serangan hama dan lingkungan yang
ekstrim. Jadi tidak mungkin masalah penelitian dapat
diselesaikan dengan memuaskan dalam satu kali
penelitian eksperimental saja. Kita hanya berusaha
merancang suatu ekperimen yang mereplikasi sedekat
mungkin asumsi model yang dikaji, dengan hanya
memfokuskan pada 2 atau 3 faktor saja, kemudian
dilanjutkan oleh penelitian-penelitian berikutnya.

Gambaran Eksperimen
Dalam percobaan ekonomi diberikan intruksi
percobaan yang terdiri dari deskripsi tentang
ketentuan percobaan, pilihan-pilihan dan tindakantindakan yang harus dilakukan subjek percobaan (pelaku
percobaan), serta aturan penentuan pemberian imbalan
(reward) uang tunai kepada subjek, yang tergantung pada
tindakan mereka.
 Lembar instruksi percobaan diberikan kepada subjek
penelitian pada saat percobaan akan dilaksanakan
sehingga subjek penelitian jelas memahami prosedur
percobaan dan aturan yang berlaku. Dalam Instruksi
percobaan ini, dapat juga dilengkapi dengan contoh
ilustrasi yang sederhana yang akan lebih memperjelas
permasalahan bagi subjek percobaan.
 Dalam penelitian di bidang ekonomi dengan metode
percobaan, kelompok masyarakat yang seringkali menjadi
subjek penelitian berasal dari kelompok mahasiswa.


Beberapa Istilah dalam Perancangan Percobaan
1. Unit (pelaku) eksperimen adalah unit terkecil dalam
suatu eksperimen yang diberi suatu perlakuan. Unit
eksperimen ini dapat individu pelaku ekonomi atau
kelompok individu pelaku ekonomi.
2. Perlakuan (treatment) merupakan suatu aturan,
metode atau prosedur yang diterapkan pada unit
(pelaku) eksperimen, misalnya diberikan uang dalam
denominasi besar atau denominasi kecil, diterapkan
sistem syariah atau sistem konvensional, atau pemberian
suatu jenis pupuk dalam eksperimen di bidang
pertanian. Kelompok pelaku eksperimen yang menerima
perlakuan tertentu, sering disebut sebagai experimental
group, sedangkan yang tidak menerima perlakuan disebut
sebagai control (comparison) group.

Beberapa Istilah dalam Perancangan Percobaan
3. Faktor adalah peubah bebas atau penjelas yang
dieksperimenkan sebagai penyusun perlakuan. Peubah
bebas dapat berupa peubah kualitatif maupun kuantitatif.
Faktor kualitatif, misalnya sistem transaksi pasar yang
terdiri misalnya double action, desentralisasi, dan posted
offer. Faktor kuantitatif, misalnya denominasi yang terdiri
misalnya pecahan rupiah puluhan, dua-puluhan, limapuluhan, dan seratusan.
4. Taraf (level) adalah nilai-nilai dari peubah bebas (faktor)
yang dieksperimenkan dalam suatu simulasi percobaan.
Jika faktor sistem transaksi pasar terdiri dari double
action, desentralisasi, dan posted offer, maka faktor
tersebut terdiri dari 3 taraf.

Praktikum Percobaan Ekonomi (P1):

Mengkaji Pengaruh Informasi Serta Jumlah Penjual
Dan Pembeli Dlm Transaksi Pasar
Pasar persaingan sempurna (PPS) merupakan struktur pasar yang paling ideal
karena dianggap sistem pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sangat tinggi efisiensinya
dibandingkan dengan struktur pasar yang lain seperti monopoli. Karena sifatnya
menguntungkan bagi penjual dan pembeli, seringkali para ekonom
mengharapkan terciptanya pasar persaingan sempurna. Namun dalam beberapa
bukuteks ekonomi dinyatakan bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi
terbentuknya pasar persaingan sempurna adalah:
1. jumlah pembeli dan jumlah penjual banyak;
2. adanya kebebasan bagi pelaku ekonomi keluar-masuk pasar;
3. produk yang dipasarkan homogen; dan
4. informasi yang sempurna, artinya para pembeli dan penjual mengetahui
tentang keadaan pasar yaitu tingkat harga yang berlaku dan perubahanperubahan harga-harga tersebut.

