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SINOPSIS 

 

Buku Ekonomi Mikro (pengantar) ini  adalah buku 

yang berupaya memperkenalkan teori dasar Ilmu ekonomi 

dari sudut pandang perilaku individu pelaku ekonomi yang 

berinteraksi dalam mekanisme pasar. Istilah perilaku 

individu diketengahkan untuk membedakan pembahasan 

lain dari teori dasar Ilmu ekonomi yang bersifat 

menyeluruh (aggregate) atau yang dkenal dengan teori 

ekonomi makro.  

Sebagai cabang ilmu ekonomi yang fokus 

membahas keterkaitan harga dengan berbagai komponen  

aktifitas ekonomi dalam suatu alir kegiatan dua rumah 

tangga (konsumsi dan produksi) dan distribusi sumberdaya 

serta barang dan jasa,  teori ekanomi ini juga sering disebut 

sebagai teori harga, dimana teori ini memberi penjelasan 

tentang hukum-hukum  yang  berkenaan dengan hubungan 

harga dengan permintaan dan penawaran  dan 

keseimbangan keduanya dalam interaksinya, pada pasar 

bersaing sempurna. Kemudian lebih mendalam  membahas 

bagaimana mekanisme pasar tersebut  melahirkan surplus 

bagi produsen maupun konsumen dan kemungkinan yang 

terjadi seperti fenomena kegagalan pasar (market failure) 

dan beberapa aplikasi tentang kebijakan yang dapat 
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diambil untuk melindungi kedua pelaku ekonomi tersebut. 

Penjelasan lain sehubungan dengan hal tersebut  adalah 

tentang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, 

elastisitas produksi dan elastisitas pendapatan dalam 

berbagai bentuk dan kemungkianannnya.  

Teori-Teori lain yang penting yakni: Teori perilaku  

konsumen, teori prosuksi, teori biaya produksi, serta teori 

yang berkenaan  dengan bentuk-bentuk kecenderungan 

dalam pengorganisasian pasar dan berbagai cirinya serta 

keuntungan maksimum yang mungkin dicapai  oleh setiap 

pelaku nekonomi yang beraktifitas di pasar tersebut. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat  Allah SWT, buku Ekonomi 

Mikro (pengantar) ini  dapat  diterbitkan kembali (cetakan 

ke 2)  setelah terbitan pada cetakan pertama (Agustus 

2013).  Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

bahan bacaan atau referensi dalam penngajaran mata kuliah 

Ekonomi Mikro pada mahasiswa yang mendalami bidang 

Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian atau Agribisnis. 

Perkembanan zaman dan kemajuan perekonomian bangsa 

ke depan semakin menuntut kemampuan mahasiswa untuk 

mengkaji berbagai fenomena atau gejala ekonomi pada 

bidangnya dengan lebih konprehensip dan analisitis. Untuk 

memenuhi tuntutan tersebut buku ini menyajikan teori-

teori dasar dari ekonomi mikro yang ditulis secara praktis 

yang memudahkan mahasiswa menyesuaikan diri dengan 

kebutuhannya. 

Buku ini selain menjanjikan teori-teori berkenaan 

dengan ekonomi mikro dalam berbagai pokok bahasan 

yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang 

dibutuhkan mahasiswa, disajikan pula istilah-istilah, 

rangkuman dan soal latihan yang memberi kemudahan 

mahasiswa dan pembaca umumnya untuk memahami 

materi tersebut. 
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Hal-hal yang ditulis dalam buku ini sangat disadari 

masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dianggap perlu 

untuk diperbaiki dalam cetakan-cetakan berikut. Oleh 

karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak guna 

menyempurnakannnya, sangat diharapkan.  

 

Makassar,  Oktober 2021 

  

 

 

Prof Dr Syafiuddin, M. Si 
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GARIS BESAR PEMBAHASAN 

  

Bab ini membahas ruang lingkup ilmu ekonomi mikro, 

yang diawali dengan tiga kegiatan pokok ekonomi  yakni 

produksi, konsumsi dan pertukaran dengan sumberdaya 

dan kebutuhan manusia sebagai faktor penggeraknya, 

kelangkaan sumberdaya dalam sebuah perekonomian yang 

menyebabkan timbulnya nilai. Selanjutnya, mengenai 

pengertian ekonomi mikro sehingga membedakannya 

dengan ekonomi makro, bagaimana ilmu ekonomi mikro 

menjawab apa,  bagaimana  dan mengapa atau untuk siapa 

barang dan jasa dihasilkan. Hal ini berkenaan dengan 

fungsi pasar. 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Menjelaskan  pengelompokan kegiatan ekonomi 

dalam suatu masyarakat  

 Menjelaskan tentang kebutuhan dan kelangkaan 

sumberdaya  

 Membedakan konsep dan ruang lingkup ekonomi 

mikro dan ekonomi makro 

 Menguraikan beberapa fungsi pasar dan 

keseimbangannya  

 Membedakan ekonomi positif dan ekonomi 

normatif. 
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Ilmu Ekonomi 

Kegiatan manusia dalam suatu masyarakat dapat 

dikelompokkan menjadi  tiga macam kegiatan ekonomi 

yakni  (1) kegiatan produksi  (2) kegiatan Konsumsi (3) 

kegiatan pertukaran. Kegiatan ini diasumsikan terjadi pada 

perkonomian pasar untuk membedakan tipe perekonimian 

lain yakni perekonomian subsisten. Perekonomian  

subsisten adalah  perekonomian di mana  hanya ada 2  

kegiatan ekonomi yaitu produksi dan konsumsi. Apa yang 

diproduksikan selanjutnya dikonsumsikan sendiri.  

Faktor penggerak bagi adanya kegiatan atau 

aktivitas ekonomi adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah 

tujuan dan motivasi dari kegiatan produksi, konsumsi dan 

pertukaran. Kebutuhan manusia timbul:  (1) Kebutuhan 

biologis untuk hidup: (makan, minuman, pakaian & tempat 

tinggal)  (2) Kebutuhan yang timbul dari peradaban dan 

kebudayaan manusia itu sendiri (rumah yang baik, makan 

yang lezat, pendidikan) (3) Kebutuhan lain-lain yang khas 

bagi masing-masing orang. Kebutuhan manusia 

mempunyai sifat tidak terbatas, maksudnya: bahwa secara 

total kebutuhan manusia tak akan terpuaskan. Jika satu 

kebutuhan terpuaskan tiga atau empat kebutuhan lainnya 

muncul.  

Proses ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan  

memerlukan sumber-sumber ekonomi untuk 

melaksankannya. Sumber-sumber ekonomi/faktor 

produksi adalah: (1) sumber-sumber alam (tanah, minyak 

bumi, hasil tambang lain, air, udara dll) (2)  sumber 



3 
 

ekonomi yang berupa manusia dan tenaga manusia 

(kemampuan fisik manusia, kemampuan mental, 

ketrampilan dan keahlian) (3) sumber - sumber ekonomi 

buatan manusia (mesin, gedung, jalan dan sebagainya) (4) 

kepengusahaan/ entrepreneurship yakni pihak yang 

berinisiatif menggabungkan dan mengkoordinir ketiga 

sumber ekonomi di atas. Sumberdaya ekonomi memiliki 

sifat langka (scarce).  

Kelangkaan ini berhubungan dengan kata terbatas 

atau ekonomis sebagai lawan dari kata tidak terbatas. 

Kelangkaan merupakan masalah sentral dari setiap 

masyarakat. Sumberdaya perekonomian digunakan dalam 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Karena sifatnya 

langka maka kemampuan setiap masyarakat untuk 

memproduksi barang dan jasa juga terbatas. Akibat 

kelangkaan ini semua masyarakat menghadapi persoalan 

tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana 

memproduksi dan untuk siapa barang dan jasa itu 

diproduksi, bagaimana membagi hasil produksi tersebut 

sepanjang waktu dan bagaimana melakukan pemeliharaan 

dan menciptakan pertumbuhan bagi suatu perekonomian.   

Dalam perekonomian bebas (tidak ada campur 

tangan pemerintah) semua persoalan ini melalui 

mekanisme harga. Tidak akan ada masalah ekonomi jika 

sumberdaya itu bebas, artinya jika sumberdaya itu tidak 

mempunyai harga. Mujurlah bagi ahli ekonomi, 

sumberdaya yang bebas hanya sedikit sekali. Kebanyakan 

sumberdaya menuntut harga. Sumberdaya itu langka, tidak 
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dalam arti bahwa jumlahnya sedikit, tetapi sumberdaya itu 

tidak mencukupi kebutuhan dan keinginan semua 

konsumen. Tidak akan ada masalah ekonomi juga, jika 

tujuan itu hanya satu. Dalam hal ini pemecahan masalah 

ekonomi hanya merupakan masalah teknis saja 

 Adanya keterbatasan sumber daya menimbulkan 

nilai dari sumber daya serta barang dan jasa. Nilai ini 

tergantung dari seberapa banyak kebutuhan manusia dan 

seberapa banyak keterbatasan sumber daya. 

   

Ilmu Ekonomi Mikro 

Ilmu ekonomi mikro atau teori harga adalah cabang 

dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen 

dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan 

kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang 

diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana 

berbagai keputusan dan perilaku tersebut 

mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan 

jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, 

pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan 

barang dan jasa,  selanjutnya individu yang melakukan 

kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, 

bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk 

suatu keseimbangan dalam skala makro, dengan asumsi 

bahwa semua hal lain tetap sama (ceteris paribus).  

Teori harga mempelajari perilaku ekonomi dari 

unit-unit pengambilan keputusan secara individu seperti 

konsumen, pemilik sumberdaya dari perusahaan bisnis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_dan_permintaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
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dalam suatu perekonomian bebas. Selama kegiatan bisnis 

perusahaan perusahaan perusahaan  membeli atau 

menyewa sumberdaya ekonomi yang disediakan 

(ditawarkan) oleh rumah tangga agar supaya mereka dapat 

memproduksi barang dan jasa yang diminta oleh rumah 

tangga tersebut.kemudian rumah tangga menggunakan 

pendapatan yang diterima dari penjualan sumberdaya 

kepada perusahaan untuk selanjutnya digunakan untuk 

membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Aliran melingkar kegiatan perekonomian 

menggambarkan bagaimana alir barang dan jasa dari 

perusahaan didistribusikan kepada rumah tangga selaku 

konsumen, bagaimana harga dari barang-barang dan jasa 

ditentukan dalam arus tersebut dipelajari oleh teori harga. 

Teori harga terutama membahas arus barang dan jasa dari 

sektor perusahaan ke sector rumah tangga, arus faktor 

produksi dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, 

susunan arus-arus ini dan terciptanya harga dari komponen 

arus-arus tersebut. Penyelidikan mengenai arus ini 

menghasilkan definisi tradisional mengenai masalah 

ekonomi (economic problem), yakni alokasi sumberdaya 

yang terbatas jumlahnya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya 

alternatif ekonomi yakni usaha untuk memperoleh 

kepuasan maksimum dari sumber daya yang tersedia.  

Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah 

menganalisa  pasar  beserta mekanismenya yang 

membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan 

alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
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alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar, 

yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang 

efisien; serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang 

dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Kasus 

tersebut diawali oleh pemahaman tentang siklus kegiatan 

ekonomi  yang meperlihatkan hubungan antara rumah 

tangga dan konsumen dengan berbagai kebutuhannya 

dengan perusahaan selaku produsen yang menghasilkan 

barang dan jasa pada mekanisme pasar seperti pada  

Gambar 1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Siklus kegiatan perekonomian 

Gambar 1.1 menjelaskan bagaimana mekanisme 

pasar bekerja di dalam menjawab kelima pertanyaan 

Factor produksi: 
tanah, tenaga 

kerja , modal dan 
keahlian 

Pendapatan  RT= 
upah, sewa, 
bunga, laba) Rumah 

tangga (RT) 
Perusaha

an 

Barang dan jasa 
= out put 

perusahaan 

Konsumsi RT 
= 

pendapatan 
perusahaan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegagalan_pasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna
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tersebut. Sektor rumah tangga (house holds) membeli 

barang dan jasa dari sektor perusahaan (business firms) di 

pasar barang (product market), dan sebagai imbalannya 

sektor perusahaan menerima uang. 

