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ABSTRAK 

Amerika Serikat mengalami shale oil boom pada tahun 2011 dan sejak saat itu, 

jumlah produksi minyak Amerika Serikat terus meningkat. Peningkatan ini 

berimplikasi pada melimpahnya suplai minyak di pasar global yang kemudian 

membuat harga minyak turun. OPEC yang diharapkan akan menstabilkan harga 

pasar dengan mengurangi jumlah produksi, ternyata menolak untuk memotong 

produksinya dengan tujuan untuk menekan produsen shale oil Amerika Serikat 

yang produksinya belum efisien di harga yang rendah untuk bangkrut dan keluar 

dari pasar. Namun, meski berada dalam kondisi under profit, industri shale oil 

Amerika Serikat ternyata mampu bertahan. Penelitian ini menjelaskan  alasan 

dibalik bertahannya industri shale oil Amerika Serikat di tengah tekanan harga 

yang tidak menguntungkan dalam rentang waktu 2014-2015. Jangkauan waktu 

dipilih dengan pertimbangan bahwa tahun 2014 menandai penolakan OPEC untuk 

menstabilkan harga dan pada tahun 2015, pemerintah Amerika Serikat menghapus 

kebijakan larangan ekspor minyak mentah. Menggunakan karakteristik industri 

shale oil yang sarat akan inovasi teknologi dan menambahkan teori Keynes 

tentang permintaan agregat untuk menggerakkan industri dan 

perekonomian,temuan penelitian ini membuktikan bahwa industri shale oil 

Amerika Serikat bertahan dalam karena industri shale oil Amerika Serikat 

menerapkan inovasi teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi dalam hal 

produktifitas dan biaya produksi serta karena industri shale oil Amerika Serikat 

mendapat intervensi dari Pemerintah Amerika Serikat melalui kebijakan yang 

meningkatkan permintaan agregat. 

Kata-Kata Kunci: industri shale oil, Amerika Serikat, inovasi teknologi, 

permintaan agregat, R&D 
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