Masalahnya disini adalah apakah untuk mewujudkan kondisi pasar
persaingan sempurna harus memenuhi keempat syarat diatas, atau
mungkin ada suatu syarat, yang jika dipenuhi, sudah cukup
memenuhi karakteristik pasar persaingan sempurna (sufficient
condition).

Praktikum Percobaan Ekonomi:

Mengkaji Pengaruh Informasi Serta Jumlah
Penjual Dan Pembeli Dlm Transaksi Pasar
Faktor-faktor (Rancangan Perlakuan):
1. Jumlah Penjual (2 taraf): 1 orang (monopoli,MO) dan 5 orang (“PPS”).
2. Sistem Transaksi (3 taraf): desentralisasi (DT), double auction (DA) dan
posted-offer (PO).
 6 kombinasi Perlakuan

Respons yg diukur (Rancangan Respons):
1. Contract price (Pe): harga yg disepakati penjual dan pembeli.
2. Jumlah Transaksi (Q): yg disepakati penjual dan pembeli di Pasar
3. Efisiensi pasar (EF): % profit yg dpt diserap penjual dan pembeli selama
proses transaksi dari total maksimum yg mungkin.
4. Surplus pembeli (BS): % kelebihan penerimaan yg dibatasi contract price dan
kurva permintaan.
5. Surplus penjual (SS): % kelebihan penerimaan yg dibatasi kurva penawaran
dan contract price.

1. Sistem desentralisasi (DT): pembeli dan penjual bebas
dan aktif mencari pasangannya untuk melakukan tawarmenawar harga atas suatu barang dagangan. Sistem
transaksi ini agak tertutup, karena semua informasi tentang
penawaran penjual (offers), permintaan pembeli (bids) dan
harga yang disepakati (contract price) tidak diketahui oleh
semua pelaku pasar atau publik.
2. Sistem double auction merupakan sistem pelelangan dua
arah, yaitu semua penjual dan pembeli sama-sama
melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu barang
sehingga semua informasi diketahui oleh publik atau
semua penjual dan pembeli dalam pelelangan tersebut.
3. Sistem transaksi posted-offer merupakan sistem
transaksi yang biasa ditemui dalam bidang usaha retail
dan industri yaitu harga yang telah dipasang oleh penjual
kemudian ditawarkan kepada pembeli (posted-offer price),
dan pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan sesuai
dengan anggaran yang dimilikinya.

Percobaan ekonomi dgn melibatkan 48 orang sbg pelaku percobaan,
yg dibagi secara acak dlm 6 kelompok percobaan ekonomi:
(Jika diulang 3 kali, bagaimana Rancangan Lingkungannya?) :
1. 10 orang dipilih ‘acak’ siapa jadi penjual (5 orang) dan siapa jadi pembeli (5
orang), kemudian melakukan simulasi percobaan ekonomi dgn aturan
sistem double auction, sebanyak 5 kali (periode).  DA-‘PPS’
2. 10 orang dipilih ‘acak’ siapa jadi penjual (5 orang) dan siapa jadi pembeli (5
orang), kemudian melakukan simulasi percobaan ekonomi dengan aturan
sistem desentralisasi, sebanyak 5 kali (periode).  DT-‘PPS’
3. 10 orang dipilih ‘acak’ siapa jadi penjual (5 orang) dan siapa jadi pembeli (5
orang), kemudian melakukan simulasi percobaan ekonomi dengan aturan
sistem posted offer, sebanyak 5 kali (periode).  PO-‘PPS’.
4. 6 orang dipilih ‘acak’ siapa jadi penjual (1 orang) dan siapa jadi pembeli (5
orang), kemudian melakukan simulasi percobaan ekonomi dengan aturan
sistem double auction, sebanyak 5 kali (periode).  DA-MO.
5. 6 orang dipilih ‘acak’ siapa jadi penjual (1 orang) dan siapa jadi pembeli (5
orang), kemudian melakukan simulasi percobaan ekonomi dengan aturan
sistem desentralisasi, sebanyak 5 kali (periode).  DT-MO.
6. 6 orang dipilih ‘acak’ siapa jadi penjual (1 orang) dan siapa jadi pembeli (5
orang), kemudian melakukan simulasi percobaan ekonomi dengan aturan
sistem posted offer, sebanyak 5 kali (periode).  PO-MO.
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Beberapa ILUSTRASI....