Dalam arus ini sektor rumah tangga berperan 

sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor 

perusahaan berperan sebagai penjual. Penghasilan 

konsumen yang dibelanjakan untuk barang dan jasa ini, 

diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya. 

Sektor rumah tangga menawarkan faktor yang dimilikinya 

(tanah, tenaga kerja, modal dan keterampilan) kepada 

sector perusahaan. Sebagai imbalan sektor rumahtangga 

menerima uang (penghasilan konsumen). Transaksi ini 

terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan transaksi 

barang dan jasa terjadi di pasar produk (product market) 

Bidang-bidang penelitian yang penting dalam 

ekonomi mikro, meliputi pembahasan mengenai 

keseimbangan umum (general equilibrium), keadaan pasar 

dalam informasi asimetris, pilihan dalam 

situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi 

dari  teori permintaan. Juga mendapat perhatia nialah 

pembahasan mengenai  elastisitas produk dalam sistem 

pasar. Teori penawaran dan permintaan  biasanya 

mengasumsikan bahwa pasar yang dimaksud 

merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah 

terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar, dan 

tidak satupun di antara mereka memiliki kapasitas untuk 

mempengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Informasi_asimetris&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketidakpastian
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_permainan
http://id.wikipedia.org/wiki/Elastisitas_(ekonomi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_dan_permintaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna


8 
 

Dalam berbagai transaksi di kehidupan nyata, 

asumsi ini ternyata gagal, karena beberapa individu (baik 

pembeli maupun penjual) memiliki kemampuan untuk 

memengaruhi harga. Seringkali, dibutuhkan analisa yang 

lebih mendalam untuk memahami persamaan penawaran-

permintaan terhadap suatu barang. Bagaimanapun, teori ini 

bekerja dengan baik dalam situasi yang sederhana.   

Kebalikan atau lawan dari ekonomi mikro 

ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi 

secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan 

ekonomi, inflasi, pengangguran berbagai kebijakan 

perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas 

beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan 

tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut. Atau dengan 

perngertian lain ekonomi makro mempelajari tingkat 

output aggregate,  pendapatan nasional, kesempatan kerja 

dan harga-harga komodiiti dilihat sebagai suatu 

keseluruhan.   

 

Fungsi Pasar dan Keseimbangan 

Pasar (market) adalah tempat pembeli dan penjual 

bertemu untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang 

dan jasa. Pada waktu yang silam, pasar diartikan sebagai 

lokasi geografis (geographic location), tetapi jelaslah 

bahwa pada waktu sekarang ini pasar tidak mempunyai 

batas-batas geografis, karena komunikasi modern 

memungkinkan pembeli dan penjual “bertemu” tanpa 

pernah melihat wajah yang satu dengan yang lain. Pasar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
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memiliki  beberapa  fungsi. Yang dimaksud fungsi adalah 

hubungan dua atau lebih variabel. Fungsi menunjukkan 

bagaimana nilai suatu variabel yang satu tergantung dari 

perincian nilai variabel yang lainnya. Fungsi permintaan 

dari suatu komoditi memperlihatkan hubungan antara 

jumlah komoditi yang diminta per periode waktu dan harga 

tertentu. melalui penggantian dari  berbagai harga dalam 

fungsi permintaan, kita memperoleh jumlah sesuai dengan 

jumlah komoditi yang diminta pada periode waktu tertentu.  

 Richard Bilas, 1986 menjelaskan pasar mempunyai 

lima fungsi utama. Kelima fungsi ini menunjukkan 

pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi. 

Dalam sistem ekonomi persaingan bebas (free enterprise 

capitalism), pasarlah yang menjawab semua pertanyaan 

tersebut. Di lain pihak, dalam system ekonomi komunistis 

pertanyaan yang sama dijawab oleh “perancang negara” 

yang berusaha menggantikan pasar.  

 Fungsi pasar yang pertama adalah menetapkan 

nilai. Dalam ekonomi pasar, harga merupakan alat 

pengukur nilai. Pertanyaan “barang apakah yang akan 

diproduksi?” merupakan masalah yang sudah berabad-

abad dipersoalkan orang. Jelaslah bahwa pertanyaan 

tersebut dapat dijawab. “Hal itu ditentukan oleh 

permintaan konsumen.” namun yang penting bukan saja 

permintaan konsumen, tetapi juga uang yang mendukung 

permintaan tersebut. Permintaan akan mobil mewah adalah 

suatu hal, tetapi hal lain lagi untuk memiliki uang untuk 

membeli mobil tersebut adalah masalah pula.  
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Dalam perekonomian bebas semua hal tersebut 

diselesaikan oleh mekanisme harga. Jika suatu komoditi di 

mana  konsumen  bersedia membayar harga perunitnya 

dengan cukup tinggi sebagai ganti dari biaya produksi yang 

dikorbankan oleh produsen untuk menghasilkan komoditi 

tersebut, maka hal tersebut secara normal akan mendorong 

produsen untuk memproduksi komoditi tersebut dan 

melakukan penawaran perunit waktu. Biasanya penurunan 

harga selalu dikuti oleh penurunan dari jumlah yang 

ditawarkan.  

Pada perekonomian dengan campur tangan 

pemerintah melalui pajak, subsidi dan kebijakan lain 

pemerintah menyederhanakan mekanisme tersebut melalui 

pengawasan langsung dengan melakukan operasi harga 

dalam menentukan apa yang akan diproduksi, sedangkan 

pada perekonomian komunis atau diktator apa yang akan 

diproduksi ditentukan oleh panitia perencana.  Kedua, 

pasar mengorganisasikan produksi. Caranya adalah 

melalui faktor biaya. Dalam teori diasumsikan bahwa kita 

mempergunakan metode produksi yang paling efisien. 

Atau dari semua metode produksi, pengusaha (yakni orang 

yang mengorganisasi produksi) akan memilih metode yang 

dapat memaksimumkan perbandingan antara output 

produk dengan input sumber daya, yang diukur dengan 

uang. Fungsi pasar kedua inilah yang menjawab 

pertanyaan bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa. 

Pada perekonomian bebas faktor hargalah yang 

menentukan bagaimana barang itu diproduksi, karena 
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hargalah yang menunjukkan kelangkaan relatif dari faktor 

produksi untuk menghasiilkan komoditi tersebut sehingga 

membutukan pilihan teknik yang tepat dalam melakukan 

produksi. Tetapi dalam perekonomian dengan campur 

tangan pemerintah bagaimana caranya memproduksi lebih 

disederhanakan dengan beberapa tindakan yang 

diprakarsai oleh pemerintah, sedangkan pada 

perekonomian komunis atau diktator sepenuhnya 

dilakukan oleh panitia perancanaan. Ketiga, pasar 

mendistribusikan produk. Hal ini menyangkut pertanyaan 

untuk siapa  barang dihasilkan. Dan pertanyaan ini dijawab 

lewat pembayaran pada sumber daya. Mereka yang 

menghasilkan paling banyak, akan menerima pembayaran 

lebih banyak pula. Lepas dari soal warisan, nepotisme 

(mendahulukan sanak saudara sendiri) dan sebagainya, kita 

dapat melihat bahwa secara teoretis, tenaga dan sumber 

daya lain dibayar sesuai apa yang dihasilkannya. Jadi 

tenaga kerja yang paling produktif atau orang yang 

memiliki sumber daya yang paling produktif, akan 

mendapat bayaran yang paling banyak.  

Oleh karena ini mereka dapat membeli barang dan 

jasa yang lebih banyak. Pada perekonomian bebas untuk 

siapa barang dan jasa tersebut diproduksi sangat tergantung 

pada kemampuan konsumen membayar pada tingkat harga 

tertentu, walaupun tidak semua proses menghasilakan 

barang dan jasa mampu memuaskan semua keinginan 

masyarakat, oleh karenanya timbul persoalan bagaimana 

setiap individu dalam masyarakat untuk memilih. Pada 
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perekonomian dengan campur tangan pemerintah 

meyederhanakan mekanisme tersebut dengan mengambil 

seperti pajak dari orang yang lebih kaya untuk selanjutnya 

didistribusikan kembali melalui subsidi kepada mereka 

yang lebih miskin. Keempat, pasar menyelenggarakan 

penjatahan (rationing). Penjatahan adalah inti dari 

terjadinya harga, sebab penjatahan membatasi konsumsi 

dari produksi yang tersedia. Pada perekonomian bebas 

penjatahan dilakukan dengan cara pertama membatasi 

tingkat konsumsi total pada output yang tersedia dan kedua 

melalui pembatasan tingkat konsumsi sekarang sampai 

komoditi tersebut habis terpakai untuk seluruh periode 

waktu melalui penawaran yang bersifat tetap. Kelima, 

pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di 

masa yang akan datang. Tabungan (saving) dan investasi 

(investment) semuanya terjadi di pasar dan keduanya 

merupakan usaha mempertahankan dan mencapai 

kemajuan perekonomian. Keseimbangan (equilibrium)  

menunjuk pada kondisi pasar yang telah dicapai, 

cenderung untuk bertahan, di mana keseimbangan tersebut 

dihasilkan oleh kekuatan-kekuatan yang seimbang pula. 

Keseimbangan pasar untuk suatu komoditi terjadi apabila 

kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran untuk suatu 

komoditi tersebut seimbang. Harga dan jumlah tertentu 

terjadi cenderung bertahan dalam waktu yang lama dan 

ditunjukkan oleh keseimbangan harga dan keseimbangan 

jumlah komoditi tersebut.  
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Ilmu Ekonomi Posistif dan Ilmu Ekonomi Normatif  

Ilmu ekonomi positif (positive economics) 

merupakan ilmu yang mempelajari apa itu (what) atau 

bagaimana masalah-masalah ekonomi yang dihadapi suatu 

masyarakat sebenarmya dapat diselesaikan. Misalkan 

dalam masyarakat ada perusahaan atau pabrik mengotori 

udara (menimbulkan polusi) dalam proses menghasikan 

suatu produk tertentu. Bila kita mempelajari berapa biaya 

tambahan guna melakukan pembersihan yang dibebankan 

kepada masyarakat akibat adanya polusi tersebut maka 

keadaan ini menjadi wilayah kajian ekonomi positif.  

Sedangkan ekonomi normatif (normative 

economics) adalah ekonomi yang memperlajari apa yang 

seharusnya dilakukan (what ought to be) atau bagaimana 

masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu 

masyarakat seharusnya diselesaikan. Misalnya kasus 

pengotoran udara tadi, jika masyarakat meminta kepada 

perusahan atau pabrik untuk memasang alat anti polusi  

agar tetap dijinkan untuk beroperasi  atau memaksa 

perusahaan tersebut dipaksa untuk meninggalkan tempat 

tersebut dengan akibat sebagian masyarakat kehilangan 

pekerjaan maka keputusan-keputusaan ini berkenaan 

dengan ekonomi normatif. Mempelajari ilmu ekonomi 

mikro pada kajian buku ini merupakan wilayah ekonomi 

positif.  

Istilah-istilah 

 Masalah ekonomi (economic problem), adalah keadaan yang 

menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan 
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memperoleh kepuasan maksimum dan kondisi  sumber daya 

yang tersedia.  

 Pasar (market) adalah tempat pembeli dan penjual bertemu 

untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang dan jasa. 

 Keseimbangan (equilibrium)  menunjuk pada kondisi pasar 

yang telah dicapai, cenderung untuk bertahan, di mana 

keseimbangan tersebut dihasilkan oleh kekuatan-kekuataan 

yang seimbang pula. 

 Ilmu ekonomi positif (positive economics) merupakan ilmu 

yang mempelajari apa itu (what) atau bagaimana (how) 

masalah-masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat 

sebenarmya dapat diselesaikan. 

 Ekonomi normatif (normative economics) adalah ekonomi 

yang memperlajari apa yang seharusnya dilakukan (what 

ought to be) atau bagaimana masalah-masalah ekonomi yang 

dihadapi oleh suatu masyarakat seharusnya diselesaikan 

Rangkuman 

Kegiatan manusia dalam suatu masyarakat dapat 

dikelompokkan menjadi  tiga macam kegiatan ekonomi 

yakni kegiatan produksi, kegiatan konsumsi dan kegiatan 

pertukaran. Faktor penggerak bagi adanya kegiatan atau 

aktivitas ekonomi adalah kebutuhan. Kebutuhan manusia 

mempunyai sifat tidak terbatas. Proses ekonomi dalam 

pemenuhan kebutuhan  memerlukan sumber-sumber 

ekonomi untuk melaksankannya. Sumberdaya ekonomi 

memiliki sifat langka. Kelangkaan merupakan masalah 

sentral dari setiap masyarakat. Akibat kelangkaan ini 

semua masyarakat menghadapi persoalan tentang apa 
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yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi untuk 

siapa barang dan jasa itu diproduksi, bagaimana membagi 

hasil produksi tersebut sepanjang waktu dan bagaimana 

melakukan pemeliharaan dan menciptakan pertumbuhan 

bagi suatu perekonomian.  Adanya keterbatasan sumber 

daya menimbulkan nilai dari sumber daya serta barang dan 

jasa. Nilai ini tergantung dari seberapa banyak kebutuhan 

manusia dan seberapa banyak keterbatasan sumber daya.   

Ilmu ekonomi mikro atau teori harga adalah 

cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku 

konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga 

pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang 

diperjualbelikan. Teori harga mempelajari perilaku 

ekonomi dari unit-unit pengambilan keputusan secara 

individu seperti konsumen, pemilik sumberdaya dari 

perusahaan bisnis dalam suatu perekonomian bebas. Salah 

satu tujuan ekonomi mikro adalah 

menganalisa  pasar  beserta mekanismenya yang 

membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan 

alokasi dari sumber terbatas diantara banyak penggunaan 

alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar, 

yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang 

efisien; serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang 

dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna.  

 

Soal Latihan 

1. Jelaskan tiga kegiatan pokok dari  ekonomi dan apa 

penggeraknya.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegagalan_pasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna
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2. Jelaskan apa hubungan masalah kalangkaan sumberdaya dan 

sifat kebutuhan yang tidak terbatas dan timbulnya nilai dan 

harga. 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi mikro dan 

apa perbedaannya dengan ekonomi makro. 

4. Sebutkan dan jelaskan fungsi pasar, apa, bagaimana dan 

untuk siapa suatu barang diproduksi dan  

5. Jelaskan perbedaan  meknisme  pasar pada tiga sistem 

perekonomian 

6. Jelaskan apa perbedaan ekonomi positif dan ekonomi 

normatif.  
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TEORI PERMINTAAN 
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GARIS BESAR PEMBAHASAN 

  

Pembahasan pada bab ini mempersoalkan seluk beluk 

mengenai permintaan  yang terdiri dari pengertian 

permintaan dan bagaimana hukum permintaan terjadi 

dalam peristiwa ekonomi, faktor yang mempengaruhi 

permintaan pasar. Dalam interaksi penawaran dan 

permintaan di pasar pada kurun waktu tersentu sering 

terjadi perubahan jumlah barang yang diminta dan 

perubahan permintaan.  
 

TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Menjelaskan pengertian pemintaan  dan bunyi hukum 

permintaan 

 Mengemukakan faktor yang mempengaruhi  

permintaan  

 Menggambarkan kurva pemintaan  

 Membedakan perubahan jumlah yang diminta dan 

perubahan permintaan  

 Mengambarkan kurva  perubahan jumlah yang 

diminta dan perubahan permintaan  
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Pengertian 

Permintaan adalah keingingan konsumen untuk 

membeli barang dan jasa dalam berbagai alternatif 

harganya. Permintaan dapat pula diartikan sebagai jumlah 

barang yang diminta atau dibeli pada kurun waktu tertentu. 

Secara sederhana hukum permintaan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Jumlah yang akan dibeli per unit waktu, 

menjadi semakin besar, apabila harga semakin rendah, 

ceteris paribus (keadaan lain tetap sama). Hal tersebut 

dapat berlaku sebaliknya bila harga tinggi maka jumlah 

yang diminta akan semakin rendah.  

Kurva permintaan untuk peristiwa tersebut dapat 

disajikan dalam suatu skedul tertentu dan selanjutnya  

dapat digambarkan dengan slope miring negatif kearah 

origin seperti pada  Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Kurva permintaan 
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Gambar 2.1 menjelaskan  kurva permintaan 

merupakan tempat titik-titik, yang masing-masing 

menggambarkan tingkat maksimum pembelian pada harga 

tertentu, dengan ceteris paribus (keadaan lain tetap sama). 

Jadi kurva itu mungkin terjadi dan segala sesuatu di atas 

garis itu tidak mungkin, jika kondisi permintaan diketahui 

dari yang sekarang akan kita bahas. Jadi kurva permintaan 

adalah pembatas kondisi. Perlu diingat bahwa kurva ini 

adalah konsep maksimum. Pada harga tertentu seorang 

selalu bersedia membeli jumlah yang lebih kecil, apabila 

hanya jumlah yang lebih kecil itu dapat diperolehnya. 

tetapi seorang  tidak akan dapat dibujuk membeli lebih 

banyak daripada jumlah yang diperlihatkan dalam kurva 

permintaan. 

 Kurva permintaan juga memperlihatkan harga 

maksimum yang akan dibayar bagi bermacam-macam 

kwantitas, per unit waktu. Seorang tidak bersedia untuk 

membayar lebih banyak, tetapi mudah sekali dibujuk untuk 

membayar lebih rendah bagi setiap kwantitas yang 

besarnya berbeda-beda. Akhirnya supaya sederhana, kita 

akan beranggapan bahwa kurva permintaan itu terus-

menerus bersambungan (continuous).   
 

Faktor yang mempengaruhi permintaan.  

Adapun faktor yang berpengaruh pada permintaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Harga barang itu sendiri ( Px)  

2. Harga barang lain yang terkait (Py)  

3. Pendapatan perkapita (I= Income) 
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4. Selera  ( T/P= Taste,Preference) 

5. Jumlah penduduk ( Pop= Population) 

6. Harapan terhadap harga barang X di masa datang (E= 

Expectation) 

7. Promosi/ Iklan ( P/I) 

Hubungan sebab dari akibat dari pengaruh tersebut 

dapat ditulis dengan persamaan fungsi sebagai berikut: 

 QdX  = f( Px, Py, I, T/P, Pop, E, P/I)  

 

Permintaan Pasar untuk Suatu Komoditi  

Permintaan pasar secara keseluruhan untuk suatu 

komoditi menunjukkan jumlah alternatif dari komoditi 

yang diminta pada periode waktu tertentu. Jadi permintaan 

pasar untuk suatu komoditi tergantung pada semua faktor 

yang menentukan permintaan perseorangan dan 

selanjutnya ditentukan oleh pembeli komoditi tersebut di 

pasar. Secara geometris permintaan pasar suatu komoditi 

diperoleh melalui penjumlahan hotisontal dari semua 

kurva-kurva permintaan perseorangan dari komoditi 

tersebut.  

Jika terdapat 2 orang yang identik (1 dan 2) di 

pasar, setiap orang untuk komoditi X diketahui sebagai 

Qdx= 8-Px  maka permintaan pasar komoditi X  seperti 

pada  Tabel  1 
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Tabel 2.1 Skedul harga dari beberapa alternatif jumlah 

barang yang diminta 

 

Px (Rp) Qdx1 Qdx2 Qdx3 

8 

4 

0 

0 

4 

8 

0 

4 

8 

0 

8 
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Maka, data tersebut dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 2.2.  

 

 
 

Gambar 2.2 Kurva Permintaan Perseorangan setelah 

digabungkan  

 

Bila terdapat 100 orang yang identik di pasar, dan 

setiap orang untuk permintaan  komoditi X diketahui 

sebagai Qdx = 8 – Px  ceteris paribus, maka permintaan 

pasar dapaat diperoleh seperti persamaan berikut:  

Qdx = 8 – Px  ceteris paribus (Qdx perorangan)  

Qdx = 100 - 100Px ceteris paribus ( Qdx pasar)  

= 800 – 100 Px 
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Perubahan Jumlah Barang yang Diminta dan 

Perubahan Permintaan.  

 

Perubahan jumlah barang yang diminta terjadi 

sepanjang kurva permintaan. Di sini terjadi  move along 

curve. Perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan 

adanya perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya 

dapat dilihat pada  Gambar 3.  Gambar 3 menjelaskan 

perubahan dalam kwantitas permintaan, perubahan 

kwantitas ini hanya berarti bergerak sepanjang kurva 

permintaan (movement along a demand curve ). Untuk ini 

tidak perlu ada perubahan dalam kondisi ceteris paribus 

yang mendasari kurva permintaan  

Sedangkan perubahan permintaan (change in demand) 

terjadi disebabkan oleh perubahan faktor lain di luar harga 

barang itu sendiri seperti perubahan harga barang lain yang 

terkait, perubahan pendapatan perkapita masyarakat dan 

lain-lain.  

 

 

  

 

 

 

      Gambar 2.3 Perubahan jumlah barang yang diminta 
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 Pada perubahan kurva permintaan mengalami 

pergeseran naik atau turun atau shifting curve. Perubahan 

tersebut dapat dilihat pada (Gambar 2.4). Apabila satu atau 

beberapa kondisi dari  ceteris paribus berubah, maka kurva 

permintaan akan bergeser (kecuali apabila perubahan 

beberapa kondisi itu saling mengimbangi; tetapi hal ini 

tidak mungkin terjadi). Ini dinamakan perubahan 

permintaan (change in demand) atau pergeseran 

permintaan (shift in demand). Perubahan tersebut akan 

memperlihatkan perubahan ke kanan atau kekiri tergantung 

faktor yang mempengaruhinya ceteris paribus. Contohnya 

bila kurva (d) bergeser ke kanan (d’) maka akan 

mempengaruhi perubahan jumlah yang diminta dalam 

jumlah unit tertentu, demikian pula bila kurva permintaan 

tersebut mengalami perubahan dengan bergeser ke kiri. 

Perubahahan tersebut akibat pengaruh pendapatan 

kosumen misalnya. Jika pada kurun waktu tertentu harga 

komoditi X tidak mengalami perubahan tetapi jumlah yang 

diminta akan bergeser ke kanan atau mengalami kenaikan. 

Demikian pula halnya bila terjadi sebaliknya yakni kurva 

permintaan bergeser ke kiri (d’’) akibat pengaruh 

perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi 

permintaan.  
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Gambar 2.4 Perubahan permintaan (shifting in demand)  

Pada kasus barang lain pengganti (substitusi) 

misalnya antara kopi dan teh perubahan permintaan 

tersebut dapat dijelaskan secara hipetik seperti pada Tabel 

2 yang menunjukkan perubahan dalam jumlah tertentu 

untuk kopi dan teh di rumah ketika harga kopi naik, harga 

teh tetap sama dengan sebelumnya.  