Gambar 2. Grafik Kurva Penawaran S dan permintaan D Teoritis (kiri), dan
Perkembangan Contract Price untuk Transaksi PO-’PPS’ dan DA-’PPS’
dengan 5 Penjual dan 5 Pembeli Selama 5 Periode Percobaan (kanan).

Tabel 1. Beberapa Respons dari Pengaruh 6 Kombinasi Sistem Transaksi Pasar.
5 Penjual-5 Pembeli (‘PPS’)

1 Penjual-5 Pembeli (Monopoli)

DT

DA

PO

DT

DA

PO

HKT

Rp.550

Rp.550

Rp.550

Rp.550

Rp.550

Rp.550

Pe

Rp.477

Rp.549

Rp.590

Rp.477

Rp.672

Rp.620

5-7 buah

7-8 buah

5-8 buah

7-8 buah

6-7

2-8 buah

Q

EF

BS
SS
CV

buah
88.6 %

98.9 %

82.6 %

93.2 %

95.2

87.4 %

%
63.2 %

50.6 %

44.9 %

70.6 %

27.3 %

39.3 %

36.8 %

49.4 %

55.1 %

29.4 %

72.7%

60.8 %

24.8 %

5.5 %

17.8 %

23.4 %

7.4 %

14.1%

Keterangan :

HKT
= Harga Keseimbangan Teoritis;
Q = Selang Kuantitas
__
Pe = Harga Keseimbangan Empiris (rataan contract price);
EF = Rataan Efisiensi;
CV = Rataan Koefisien Keragaman
BS = Rataan Surplus Pembeli;
SS = Rataan Surplus Penjual

Gambar 3. Grafik Kurva Penawaran S dan permintaan D Teoritis (kiri), dan
Perkembangan Contract Price untuk Transaksi PO-MO dan DA-MO dengan 1
Penjual dan 5 Pembeli Selama 5 Periode Percobaan (kanan).

Praktikum Percobaan Ekonomi (P3):

Kajian EFEK DENOMINASI
Sebelum percobaan dimulai anda akan diberi
uang sebesar Rp200.000,00
Pecahan Besar

atau

Pecahan Kecil

Uang ini (sebagian atau seluruhnya)
dapat anda gunakan untuk

Belanja

Disimpan

Praktikum Percobaan Ekonomi (P4):

Kajian redenominasi

Setiap penjual mendapat dua Unit Cost berbeda
 Penjual diminta untuk menetapkan harga jual
 Harga jual yang ditetapkan terdiri dari dua harga yaitu sebelum
dan setelah redenominasi
Penjual
Unit Cost
 Kedua harga tersebut ditetapkan sebelum
1
Rp 3700
transaksi jual beli dimulai
Rp 10600
Tentukan
harga jual
berapa
ya..?

Setelah
redenominasi,
harga jadi berapa
ya..? Diturunkan
atau dinaikkan?

2

Rp 4400
Rp 9900

3

Rp 5100
Rp 8900

4

Rp 5800
Rp 8200

5

Rp 6500
Rp 7500

Praktikum Percobaan Ekonomi (P2):

Karakteristik
Wajib Pajak

Persepsi
Wajib Pajak

Penegakan
Hukum
(Denda)

Pemeriksaan

Tingkat Kepatuhan
Membayar Pajak
Pelayanan
Pajak

Penyuluhan
Perpajakan

Tingkat
Pendidikan

Pendapatan

Kajian ttg Faktor2 yg mempengaruhi
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Struktur Data Metode Survei
Respon Patuh Kurang Pendidik
den
(Yi)
Bayar an (X1i)

Pemeriksa
an (X2i)

Denda
(X3i)

Pendapa
tan (X4i)

Xj
….

1
2
3
4
5

:
n

?

Apakah mungkin menanyakan responden (Wajib Pajak), apakah dia
membayar pajak pendapatannya dengan benar (jujur)? Seberapa
besar tingkat kepatuhan dia membayar pajak pendapatannya?