 

Tabel 2.2 Harga dan Jumlah Komodiiti (kopi & teh) 

 

Data menjelaskan bahwa harga kopi sebelumnya 

Rp 4000 dengan jumlah yang diminta 5 unit, sedangkan teh 

Rp 2000 dengan jumlah yang diminta 4 unit. Ketika harga 

kopi naik dari Rp 4.000 ke  Rp 5.000  maka permintaan 

Komoditi Sebelum Sesudah 

Harga 

(Rp000/unit) 

Jumlah 

(unit/bulan) 

Harga 

(Rp000/unit) 

Jumlah 

(unit/bulan) 

Kopi 4 5 5 3 

Teh  2 4 2 5 
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kopi turun dari 5 unit ke 3 unit, sedangkan permintaan akan 

teh mengalami kenaikan dari 4 unit ke 5 unit walaupun 

harganya tetap seperti pada Gambar 2.5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Perubahan Permintaan pada barang pengganti 

 

Kasus barang pelengkap (komplementer) 

 

Pada barang komplementer dicontohkan untuk gula dan teh 

seperti pada data Tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 Harga dan Jumlah 

 

 

Data tersebut digambarkan bahwa ketika harga gula 

mengalami kenaikan maka permintaan gula turun, harga 

teh tetap tetapi perintaan akan teh juga menurun. Harga 

Komoditi Sebelum Sesudah 

Harga 

(Rp000/unit) 

Jumlah 

(unit/bulan) 

Harga 

(Rp000/unit) 

Jumlah 

(unit/bulan) 

Gula  2 4 3 3 

Teh  3 6 3 5 
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gula sebelum kenaikan harga adalah Rp 2.000 dengan 

jumlah permintaan 4 unit per bulan dan harga teh Rp 3.000 

dengan permintaan 6 unit. Setelah kenaikan harga  maka 

harga gula menjadi Rp 3.000 dengan jumlah yang diminta 

menurun yakni 3 unit. Sedangkan teh dengan harga 

mengalami kenaikan  3.000 dan jumlah yang diminta 

mengalami penurunan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.6 Perubahan permintaan pada barang 

komplementer 

 

Hukum Permintaan dan Pegecualiannya  

Seperti dijelaskan hukum permintaan berbunyi: 

apabila harga barang naik maka jumlah yang diminta akan 

turun dan sebaliknya jika harga barang turun maka jumlah 

yang diminta akan turun. Dengan ketentuan Ceteris 

paribus dimana faktor lain diluar harga barang itu sendiri 

tidak mengalami perubahan. Hukum ini tidak berlaku pada 

kasus pengecualian seperti:  

1. Barang prestise atau barang luxury (benda kuno, mobil 

mewah, barang yang miliki nilai seni tinggi dan lain-

lain). 
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2. Barang yang memiliki unsur spekulasi seperti saham, 

emas, uang asing dan sebagainya.  

3. Barang Giffen yakni barang yang jika harganya naik 

maka permintaannnya juga naik, atau sebaliknya jika 

harga turun maka permintaannya juga turun.  

Kasus klasik yang terkenal dengan nama “barang 

Giffen” atau “keanehan Giffen atau Giffen paradox.  

Giffen atau lengkapnya Sir Robert Giffen, seorang ahli 

ekonomi Inggris  dalam abad kesembilan-belas, 

menemukan kekecualian ini. Menurut Giffen, kenaikan 

harga roti misalnya menyebabkan keluarga yang sangat 

miskin membeli lebih banyak roti. Kenaikan harga roti 

menyebabkan mereka lebih miskin lagi, dan jika mereka 

lebih miskin lagi, mereka akan mengganti daging dan 

barang-barang yang lebih mahal, dengan roti untuk 

memenuhi kebutuhan utama keluarganya. Nanti kita akan 

mengetahui bahwa roti dalam contoh ini termasuk barang 

yang inferior.  

Dapat juga diperdebatkan bahwa jika harga roti 

naik, maka orang (individual) mengganti roti dengan 

barang lain, tetapi pendapatan reil-nya (real income) turun, 

karena naiknya harga roti. Di sini terdapat pengaruh 

pendapatan, yang selanjutnya mempengaruhi orang untuk 

berkata  berusahalah untuk membeli lebih banyak roti. 

Tetapi pengaruh substitusi berkata sebaiknya kurangilah 

membeli roti.  Akan tetapi  yang sangat menarik di sini 

adalah  bahwa pengaruh pendapatan (income effect) lebih 

kuat daripada pengaruh substitusi (substitution effect). Jadi 
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orang akan membeli lebih banyak roti pada harga roti yang 

lebih tinggi,  dibandingkan pada waktu harganya lebih 

rendah.  

Richard Bilas (1986) menjelaskan kecualian 

terhadap hukum permintaan seperti telah disebutkan 

berhubungan dengan barang-barang gengsi (prestige 

goods), dimana jika harga barang ini naik, maka 

permintaan akan bertambah, karena barang ini sangat 

menarik bagi orang yang senang menonjolkan kemewahan 

tetapi hal ini pasti tidak benar, sebab apabila demikian 

halnya, maka harga akan naik tanpa ada batasnya.  

 Hal lain yang diduga keras sebagai kekecualian 

adalah pengaruh harapan yang dinamis (dynamic 

expectional effect). Misalnya jika harga barang turun maka 

jumlah permintaan akan turun apabila orang 

memperkirakan bahwa harga akan terus-menerus turun. 

Jadi kurva permintaan akan miring positif. Tetapi dugaan 

ini pun tidak benar, sebab harga sekarang ini sebenarnya 

tetap naik dibandingkan dengan harga yang diharapkan 

dikemudian hari, jadi jumlah permintaan seharusnya turun. 

Jadi ini bukan kekecualian terhadap hukum permintaan. 

memang pembeli itu dipengaruhi oleh harapan mereka 

mengenai harga yang akan datang, dan kwantitas yang 

diminta merupakan fungsi dari harga yang diharapkan, 

ceteris paribus . 

 Sekarang perlu diperhatikan beberapa hal yang 

mungkin merupakan kekecualian terhadap hukum 

permintaan. Orang biasanya mudah mengacaukan apa yang 
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dinamakan kekecualian terhadap hukum permintaan 

dengan perubahan-perubahan kondisi ceteris paribus yang 

mendasari permintaan. Kita harus menghindari kekacauan 

ini. misalnya mereka yang mendukung teori barang-barang 

gengsi mungkin mempunyai asumsi mengenai perubahan 

permintaan dari barang-barang tersebut secara drastis yang 

disebabkan oleh perubahan penjual. Keadaan ini 

memperlihatkan kurva permintaan yang miring ke atas 

(upward-sloping) .  

Istilah-Istilah 

 ceteris paribus  adalah istilah yang berkaitan dengan 

keberlakuan hukum  ekonomi berarti keadaan lain tetap 

sama 

 Change in demand (perubahan dalam permintaan) 

adalah suatu pergeseran dalam seluruh kurva 

permintaan dari suatu komoditi yang disebabkan suatu 

perubahan dalam pendapatan uang perorangan, rasa atau 

harga-harga dari komoditi lain. 

 Change in the quantity demanded (perubahan dalam 

jumlah yang diminta) yakni suatu gerakan sepanjang 

suatu kurva permintaan tertentu untuk suatu komoditi 

sebagai akibat dari perubahan dalam harga komoditi 

tersebut.  

 Law of demand (hukum permintaan) adalah hubungan 

terbalik di antara harga dan jumlah tercermin dalam 

kemiringan negatif dari kurva permintaan (Salvatore 

1984). 
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Rangkuman 

Permintaan adalah keingingan konsumen untuk 

membeli barang dan jasa dalam berbagai alternatif 

harganya. Permintaan dapat pula diartikan sebagai jumlah 

barang yang diminta atau dibeli pada kurun waktu tertentu. 

Secara sederhana hukum permintaan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Jumlah yang akan dibeli per unit waktu, 

menjadi semakin besar, apabila harga semakin rendah, 

ceteris paribus (keadaan lain tetap sama). Hal tersebut 

dapat berlaku sebaliknya bila harga tinggi maka jumlah 

yang diminta akan semakin rendah.  

Kurva permintaan untuk peristiwa tersebut dapat 

disajikan dalam suatu skedul tertentu dan merupakan 

tempat titik-titik, yang masing-masing menggambarkan 

tingkat maksimum pembelian pada harga tertentu, dengan 

ceteris paribus (keadaan lain tetap sama). Permintaan pasar 

secara keseluruhan untuk suatu komoditi menunjukkan 

jumlah alternatif dari komoditi yang diminta pada periode 

waktu tertentu. Jadi permintaan pasar untuk suatu komoditi 

tergantung pada semua faktor yang menentukan 

permintaan perseorangan dan selanjutnya ditentukan oleh 

pembeli komoditi tersebut di pasar. Secara geometris 

permintaan pasar suatu komoditi diperoleh melalui 

penjumlahan hotisontal dari semua kurva-kurva 

permintaan perseorangan dari komoditi tersebut.  

Perubahan jumlah barang yang diminta terjadi 

sepanjang kurva permintaan. Di sini terjadi  move along 

curve. Perubahan jumlah barang yang minta disebabkan 
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adanya perubahan harga barang itu sendiri. Sedangkan 

perubahan permintaan (change in demand) terjadi 

disebabkan oleh perubahan faktor lain diluar harga barang 

itu sendiri seperti perubahan harga barang lain yang terkait, 

perubahan pendapatan perkapita masyarakat dan lain-lain. 

Pada perubahan kurva permintaan mengalami pergeseran 

naik atau turun atau shifting curve.  

 

Soal Latihan  

1. Apa yang dimaksud dengan permintaan 

2. Jelaskan bunyi hukum permintaan dan ilustrasikan 

dengan kurva. Jelaskan pula beberapa kasus 

pengecualiannya 

3. Apa yang dimaksud perubahan jumlah yang diminta dan 

apa perbedaannya dengan perubahaan permintaan.  

4. Bagaimana  mengambarkan kedua hal tersebut pada 

kurva permintaan pasar. 
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TEORI PENAWARAN 

(SUPPLY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Pembahasan ini mendeskripsikan pengertian umum 

mengenai penawaran barang dan jasa dan bagaimana 

hukum  penawaran tersebut berlaku  dengan 

mengilustrasikan pada kurva. Selain itu dibahas pula 

mengenai penawaran  barang dan jasa secara menyeluruh 

di pasar, perubahan jumlah  yang ditawarkan dan 

perubahan penawaran barang  dan jasa.  

 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Menjelaskan apa yang maksud dengan penawaran  dan 

faktor yang mempengaruhi penawaran  

 Mengemukakan bunyi hukum penawaran  dan 

menggambarkan  dengan kurva 

 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan jumlah 

yang ditawarkan  

 Mejelaskan dan menggambarkan tentang perubahan 

penawaran  

 Mengambarkan  perubahan jumlah yang ditawarkan pada 

kurva 

 

3 
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Secara umum penawaran diartikan sebagai jumlah 

barang yang produsen ingin tawarkan (jual) dipasar atau 

dapat pula diartikan dengan jumlah barang yang ingin 

dijual pada kurun waktu tertentu.   Pernawaran juga dapat 

diberi pengertian jumlah komoditi dimana seorang 

produsen bersedia menjual komoditi selama suatu periode 

waktu tertentu. Penawaran komoditi tersebut sangat 

tergantung dari harga komoditi tersebut dan biaya-biaya 

yang dikeluarkan pada saat memperoduksinya. 

Hukum penawaran berbunyi jika harga naik maka 

jumlah yang ditawarkan banyak tetapi jika harga turun 

jumlah yang ditawarkan juga turun dengan asumsi (ceteris 

paribus) atau keadaan yang lain tetap.  

Kurva pernawaran digambarkan berlawanan 

dengan kurva permintaan dan memiliki slope positif kearah 

origin.,  dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kurva penawaran 
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Gambar 3.1 memperlihatkan  kurva penawaran dari 

suatu barang menunjukkan berbagai kwantitas barang 

tersebut yang akan dijual dipasar oleh seorang atau 

beberapa orang penjual selama periode waktu tertentu pada 

berbagai macam kemungkinan harga, ceteris paribus. 