Prinsip Penelitian Menggunakan
Metode Percobaan
∆ denda
(penegakan hukum)
∆ pemeriksaan
∆ pendidikan tax payer
∆ pendapatan tax payer

∆ Tingkat
Kepatuhan
WP

Teori Induced Value
(Pengendalian lingkungan :
faktor lain sama)

An Experiment
Conducted in a Laboratory Setting

Eksperimen dalam Kajian Kepatuhan
Membayar Pajak (tax compliance)

Nama Wajib Pajak: Anita

NO
1
2
3
4
5
6

LEMBAR KEPUTUSAN
PERIODE
3

KETERANGAN

1
2
4
5
39.000.000
Penghasilan Neto
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
24.000.000
Pajak (T% x PKP)
1.200.000
Kompensasi Awal (No.1 - No.4)
37.800.000
KARENA JUJUR
Pemeriksaan
MAKA UANG YG TDK
a. Jika tidak diperiksa (Uang yang tidak dilaporkan)
0
DILAPORKAN = 0
(Kompensasi Akhir= No.5 + Uang yang tidak dilaporkan)

b. Jika diperiksa dan benar
(Kompensasi Akhir = Kompensasi Awal)
c. Jika diperiksa dan tidak benar maka
i. Pajak yang kurang dibayar
ii. Denda (F% x No.i)
iii. Total Kurang Bayar (No.i + No.ii)
7 Kompensasi Akhir (No.5 - No.iii + a)
8 Kompensasi Kumulatif

KOMPENSASI AKHIR
= KOMPENSASI AWAL
37.800.000

Gambar Lampiran 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
(%) menurut Peluang Pemeriksaan dan Denda

Gambar Lampiran 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%) Menurut
Peluang Pemeriksaan dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Gambar Lampiran 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%) Menurut
Penghasilan Netto Wajib Pajak

Kajian Experimen Tax Amnesty (P5)

NO
1

Aset Kekayaan Sederhana
HARTA

NO
4

HARTA

Motor Nmax
Rp. 30 juta

1 unit Rumah di Dramaga
Rp. 500 juta

2%: Rp. 600 ribu
3%: Rp. 900 ribu
5%: Rp. 1,5 juta

2%: Rp. 10 juta
3%: Rp. 15 juta
5%: Rp. 25 juta

2

5

Emas 20 gram
Rp. 10 juta

Tanah 100 m di pedalaman
Rp. 40 juta

2%: Rp. 200 ribu
3%: Rp. 300 ribu
5%: Rp. 500 ribu

2%: Rp.800 ribu
3%: Rp. 1,2 juta
5%: Rp. 2 juta

3

6

Deposito berjangka 10 tahun
Rp. 30 juta

Barang elektronik
Rp. 30 juta
2%: Rp. 600 ribu
3%: Rp. 900 ribu
5%: Rp. 1.5 juta

2%: Rp. 600 ribu
3%: Rp. 900 ribu
5%: Rp. 1,5 juta

Aset Kekayaan Tinggi
NO
1

HARTA

Aset yang sudah dilaporkan/
dibayarkan pajaknya

HARTA

NO
9

HARTA

1 unit Apartemen
Rp. 1.6 miliar

Emas 1 kg
Rp. 550 juta

Speedy boat pribadi
Rp. 2.6 miliar

2%: Rp. 32 juta
3%: Rp. 48 juta
5%: Rp. 80 juta

2%: Rp. 11 juta
3%: Rp. 16.5 juta
5%: Rp. 27.5 juta

2%: Rp. 52 juta
3%: Rp.78 juta
5%: Rp. 130 juta

2

Setiap responden akan diberi form
berupa catatan kekayaan, lembar
keputusan, dan uang tunai.

NO
5

6

1 unit rumah
Sumarecon
Rp. 2 miliar

1 unit mobil
Lambhorgini
Rp. 1 miliar

1 unit Lukisan Affandi
Rp. 1 miliar
2%: Rp. 20 juta
3%: Rp. 30 juta
5%: Rp. 50 juta

2%: Rp. 20 juta
3%: Rp. 30 juta
5%: Rp. 50 juta

2%: Rp. 40 juta
3%: Rp. 60 juta
5%: Rp. 100 juta
3

10

7

11

Tanah 10 hektar
Rp. 6 miliar

Toko baju
Rp. 2 miliar

Barang branded
Rp. 5 miliar

2%: Rp. 120 juta
3%: Rp. 180 juta
5%: Rp. 300 juta

2%: Rp. 40 juta
3%: Rp. 60 juta
5%: Rp. 100 juta

2%: Rp. 100 juta
3%: Rp. 150 juta
5%: Rp. 250 juta

UU atau
Peraturan
Bank Indonesia

Praktikum Percobaan Ekonomi (P6)