Kurva penawaran itu adalah tempat titik-titik yang 

menunjukkan jumlah-jumlah maksimum yang ditawarkan 

di pasar. Kurva penawaran ini merupakan garis 

pembatasan (boundary line).  

 

Faktor yang mempengaruhi penawaran.  

Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran 

antara lain:  

1. Harga barang itu sendiri ( Px= Price x)  

2. Harga barang yang terkait dengan barang X ( Py= Price 

y)  

3. Harga faktor produksi ( Pi= Price input) 

4. Biaya produksi ( C= Cost)  

5. Teknologi produksi ( T= Technologi)  

6. Banyaknya penjual (S= Salesman) 

7. Tujuan Perusahaan (G= Entreprice Goal) 

8. Kebijakan pemerintah ( P= Policy) 

Hubungan akibat pengaruh tersebut dapat dilulis 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 QSx = f (  Px, Py,  Pi, C, T, S, G, P ) 
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Di sini pun dipergunakan istilah ceteris paribus, 

yang menganggap bahwa factor lain tetap konstan. Dalam 

menentukan kondisi-kondisi ceteris paribus ini, kita harus 

ingat bahwa sektor penawaran adalah sektor biaya, 

sehingga dengan demikian  kondisi-kondisi penawaran 

harus menggambarkan factor-faktor biaya. Yang pertama 

di antara  kondisi-kondisi  ceteris paribus ini adalah 

teknologi. Jelaslah bahwa perubahan teknologi akan 

mempengaruhi kondisi biaya dari penjual. pada umumnya 

kurva penawaran dari factor-faktor input dianggap tetap. 

Kebijakan pemerintah (pajak dan subsidi) merupakan 

factor-faktor penting yang harus dianggap konstan. Oleh 

karena faktor alam seperti iklim mempengaruhi penawaran 

produk pertanian, maka faktor inipun dianggap tetap. 

akhirnya kita perlu memperhatikan juga periode 

penyesuaian, karena kwantitas (jumlah) yang ditawarkan 

tidak dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan 

harga, tetapi memerlukan waktu, dan lagi karena 

diperlukannya perubahan kebiasaan dan mungkin juga 

perubahan kontrak. 

  

Kurva Penawaran Pasar 

Penawaran pasar adalah penawaran keseluruhan 

dari suatu komoditi. Penawaran pasar komoditi ini 

tergantung pada semua faktor yang mempengaruhi 

penawaran (produsen) secara inividu atau dengan kata lain 

jumlah produsen pada suatu pasar . Misalkan terdapat 100 

orang produsen yang identik  dengan persamaan QSx = -4 



36 
 

+2Px ceteris paribus maka peanawaran pasar akan menjadi 

:       

QSx=   - 4  + 2 Px ceteris paribus ( produsen 

perseorangan) 

QSx    =    100 Sx  ceteris paribus ( pasar)  

=  - 400 + 200 Px 

Atau seperti pada skedul berikut:  

Tabel 3.1 Skedul  harga dan jumlah yang diminta 

Px 6 5 4 3 2 

Qx 800 600 400 200 0 

 

Dapat digambarkan kurva penawaran (pada gambar 3.2.) : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   3.2  Kumpulan Penawaran Individu Identik  

(Kurva Penawaran Pasar) 
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Kurva penawaran pasar menunjukkan hubungan 

antara jumlah barang yang ditawarkan oleh para produsen 

di pasar pada berbagai tingkat harga, dengan asumasi 

ceteris paribus. Unrtuk mengetahui perilaku produsen di 

pasar perlu dikumpulkan skedul penawaran seluruh 

produsen terhadap suatu barang. Apabila penawaran 

individu telah kita ketahui maka penawaran pasar segera 

dapat dicari. Penawaran pasar merupakan penjumlahan 

dari penawaran individu.  Misal kita ketahui terdapat 3 

penawaran individu sebagai berikut :  

Pm = A1 + b1q 

Pn = B2 + b2 q 

Po = C3 + b3q 

Maka penawaran pasar adalah  

𝑃 = A1 + B2 + C3 +
(b1 + b2 + b3)

3
 q  

            Penawaran pasar tersebut dapat diilustrasikan 

kedalam kurva pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Kurva penawaran Pasar 
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Perubahan jumlah barang yang ditawarkan dan 

perubahan penawaran. 

Perubahan jumlah barang yang ditawarkan terjadi 

akibat perbuhan  harga barang itu sendiri (Px). Perubahan 

jumlah barang yang diminta bergerak sepanjang kurva 

permintaan atau terjadi move along curve  seperti pada 

Gambar 3.6. Sedangkan perubahan penawaran terjadi 

karena banyak sebab yakni karena perubahan yang 

disebabkan oleh faktor lain diluar harga barang itu sendiri 

seperti perubahan harga barang yang terkait dengan barang 

X, perubahan teknologi produksi, perubahan harga input 

dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  Perubahan jumlah yang ditawarkan 

 

Perubahan tersebut menimbulkan shifting/change 

curve  dan dapat di lihat pada Gambar 3.4. Pada Gambar  
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3.4 diperlihatkan kurva penawaran bergeser ke kanan atau 

ke kiri. Pergeseran tersebut memberi implikasi perubahan 

harga dan perubahan jumlah yang di minta. Jika salah satu 

faktor seperti biaya produksi mempengaruhi penawaran 

maka kurva penawaran bergeser ke kiri dan 

konsekwensinya harga produk menjadi naik, sedangkan 

jumlah yang diminta juga dan jumlah yang ditawarkan 

mengalami penurunan. Sebaliknya jika faktor teknologi 

berpengaruh maka kurva penawaran bergeser ke kanan dan 

konsekuensinya  menyebabkan harga turun akan tetapi 

penawaran mengalami kenaikan. Selanjutnya dapat dilihat 

pada gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.5 Perubahan penawaran (shifting in supply)  
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Hukum penawaran dan pengecualiannya,  

Apabila harga naik maka jumlah yang ditawarkan 

akan naik dan sebaliknya apabila harga turun maka jumlah 

yang ditawarkan akan turun dengan asumsi Ceteris 

paribus. Pengecualian pada kasus penawaran tenaga kerja, 

apabila upah naik akan mengurangi jam  kerja untuk lesure 

time. Pada kurva disebut dengan beckward bending labor 

supply curve. Pada kasus ini ketika harga/upah naik, 

permintaan jam kerja untuk tenaga kerja justru mengalami 

penurunan seperti pada Gambar  3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.6 :  Kurva Penawaran Melengkung 

 Istilah-Istilah 

 Change in the quantity suplied (perubahan dalam jumlah 

yang ditawarkan) adalah suatu gerakan sepanjang suatu 

kurva penawaran tertentu untuk suatu komoditi sebagai 

akibat dari perubahan dalam harga komoditi tersebut. 
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 Change in suply (perubahan dalam penawaran) adalah 

suatu pergeseran dalam seluruh kurva penawaran dari 

suatu komoditi yang disebabkan untuk suatu perubahan 

dalam teknologi, harga-harga dari masukan-masukan 

yang diperlukan untuk memproduksi komoditi itu, dan 

(untuk komoditi-komoditi pertanian) terkait dengan 

kondisi-kondisi iklim dan cuaca. 

 

Rangkuman 

Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang 

produsen ingin tawarkan (jual) dipasar atau dapat pula 

diartikan dengan jumlah barang yang ingin dijual pada 

kurun waktu tertentu.   Penawaran komodi tersebut sangat 

tergantung dari harga komoditi tersebut dan biaya-biaya 

yang dikeluarkan pada saat memperoduksinya. Hukum 

penawaran berbunyi jika harga naik maka jumlah yang 

ditawarkan banyak tetapi jika harga turun jumlah yang 

ditawarkan juga turun dengan asumsi ceteris paribus atau 

keadaan yang lain tetap.  Kurva penawaran dari suatu 

barang menunjukkan berbagai kwantitas barang tersebut 

yang akan dijual dipasar oleh seorang atau beberapa orang 

penjual selama periode waktu tertentu pada berbagai 

macam kemungkinan harga, ceteris paribus. Kurva 

penawaran itu adalah tempat titik-titik yang menunjukkan 

jumlah-jumlah maksimum yang ditawarkan di pasar. 

Kurva penawaran ini merupakan garis pembatasan.  

Penawaran pasar adalah penawaran keseluruhan 

dari suatu komoditi. Penawaran pasar komoditi ini 

tergantung pada semua faktor yang mempengaruhi 
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penawaran produsen secara inividu atau dengan kata lain 

jumlah produsen pada suatu pasar. Perubahan jumlah 

barang yang ditawarkan terjadi akibat perbuhan  harga 

barang itu sendiri Perubahan jumlah barang yang diminta 

bergerak sepanjang kurva permintaan atau terjadi move 

along curve  Pengecualian pada kasus penawaran tenaga 

kerja, apabila upah naik akan mengurangi jam  kerja untuk 

lesure time. Pada kurva disebut dengan beckward bending 

labor supply curve. Pada kasus ini ketika harga/upah naik, 

permintaan jam kerja untuk tenaga kerja justru mengalami 

penurunan. 

Soal Latihan 

1. Apa yang dilaksud penawaran  dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi penawaran  barang dan jasa? 

2. Bagiamana bunyi hukum penawaran  dan ilstrasikan 

kedalam kurva? 

3. Apa yang dimaksud dengan perubahan jumlah barang 

yang ditawarkan ? 

4. Bagaimana pula yang dimasud dengan perubahan 

jumlah yang ditawarkan? 

5. Gambarkan perubahan jumlah yang  ditawarkan dan 

perubahan penawaran  dalam kurva penawaran. 
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HARGA KESEIMBANGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Bagian ini membahas mengenai harga keseimbangan dari 

suatu kondisi pasar barang dan jasa, dan apa yang 

dimaksud ekses permintaan dan ekses penawaran. Dalam 

rangkaian dengan keseimbangan tersebut dikenal pula apa 

yang dimaksud dengan surplus produsen dan surplus 

konsumen, kegagalan pasar, keseimbangan yang terjadi 

pada berbagai kebijakan pemerintah baik mengenai harga 

minimum, haga maksimum, kebijakan mengenai pajak dan 

subsidi serta alokasi sumberdaya jangka panjang pada 

suatu perekonomian. 

 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Menjelaskan pengertian harga keseimbangan atau 

equilibrium price .  

 Mengambarkan keseibangan pada kurva dan 

menunjukkan ekses permintaan dan ekses penawaran  

 Membedakan mana yang dimaksud dengan surplus 

produkses dan surplus konsumen dalam suatu 

keseimbangan  

 Mengambarkan berbagai keseimbangan  pada berbagai 

kebijakan pemerintah 

 

4 
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Pengertian 

Equilibrium atau keseimbangan adalah kondisi 

pasar yang sekali telah dicapai, cenderung untuk 

dipertahankan. Hal ini terjadi apabila jumlah komoditi 

yang diminta setara dengan jumlah yang ditawarkan pada 

pasar. Harga keseimbangan merupakan harga dimana 

konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin 

menambah atau mengurangi jumlah konsumsi ataupun 

jumlah penjualan. Harga keseimbangan disebut juga 

dengan harga pasar. Keseimbangan menunjukkan kondisi 

pasar yang sekali dicapai cenderung untuk bertahan.  

Dalam teori ekonomi hal ini terjadi jika jumlah komoditi 

yang diminta dalam pasar perunit waktu sama dengan 

jumlah komoditi yaang ditawarkan pada pasar selama 

periode yang sama. Secara geometris keseimbangn terjadi 

pada perpotongan kurva permintaan pasar dari suatu 

komoditi dan kurva penawaran pasar dari komoditi 

tersebut. Harga dan jumlah pada keseimbangan tersebut 

equilibrium price atau equilibrium quantity.  

Harga diluar keseimbangan merupakan harga yang 

disebut sebagai efek penawaran dan efek permintaan 

seperti pada Gambar 4.1 Perubahan yang terjadi pada 

keseimbangan dapat terjadi bila terjadi perubahan pada 

penawaran dan permintaan. Permintaan dan penawaran 

dapat berubah dengan terjadinya pergeseran (shifting atau 

change in demand maupun shifting in supply), atau 

perubahan jumlah yang diminta dan jumlah yang 

ditawarkan yang terjadi sepanjang kurva permintaan dan 

penawaran. 
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Gambar 4.1  Kurva keseimbangan dan ekses permintaan 

dan ekses penawaran 

 

Surplus ekonomi    

Surplus ekonomi  adalah surplus yang diterima oleh 

produsen maupun konsumen akibat adanya kesepakatan 

harga yang seharusnya dibayar oleh konsumen atau 

diterima oleh produsen. Surplus ekonomi terdiri dari 

surplus konsumen (CS) yakni selisih jumlah yang 

seharusnya dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang 

sesungguhnya konsumen sanggup membayarnya 

sedangkan surplus produsen (PS) adalah selisih jumlah 

yang diterima oleh produsen dengan apa yang seharusnya 

diterima. Wilayah surplus tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar   4.2  Keseimbangan dengan surplus ekonomi 

Kedua surplus tersebut akan berubah bila terjadi 

perubahan pada permintaan dan penawaran atau dengan 

kata lain kurva penawaran dan kurva permintaan berpindah 

(change/shifting)  ke kanan  atau ke kiri. Konsekuensinya 

adalah keseimbangan akan mengalami perubahan.  

 

Kegagalan Pasar 
Pasar akan menjadi tidak efisien atau terjadi loss 

akibat beberapa kasus seperti: 

1. Kekuatan monopoli. 

2. Informasi yang tidak lengkap tentang keadaan pasar  

3. Kasus eksternalitas (sosial cost)  

4. Kasus barang milik bersama 

5. Kasus barang yang terkait dengan masalah kemanusiaan  

Keadaan kegagalan pasar dapat digambarkan 

seperti pada Gambar  4.3.  
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Gambar 4.3   Kurva keadaan kegagalan pasar. 

Gambar 4.3 menunjukkan bila kasus yang telah 

disebutkan terjadi pada peristiwa ekonomi maka surplus 

ekonomi baik surplus produsen maupun surplus konsumen 

sebahagian akan mengalami kehilangan (loss) sebesar 

jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. 

Kerugian akibat kehilangan tersebut selanjutnya akan 

menjadi tanggungan masyarakat atau dikenal dengan biaya 

sosial (social cost) atau externality cost 

 

Kontrol pemerintah terhadap harga pasar 
Bentuk kontrol pemerintah terhadap harga pasar 

dapat berbentuk: 

Kebijakan harga dasar (Floor price). Ini  biasa 

terjadi pada kasus harga gabah. Kebijakan ini dimaksudkan 

untuk melindungi produsen. 
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Gambar  4.4.    Kebijakan  harga dasar 

Ilustrasi Gambar   4.4 memperlihatkan harga  pasar 

berada pada P1 dan Q2, tetapi akibat terjadi penentuan 

harga dasar dari pemerintah harga dipatok sebesar P2. 

Akibatnya kurva permintaan berubah (shifting) dari D1 ke 

D2. Perubahan tersebut menimbulkan keseimbangan baru 

mengikuti harga dasar. 

Kebijakan harga maksimum (Celling price). Adalah 

penerapan harga maksimum terhadap suatu produk untuk 

melindungi konsumen. Kebijakan ini dilakukan oleh 

pemerintah pada kondisi ekonomi tertentu seperti lebaran 

atau tahun baru untuk menghambat kenaikan harga yang 

tak wajar di pasar seperti yang diperiharkan pada Gambar 

4.5 
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Gambar 4.5   Kebijakan  harga maksimum  

Keadaan pada Gambar 4.5 adalah kebalikan dengan  

Gambar 4.4. Harga pasar produk berada pada P1 dan Q2. 

Setelah penetapan harga maksimum terjadi perubahan pada 

kurva penawaran sehingga keseimbangan berubah dari E1 

ke E2.  

Kebijakan subsidi. Yaitu kebijakan yang diberikan 

oleh pemerintah baik untuk kepentingan konsumen 

maupun untuk kepentingan produsen dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 
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Gambar   4.6  Kurva permintaan dan penawaran ketika 

terjadi kebijakan tentang subsidi 

 

 

Bila subsisdi diberikan kepada konsumen akan 

menggeser kurva permintaan dari d1 ke d2 sedangkan bila 

subsidi diberikan kepada produsen akan menggeser kurva 

penawaran  dari s1 ke s2 keseimbangan berpindah dari E1 

ke E2. Perubahan tersebut  berdampak pada peningkatan 

terhadap keserjahteraan, melalui peningkatan surplus 

produsen dan atau  surplus konsumen.  

 

Akokasi Sumberdaya Jangka Panjang 

Dalam kondisi jangka pendek tercapai harga 

keseimbangan berpotongan pada titik E seperti pada contoh 

pada Gambar 5.6. Misalnya konsumen sehari-harinya 

mengkosumsi beras dan jagung dalam jumlah tertentu pada 

keseimbangan E. Andaikan saja terjadi perubahan selera 
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konsumen ke arah konsumsi jagung lebih banyak dan beras 

lebih sedikit, maka harga jagung naik dan harga beras 

turun. Dalam jangka pendek terjadi kenaikan permintaan 

terhadap jagung di pasar dan harga beras turun. Perubahan 

ini mengakibatkan perubahan rasio harga jagung terhadap 

harga beras.  

Kenaikan harga jagung mengakibatkan 

bertambahnya penawaran  dan penurunan harga beras 

mengakibatkan berkurangnya produk beras. Pertambahan 

penawaran jagung dilakukan dengan menambah faktor 

produksi yang berubah dalam jangka pendek seperti tenaga 

kerja.  Tambahan tenaga kerja untuk memproduksi jagung 

ini diperoleh dari tenaga kerja yang sebelumnya 

menghasilkan beras, karena produksi beras berkurang, 

dengan anggapan bahwa keadaaan berada pada 

kesembatan kerja penuh.  Proses peningkatan hasil akan 

berlarut terus dalam jangka panjang yaitu terjadi 

penggunaan faktor produksi berpenindah dalam jangka 

pendek dari menghasilkan beras kepada menghasilkan 

jagung. Perpindahan penggunaan tersebut berhenti bila 

harga keseimbangan baru tercapai.  

Berdasarkan kasus tersebut pergeseran dari harga 

beras menjadi jagung adalah lebih besar dalam jangka 

panjang dibandingkan dalam jangka pendek, sedangkan 

perubahan harga terjadi lebih rendah dalam jangka panjang 

dibandingkan perubahan harga dalam jangka pendek.  
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s 

Teori  Cob Web 

Teori ini menjelaskan proses tercapainya atau tidak 

tercapainya keseimbangan akibat terjadinya gangguann 

atau suatu peristiwa.  Proses perubahan akan mencapai 

keimbangan bila kurva penawaran lebih tajam dari kurva 

permintaan. Perubahan ini membawa konsekuensi lanjutan 

karena bila slop kurva penawaran dan pemintaan 

keadaannya sama maka harga keseimbangan akan tetap 

terganggu, dan selanjutnya bila kurva permintaan lebih 

tajam dari kurva penawaran maka gangguan harga akan 

menjadi lebih besar dengan bertambahnya waktu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.7. Teori Cob Web bila kurva penawaran lebih 

tajam dari kurva permintaan 
 

0 

Q
1 
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Kurva tersebut menjelaskan ketika keseimbangan 

awal bwrada pada E1 harga pasar adalah 0P1 dan jumlah 

yang diminta/ditawarkan adalah 0Qo. Kemudian terjadi 

perubahan selera. Jika kurva di atas dilambangkan dengan 

perubahan permintaan dan penawaran pada produksi 

jagung, maka permintaan terhadap jagung naik ke 0Q1, dan 

untuk merespon hal tersebut penjual menaikkan penawaran 

ke Op2.  

 

Harga  Komoditi  Pertanian  

Sektor pertanian mungkin merupakan salah satu 

contoh bentuk pasar persaingan sempurna. Harga disektor 

pertaniaan sering mengalami perubahan jika dibandingkan 

dengan harga barang lain. Perubahan-prubahan tersebut 

dapat dikemukakan penjelasan tentang perubahan harga 

produk pertanian untuk kasus di negara Amerika Serikat. 

Pengalaman di negara tersebut perubahan permintaan 

(shift) dengan lemah sekali sedangkan teknologi berubah 

demikian cepat mengakibatkan kurva penawaran berubah 

pula dengan cepat. Akibatnya, harga turun lebih cepat 

dibandingkan dengan hasil industri. Penurunan harga ini 

pada kasus permintaan komoditi pertanian bersifat tidak 

elastis.  
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Gambar   4.8.  Perubahan kurva permintaan  dan penawaran 

pada sektor pertanian 

 

Di Indonesia elastisitas permintaan hampir sama 

kasusnya seperti di Amerika Serikat. Tetapi perubahan 

kurva penawaran berjalan lambat karena perubahan 

terknologi juga berjalan lambat. 

 

Istilah-Istilah 

 Equilibrium (keseimbangan) kondisi pasar yang sekali telah 

dicapai, cenderung untuk dipertahankan. Hal ini terjadi 

apabila jumlah komoditi yang diminta setara dengan jumlah 

yang ditawarkan pada pasar. 

 Stable equilibrium (keseimbangan stabil) jenis keseimbangan 

dimana tiap penyimpangan dari keseimbangan membawa 
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kepada pengoperasian kekuatan-kekuatan pasar yang 

mendorong kembali menuju keseimbangan. 

 Unstable equilibrium (keseimbangan tidak stabil) jenis 

keseimbangan di mana tiap penyimpangan dari 

keseimbangan membawa kepada pengoperasian kekuatan-

kekuatan pasar yang mendorong lebih jauh dari 

keseimbangan (Salvatore, 1984). 

Rangkuman 

Harga keseimbangan adalah harga dimana 

konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin 

menambah atau mengurangi jumlah konsumsi ataupun 

jumlah penjualan.Harga keseimbangan disebut juga 

dengan harga pasar. Keseimbangan menunjukkan kondisi 

pasar yang sekali dicapai cenderung untuk bertahan. Harga 

dan jumlah pada keseimbangan tersebut  disebut dengan 

equilibrium price atau equilibrium quantity. Harga diluar 

keseimbangan merupakan harga yang merupakan efek 

penawaran dan efek permintaan. Permintaan dan 

penawaran dapat berubah dengan terjadinya pergeseran 

(shifting atau change in demand maupun shifting in 

supply), atau perubahan jumlah yang diminta dan jumlah 

yang ditawarkan yang terjadi sepanjang kurva permintaan 

dan penawaran. Surplus ekonomi  adalah surplus yang 

diterima oleh produsen maupun konsumen akibat adanya 

kesepakatan harga yang seharusnya dibayar oleh 

konsumen atau diterima oleh produsen. Surplus ekonomi 

terbagi: surplus konsumen (CS) yakni selisih jumlah yang 

seharusnya dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang 
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sesungguhnya konsumen sanggup membayarnya 

sedangkan surplus produsen (PS) adalah selisih jumlah 

yang diterima oleh produsen dengan apa yang seharusnya 

diterima. 

Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan dan 

ilustrasikan pada kurva. Apa pula yang dimaksud 

dengan ekses penawaran dan ekses permintaan 

2. Jelaskan perbedaan surplus produsen dan surplus 

konsumen  

3. Ilustrasikan dengan kurva  keseimbangan pada 

kebijakan pemerintah mengenai harga maksimum dan 

harga minimum  

4.  Ilustrasikan pula dengan kurva pada kebijakan subsidi 

dan pajak 
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KONSEP ELASTISITAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Konsep elastisitas memnguraikan kecenderungan 

perubahan permintaan, penawaran akibat adanya 

perubahan harga. Dalam pembahasan ini diuraikan 

beberapa teknik analisis elastisitas harga sehubungan 

dengan permintaan/penawaran barang jasa sekaligus 

dengan cara perhitungan dan penentuan koefisien 

elastisitasnya.  Terdapat pula beberapa analisis terkait 

dengan elastisitas seperti elastisitas silang dan elastisitas 

pendapatan.  

 
 TUJUAN PEMEBELAJARAN 

 Menjelaskan pengertian elastisitas harga. 

 Menunjukkan cara menentukan besarnya koefisien 

elastisitas pada kasus perubahan harga terhadap 

jumlah yang diminta 

 Menjelaskan beberapa bentuk perhitungan 

elastisitas  

 Menunjukkan beberapa kemungkinan besarnya  

elastisitas harga pada permintaan atau penawaran 

 

5 
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Pengertian Elastisitas  

Apabila kita bergerak sepanjang kurva permintaan 

dan penawaran, maka kita memerlukan metode untuk 

membandingkan perubahan harga dan pengaruh perubahan 

ini terhadap jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang 

diminta. Metode semacam ini terdapat pada pengertian 

elastisitas (elasticity). Umumnya koefisien elastisitas 

(coefficient elasticity) dapat di definisikan sebagai 

persentasi perubahan dalam variable yang tak bebas 

(dependent variable) dibagi dengan persentasi perubahan 

dalam variable bebas (independent  variable) atau dengan 

kata lain dapat ditulis: 

 

𝑒 =
% perubahan jumlah yang diminta ( ditawarkan)

% perubahan harga 
 

Karena elastisitas ini merupakan rasio dari dua 

ukuran maka dengan persentase perubahan harga tertentu 

elastisitas akan besar atau kecil tergantung pada besar 

kecilnya persentase perubahan jumlah barang diminta atau 

ditawarkan. Makin besar (e) maka permintaan atau 

penawaran makin elastis, dan sebaliknya makin kecil 

koefisien (e) maka makin tidak elastis. Namun demikian 

harus diingat konsep ini selalu digunakan dalam pengertian 

relatif. 
 

Elastisitas permintaan  

 Jadi koefisien elastisitas harga yang diminta 

(coefficient of price elasticity of quantity demand) atau 
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dengan singkat koefisien elastisitas harga permintaan 

(coefficient of price elasticity of demand) dapat 

didefinisikan sebagai persentasi perubahan dalam jumlah 

yang diminta dibagi dengan persentasi perubahan harga 

atau ditulis:  

𝑒 =
% perubahan jumlah yang diminta 

% perubahan harga 
 

di mana jumlah yang di minta adalah  hubungan harga 

sebagai variabel bebas dengan jumlah yang diminta 

sebagai variable yang tak bebas,  atau dapat ditulis:  

ℯ =
∆q ∕ Q

∆p ∕ P
=

P

Q
∙

∆q

∆P
 

Kurva pada Gambar 5.1 menggambarkan harga 

mula-mula pada 6 rupiah dengan permintaan 4 unit  

kemudian harga turun ke 5 rupiah dan akibat perubahan 

harga tersebut maka jumlah yang diminta mengalami 

pergeseran (move) ke kanan dengan 5 unit, maka perlu 

dikehui bagaimana elastisitas pemintaan pada titik R dan 

Titik S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Pergeseran jumlah yang diminta pada kurva 

permintaan 
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Jadi jika kita ingin mengukur koefisien ini bagi 

perubahan dari R ke S, dengan mempergunakan Gambar 

5.1 , maka kita menemukan : 

 

𝑒 =
4 − 5/4

6 − 4/6
 

                             atau : 

ℯ =
−1

4⁄

1/6
= −

6

4
 

Tetapi jika membalikkan masalahnya dan 

mengukur koefisien dari S ke R, maka kita akan 

memperoleh: 

ℯ =
5 − 4

5⁄

5 − 6
5⁄

 

ℯ =
1

5⁄

−1
5⁄

= −1 

perlu diingat bahwa koefisien ini akan berbeda-beda 

tergantung pada arah kita bergerak. Untuk menghindari 

dilema ini, kita dapat mempergunakan rumus berikut ini :    

ℯ =
∆𝑞 ∕ 𝓆1

∆𝑝 ∕ 𝑝₂
 

Dalam rumus tersebut   q₁ = kwantitas yang lebih 

sedikit 

                                           P₂ =harga yang lebih rendah 

jadi 
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ℯ =
1

4⁄

− 1
5⁄

= −
5

4
 

Jadi ada tiga jawaban terhadap satu persoalan yang 

sederhana. Semua jawaban mempunyai satu persamaan: 

semuanya adalah angka-angka negative. Tetapi telah 

disetujui bersama bahwa tanda minus dapat ditiadakan, 

apabila yang diukur itu adalah koefisien elastisitas harga 

dari permintaan; karena angka negative itu hanya 

menunjukkan bahwa kurva permintaan itu miring secara 

negative. Tetapi dengan hanya menghapus tanda negative 

tidak akan memecahkan masalahnya, kita masih tetap 

mempunyai beberapa jawaban atas persoalan semula .  

 

 

Elastisitas Titik dan Elastisitas Busur 

 Sebagai tambahan kita dapat menemukan angka 

elastisitas harga dari permintaan pada suatu titik ditengah-

tengah di antara R dan S. Dengan menggunakan rumus.     

ℯ =
𝓆₁ − 𝓆₂

𝓆1 + 𝓆₂
∙

𝒫1 + 𝒫₂

 𝒫1 − 𝒫₂
 

e =  koefisien elastisitas  

p1 = harga yang pertama  

p2 = harga yang kedua  

q1 = jumlah yang pertama  

q2 = jumlah yang ke dua, Selanjutnya kita 

memperoleh  
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ℯ =
4 − 5

4 + 5
∙

6 + 5

 6 − 5
=

11

 9
 

jika kita menghapus tanda minus. Rumus ini menghasilkan 

suatu ukuran lain lagi yang terkenal dengan dengan nama 

elastisitas busur  (arc elasticity; arc berarti bagian dari 

kurva) atau elastisitas antara dua titik . 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2  Elastisitas titik dan busur pada kurva 

permintaan 

Kita dapat memandang pengertian elastisitas secara 

geometris dan mungkin sampai kepada pemecahan yang 

jauh lebih sederhana. Gambar 5.2  memperlihatkan kurva 

permintaan EFG yang berupa garis lurus,  kita akan 

mengukur angka elastisitas harga dari permintaan pada titik 

F yakni kita ingin mengukur elastisitas titik . Kemiringan 

(slope) dari garis lurus EFG pada titik F adalah ∆P/ ∆q; 

secara geometris ini sama dengan FH/GH, sehingga  

∆𝓆

∆𝒫
=

GH

 𝐹𝐻
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Jadi 

ℯ =
𝐹𝐻

𝑂𝐻

GH

 𝐹𝐻
=

GH

 OH
 

 

 Perlu dijelaskan bahwa elastisitas harga permintaan 

hanyalah merupakan sifat dari kurva permintaan saja. 

Elastisitas tersebut tidak menentukan bentuk kurva. 

Elastisitas harga permintaan ditentukan oleh banyak faktor 

(lihat Gambar 5.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3  Beberapa kemungkinan mengenai elastisitas 

permintaan  

 

Gambar 5.3 menunjukkan  beberapa macam 

kemungkinan elastisitas harga pada permintaan barang dan 

jasa. Kurva  permintaan (d)  relatif dalam posisi unitary 

elastis atau e = 1. Kurva d makin bergerak ke kanan maka 

cenderung makin elastisitas (e>1)  sampai membentuk 

garis horisontal terhadap (p) atau harga. Kondisi ini  

memperlihatkan kedaan dimana e = tidak terhingga atau 
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elastisitas secara sempurna.  Sedangkan bila kurva 

permintaan (d) bergeser ke kiri maka makin tidak elastis (in 

elastis) atau e < 1 dan selanjutnya bergerak tegak sejajar 

dengan sumbu harga. Keadaan ini memperlihatkan kondisi 

di mana e = tidak elastis secara sempurna. 

 

Faktor yang mempengaruhi Elastisitas  

Pertama, semakin banyak barang pengganti  

(substitute) bagi produk tersebut, semakin elastis 

permintaannya. Kedua, semakin banyak macam 

penggunaan produk, semakin elastis permintaan akan 

produk tersebut. Selain itu produk yang mengambil bagian 

besar dari pendapatan konsumen, sering memiliki 

permintaan yang lebih elastis daripada produk yang hanya 

mengambil bagian yang relative kecil dari pendapatan 

konsumen.  

Misalnya permintaan akan garam bersifat agak 

inelastis, sedangkan permintaan akan mobil bersifat lebih 

elastis. Akhirnya apabila harga yang berlaku mendekati 

ujung atas kurva permintaan, maka permintaan mungkin 

lebih elastis dari pada jika harga mendekati ujung bawah 

kurva permintaan.   

Elastisitas Pendapatan  

Tentu saja elastisitas harga permintaan bukannya 

satu-satunya koefisien elastisitas yang terdapat pada 

permintaan. ada beberapa alat pengukur lain yang perlu 

kita ketahui. Pertama, pengertian elastisitas pendapat dari 

permintaan (income elasticity of demand). Elastisitas 
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pendapatan ini dapat didefinisikan sebagai persentasi 

perubahan dalam jumlah yang diminta dibagi dengan 

persentasi perubahan dalam pendapatan konsumen. Dalam 

hal ini jumlah yang diminta tetap merupakan variable yang 

tak bebas, tetapi sekarang kita jadikan pendapatan sebagai 

vaiabel yang bebas, danh menetapkan harga sebagai salah 

satu kondisi dari ceteris paribus permintaan.  

𝑒 =
% perubahan jumlah  barang yang diminta 

% perubahan pendapatan 
 

Rumus ini berguna untuk menunjukkan pengaruh 

terhadap permintaan akan suatu barang tertentu, jika hanya 

pendapatan saja yang berubah. Jika angka itu positif , maka 

barangnya adalah barang normal, tetapi jika angka itu 

negative, maka barang itu dikatakan inferior.  

Selanjutnya , jika e  > 1, maka elastisitas 

pendapatan dikatakan tinggi. Pada pihak lain, jika e < 1, 

maka elastisitas pendapatan dikatakan rendah. Pada 

umumnya barang-barang yang dipandang mewah 

mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi. Memang 

cara yang paling sederhana untuk menentukan barang 

kebutuhan pokok (necessities) dan barang mewah 

(luxuries) ialah dengan mempergunakan pengertian 

elastisitas pendapatan dari permintaan.  

 

Elastisitas Silang 

Alat pengukur yang  kedua adalah pengertian 

elastisitas silang dari permintaan (cross elasticity of 
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demand). Elastisitas silang ini dapat didefinisikan sebagai 

persentasi perubahan dalam jumlah yang diminta dari 

produk X, dibagi dengan persentasi perubahan dalam harga 

produk Y  

𝑒 =
% perubahan jumlah yang diminta atas barang X

% perubahan harga  barang Y
 

Sekarang harga produk X merupakan kondisi 

ceteris paribus. Konsep ini mengukur eratnya hubungan 

antara berbagai macam produk, dan kadang-kadang 

dipergunakan untuk menentukan batas-batas dari suatu 

industry (kelompok perusahaan yang menghasilkan produk 

yang serupa). Misalnya, jika harga produk Y naik dan 

jumlah produk X yang diminta bertambah, maka angka 

elastisitas silang adalah positif kita katakan bahwa barang-

barang tersebut dapat saling mengganti (substitute), dan 

sebab itu berasal dari industry yang sama. Pada lain pihak, 

jika harga produk Y naik dan jumlah permintaan akan 

pruduk X turun, maka kita katakan bahwa produk-pruduk 

tersebut saling melengkapi (komplementer).  