Kebijakan
Pemerintah
(Kasus Century)

Lingkungan
Bisnis

Kinerja Perbankan
Indonesia
Pasar
Tenaga
Kerja

Dan
Lain-lain

Sistem
Perbankan
Nasional

Kajian ttg Faktor2 yg mempengaruhi
Kinerja Perbankan Indonesia

Prinsip Penelitian Menggunakan
Metode Percobaan
1. Opsi kebijakan:
(i)Membantu (Bail Out)
atau (ii) Menutup Bank
Century
2. Kondisi Keuangan
Global: (i) Krisis atau
(ii) Tdk ada Krisis

Kinerja
Perbankan

Teori Induced Value
(Pengendalian lingkungan :
faktor lain sama)

Design of an Experimental Economy
4 healthy banks & 1 bank with a problem
Depositing Money

Making a Loan
Deposit Interest

Credit Interest

Employing or
Unemploying Workers

10 deposan

output

Depositors & as Workers at Firms

5 Firms (Investors)

An Experiment
Conducted in a Laboratory Setting

Dampak thd Suku Bunga Deposito
Tergantung Kondisi Perekonomian
14.50
14.50
14.00

12.84

13.00
12.48
12.50

Kebijakan
Penutupan Bank

12.00

11.50

11.00

10.50

10.80

11.16

11.16

Kebijakan
Penyelamatan
Bank

Suku Bunga Deposito Pe r tahun (%)

Suku Bunga Depoito Per tahun (%)

14.00
13.50
13.50

12.50
12.00
11.50

1

2

3

11.16

11.00

10.80

10.50

10.80

10.80

10.00

Kebijakan
Penutupan Bank

13.00

11.16

11.16

2

3

10.00
1

Bulan
Bulan

Kondisi Krisis

11.28

Kondisi Normal

Kebijakan
Penyelamatan
Bank

Dampak thd Suku Bunga Kredit
Tergantung Ukuran Bank Bermasalah
17.00
16.44

16.50

16.50

16.00
15.60
15.50

15.24

15.00

15.24

Kebijakan
Penutupan Bank

14.50

14.00
13.80

13.50

13.00

Kebijakan
Penyelamatan Bank
13.20

Suku Bunga kredit Per tahun (%)

Suku Bunga Kredit Pertahun (%)

17.00

16.00

15.48
15.50

15.24

15.00

15.24

15.24

Kebijakan
Penutupan Bank

14.50
14.28

14.00

14.16

13.50

Kebijakan
Penyelamatan
Bank

13.00

12.50

12.50
1

2

3

1

2

3

Bulan
Bulan

Ukuran “Bank Bermasalah” Besar

Ukuran “Bank Bermasalah” Kecil

Total Deposito (Juta
Rupiah)

Total Deposito
250
200

150

dibantu
ditutup

100
50
0

Perbedaan Relatif (%)

1

2

3
Ulangan

4

5

Perbedaan Relatif Total Deposito (%) Kebijakan
120
Ditutup Dibandingkan Dibantu
100
80
60
40
20
0

dibantu
ditutup

1

2

3
Ulangan

4

5

Total Kredit (Juta
Rupiah)

115

Total Kredit

110
105
dibantu
ditutup

100
95
90

Perbedaan Relatif (%)

1

2

3
Ulangan

4

5

Perbedaan Relatif Total Kredit (%) Kebijakan
Ditutup Dibandingkan Dibantu

105
100

95

dibantu
ditutup

90
85
80
1

2

3
Ulangan

4

5

Mahasiswa seringkali menjadi subjek
penelitian karena:
• Paling ”siap” utk masuk ke dlm kelompok
eksperimen
• Latar belakang dari kampus, drmn
sebagian besar peneliti muncul
• Biaya imbangan (opportunity cost) yg
rendah
• Dpt mengurangi pengaruh eksternal yg
dpt menjadi variabel pengganggu di dlm
penelitian.

Ekonomi Eksperimental untuk Pengembangan Teori Ekonomi
 Hey (1991), salah satu penulis buku experimental economics, tergoda untuk
mengklaim bahwa semua teori ekonomi dapat diuji validitasnya dengan
metode percobaan.
 Teori ekonomi dalam kajian eksperimental di beberapa jurnal atau bukuteks
dapat diklasifikasikan dalam: permainan (games), pasar (market games),
kordinasi (coordination games), pelelangan (auctions), pengambilan keputusan
(decision making), pembelajaran (learning experiments), keuangan (finance), dan
preferensi sosial (social preferences).
Ekonomi Eksperimental untuk Pengkajian suatu Kebijakan Ekonomi
 Experimental economics juga untuk pengkajian suatu kebijakan ekonomi,
misalnya kajian tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) dalam sistem
pemungutan pajak self assessment yang diberlakukan di Indonesia (Juanda et
al, 2010a), Tax Amnesty serta Redenominasi (Juanda et all, 2017).
 Berbagai kebijakan makroekonomi atau moneter dapat disimulasikan lebih
dahulu dalam suatu eksperimen. Misalnya saja dalam berbagai kebijakan
desentralisasi fiskal atau polemik tentang kebijakan pemerintah untuk
menyelamatkan Bank Century, yang sampai sekarang masih dipertanyakan
dampak sistemiknya. Tentu saja ini tidak semudah apa yang sudah banyak
dilakukan dalam eksperimen di bidang mikroekonomi.





Experimental economics bukan hanya untuk
pengembangan teori ekonomi, tapi pendekatan ini
juga berpotensi besar dalam membantu
memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi
para perumus kebijakan ekonomi.
Hambatan dalam perkembangan experimental
economics adalah status quo. Banyak ekonom atau
ilmuwan yang terindoktrinasi (brainwashed)
berpendapat kukuh bahwa ekonomi adalah nonexperimental science dan tidak mungkin peneliti
mengontrol pembangkitan data dengan cara yang
serupa seperti yang dilakukan dalam percobaan di
bidang hard sciences seperti fisika, kimia dan
biologi.  TIDAK BENAR (bukti presentasi ini)





Sebaliknya, banyak juga ekonom atau ilmuwan berpendapat
bahwa eksperimen di bidang ekonomi bukan hanya mungkin
dapat dilakukan, tapi juga secara metodologi diperlukan, dan
sangat berguna sebagai 'teaching tool',
Metode eksperimen dlm ilmu ekonomi adalah suatu cara yg
sangat baik utk membangkitkan data yg kualitasnya dpt
lebih baik (dibandingkan metode survey) dan
kemungkinan biayanya lebih kecil dari pada data yg
tersedia di publikasi. Paling tidak, metode eksperimen
memberikan cara alternatif utk mendapatkan data. Jadi
pendekatan ini merupakan sebuah kemungkinan yg tersedia di
hadapan kita. Utk tujuan ilmiah, data hasil percobaan
relatif mudah utk diinterpretasi dlm menyimpulkan
hubungan sebab-akibat. Kebaikan metode percobaan
adalah mampu mengendalikan faktor-faktor yang
mengganggu hubungan sebab akibat.

Quasi-Experiment
Varian dari desain eksperimen yang sering diterapkan
dalam ilmu sosial adalah quasi-experiment, yang tidak
menerapkan induced value theory. Eksperimen yang
”seolah-olah” menerapkan pengendalian lingkungan ini
umumnya dilakukan dilapangan, meskipun ada juga yang
di laboratorium. Dalam quasi-experiment perlu banyak
ulangan karena banyak karakteristik bawaan atau
lingkungan pelaku ekperimen dapat memengaruhi
respons hasil sehingga harus dikendalikan dan
diperhatikan pengaruhnya sebagai covariate, bukan
sebagai perlakuan yang diberikan, dan perlu dikaji dalam
studi

Experimental Economics adalah disiplin ekonomi yang
metode kajiannya menerapkan desain eksperimental
menggunakan pelaku eksperimen yang dimotivasi untuk
mendapatkan imbalan uang tunai (induced value theory) yang
merepresentasikan insentif yang diperoleh pelaku ekonomi
dalam realitas (ketika mengambil suatu keputusan) sehingga
karakteristik bawaannya dapat dikendalikan.
Membantu kajian fenomena yg “sulit” diamati secara alami
Metode Eksperimen digunakan untuk:
1) Menguji berbagai teori ekonomi
2) Mengembangkan berbagai teori ekonomi
3) Mengkaji/mengevaluasi suatu kebijakan
(sebelum/sesudah diimplementasikan)
4) Pembelajaran ilmu ekonomi