Kita dapat menganggap bahwa kenaikan harga 

daging kambing akan menyebabkan kenaikan kuantitas 

permintaan daging sapi. Apabila dalam rumus berikut ini :    

ℯ𝑋, 𝑌  =
∆𝓆𝑋 ∕ 𝓆𝑋

∆Ρ𝑌/P𝑌
 

di mana subskrip X menunjukkan pruduk X dan  Y  

menunjukkan produk Y, maka kita dapat melihat bahwa 

pembilang dan penyebut kedua-duanya positif,  jadi daging 

sapi dan daging kambing itu dapat saling mengganti, yakni 
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barang substitut. Pada lain pihak kita dapat memperkirakan 

bahwa kenaikan harga kopi (produk Y) akan 

mengakibatkan turunnya kwantitas permintaan akan gula 

(produk X). Jadi pembilangnya negative dan penyebutnya 

positif. Jadi, angka koefisien adalah negative dan barang-

barang itu komplementer perlu dicatat bahwa koefisien ini 

membedakan antara substitut kotor (gross substitutes) dan 

komplemen kotor (gross complements). Ini merupakan 

suatu hubungan yang melibatkan  pengaruh pendapatan 

dan juga substitusi mungkin dalam teori permintaan adalah 

lebih relevan untuk mengatakan substitut bersih (net 

substitutes) dan komplemen bersih (net complement), yang 

hanya menyangkut pengaruh substitusi. Kita akan 

meninjau substitute bersih dan komplemen bersih. 

Mungkin sekali daging sapi dan daging kambing misalnya, 

menjadi barang-barang komplemen lewat test elastisitas 

silang, jika pengaruh pendapatan cukup besar . 

 Jelaslah dari uraian di atas bahwa terdapat banyak 

alat pengukur elastisitas permintaan. Kita cukup melihat 

tiap-tiap variabel yang mempengaruhi permintaan akan 

suatu produk untuk mengetahui bahwa ada alat pengukur 

elastisitas antara variabel tersebut dengan jumlah yang 

diminta ceteris paribus. Jadi adalah mungkin bagi kita 

untuk mengukur angka elastisitas selera dari permintaan 

(taste elasticity of demand), tentu saja bila kita dengan 

sesuatu cara dapat mengukur selera secara kuantitatif .  
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Elastisitas Harapan terhadap harga   

Pada waktu membahas kekecualian mengenai 

hukum permintaan, telah disebut pengertian tentang 

harapan harga (price expectations). Marilah sekarang kita 

bahas lebih mendalam mengenai pengertian ini dengan 

mempelajari elastisitas harapan harga (elasticity of price 

expectations). Elastisitas ini merupakan alat pengukur dari 

perubahan relative dari harga yang diharapkan dibagi 

dengan perubahan relative dari harga barang yang tersebut 

pada waktu ini. Anggaplah sekarang harga barang yang 

bersangkutan naik dengan 10 persen jika perubahan ini 

menyebabkan konsumen datang dan menaikkannya dengan 

misalnya saja 30 persen, maka angka koefisien dari 

elastisitas harapan harga akan sama dengan 3. Nilai 3 ini 

menunjukkan bahwa kurva permintaan konsumen bergeser 

ke kanan, sehingga sekarang ia akan mengkonsumsi lebih 

banyak karena memperkirakan adanya kenaikan harga di 

waktu yang akan datang. Perhatikan bahwa konsumen 

tersebut tidak mengkonsumsi lebih banyak dengan harga 

yang lebih tinggi, sepanjang kurva permintaan tertentu. 

Melainkan disini telah terjadi pergeseran dari kurva 

permintaan.  

 

Elastisitas Panawaran 

 Kita dapat juga mengukur elastisitas penawaran, 

dan seperti telah diuraikan diatas jelaslah bahwa ada 

beberapa alat pengukur elastisitas penawaran. Tetapi disini 
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kita hanya akan membatasi pembahasan kita pada 

elastisitas harga penawaran (price elasticity of supply). 

Angka koefisien elastisitas harga penawaran (coefficient of 

price elasticity of supply) dapat didefinisikan sebagai 

persentasi perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi 

dengan persentasi perubahan harga.  

 

𝑒 =
% perubahan jumlah yang   ditawarkan

% perubahan harga 
 

Pada umumnya angka koefisien ini akan positif, 

karena kebanyakan kurva penawaran mempunyai 

kemiringan positif. Jadi dalam kebanyakan hal, kita harus 

memperhatikan pembuangan tanda negative; seperti halnya 

pada koefisien elastisitas harga permintaan. Tetapi seperti 

telah dijelaskan terlebih dahulu, ada beberapa kasus 

dimana kurva penawaran itu miring negative. Dalam kasus 

semacam ini, kita tetap dapat mengabaikan tanda koefisien, 

asal saja kita menetapkan arah kemiringan kurva 

penawaran.  

Elastsitas silang dari penawaran suatu produk atau 

barang dan jasa tertentu, dapat didefinisikan dengan rumus:  

 

𝑒 =
% perubahan jumlah barang X yang ditawarkan

% perubahan harga barang Y
 

 

Istilah-Istilah 
 Arc elasticity of demand (elastisitas busur dari 

permintaan). Koefisien elastisitas permintaan antara dua 

titik pada suatu kurva permintaan. 
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 Cross elasticity of demand (elastisitas silang dari 

permintaan). Rasio perubahan persentase dalam jumlah 

komoditi X yang dibeli per unit waktu terhadap 

perubahan persentase dalam harga  komoditi Y.  

 Income elasticity of demand (elastisitas pendapatan dari 

permintaan). Rasio perubahan persentase dalam jumlah 

komoditiyang dibeli per unit waktu terhadap perubahan 

persentase pendapatan konsumen. 

 Point elasticity of demand (elastisitas titik dari 

permintaan). Koefisien elastisitas harga dari permintaab 

pada suatu titik tertentu pada kurva permintaan. 

 Point elasticity of demand (elastisitas titik dari 

permintaan). Koefisien elastisitas harga dari permintaab 

pada suatu titik tertentu pada kurva permintaan. 

 Price elasticity of demand (elastisitas harga dari 

permintaan). Rasio perubahan persentase dalam jumlah 

komoditi yang diminta per unit waktu terhadap 

perubahan persentase dalam harga komoditi itu.  

 Price elasticity of suply (elastisitas harga dari 

penawaran). Rasio perubahan persentase dalam jumlah 

komoditi yang ditawarkan per unit waktu terhadap 

perubahan persentase dalam komoditi itu 

(Salvatore,1984).  

 

Rangkuman 

Elastisitas yakni  metode untuk membandingkan 

perubahan harga dan pengaruh perubahan ini terhadap 

jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang diminta.  

koefisien elastisitas harga yang diminta dapat 
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didefinisikan sebagai persentasi perubahan dalam jumlah 

yang diminta dibagi dengan persentasi perubahan harga. 

Secara umum analisis elastisitas dapat di klasifikasikan 

dalam beberapa istilas seperti: Arc elasticity of demand 

(elastisitas busur dari permintaan) merupakan  koefisien 

elastisitas permintaan antara dua titik pada suatu kurva 

permintaan. Cross elasticity of demand (exy) (elastisitas 

silang dari permintaan) adalah rasio perubahan persentase 

dalam jumlah komoditi X yang dibeli per unit waktu 

terhadap perubahan persentase dalam harga  komoditi Y.  

Jika exy > 0, X dan Y adalah pengganti, jika exy < 0, X dan 

Y adalah pelengkap, jika exy = 0, X dan Y adalah tidak 

berhubungan (yaitu bebas).   

Selanjutnya, Income elasticity of demand (eM) 

(elastisitas pendapatan dari permintaan) merupakan  rasio 

perubahan persentase dalam jumlah komoditi yang dibeli 

per unit waktu terhadap perubahan persentase pendapatan 

konsumen, jika eM > 0, komoditi itu adalah normal, eM < 0, 

komoditi itu adalah inferior (bermutu rendah); eM > 1, 

komoditi itu adalah mewah, dan jika 0 < eM < 1, komoditi 

itu adalah komoditi pokok. Point elasticity of demand 

(elastisitas titik dari permintaan) adalah  koefisien 

elastisitas harga dari permintaab pada suatu titik tertentu 

pada kurva permintaan. Price elasticity of demand 

(elastisitas titik dari permintaan) adapat diartikan sebagai 

koefisien elastisitas harga dari permintaan pada suatu titik 

tertentu pada kurva permintaan. Price elasticity of demand 

(e) (elastisitas harga dari permintaan)  dapat berarti rasio 
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perubahan persentase dalam jumlah komoditi yang diminta 

per unit waktu terhadap perubahan persentase dalam harga 

komoditi itu. Jika e >1, permintaan adalah elastis; jika e <1, 

permintaan adalah inelastis (tidak elastis); jika  e = 1, 

permintaan adalah berelastisitas satu.  

Terakhir, Price elasticity of suply (es) (elastisitas 

harga dari penawaran) adalah rasio perubahan persentase 

dalam jumlah komoditi yang ditawarkan per unit waktu 

terhadap perubahan persentase dalam komoditi itu.  

 

 

 

Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan elastisitas  

2. Jelaskan apa myang dimaksud elastisitas titik dan 

elastisitas busur. Ilutrasikan dalam suatu analsisi 

tertentu 

3. Jelaskan pula apa yang dimaksus dengan elastisitas 

pendapatan pada elastisitas permintaan  

4. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan elastsitas 

penawaran  
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TEORI PERILAKU 

KONSUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Bagian ini memdeskripsikan  bagaimana konsumen 

mengambil keputusan untum meminta atau membeli 

barang dan jasa. Dalam bab ini dibahas pengertian perilaku 

konsumen,  baik melalui pendekatan utility maupun 

dengan pendekatan kurva indiference. Atau dapat pula 

dijelaskan dari segi teori kardinal maupun  teori ordinal . 

Selain itu dijelaskan pula tentang kurva optimum para 

konsumen baik pada perubahan harga maupun pada saat 

terjadi perubahan pendapatan. 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen  

 Menggambarkan kecenderungan perilaku konsumen 

baik dengan pendekatan utility maupun dengan 

pendekatan kurva indiference 

 Menggambarkan kepusan optimum konsumen pada saat 

terjadi perubahan harga maupun pada saat terjadi 

perubahan pendapatan  

 

6 
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Pengertian   
Konsumen adalah pelaku dalam kegiatan 

konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang 

dan jasa.  Kata menggunakan dapat berarti mengurangi 

nilai atau menghabiskan jumlah barang dan jasa yang 

digunakan. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagai 

mana individu membuat keputusan untuk mengkonsumsi 

suatu barang. 

James F Engel, mengemukakan perilaku konsumen 

di definisikan sebagai tindak-tindakan individu secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan barang-barang jasa ekonomi termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut   

David L Loundon, mendefinisikan perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang 

dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang 

atau jasa.   

Gerald Zaltman, memberi pengertian  perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang 

di lakukan oleh individu, kelompok dan organisasi dan 

mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya 

sebagai sutu akibat dari pengalaman dengan produk, 

pelayanan dan sumber-sumber lainnya.   
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Secara umum perilaku konsumen dapat didefinisikan 

sebagai  tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, 

menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat 

di pengaruhi lingkungan.  Penggunaan barang dan jasa 

menyebabkan konsumen memperoleh keseimbangan atau 

kepuasan. Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa pada intinya adalah mendapatkan kepuasan 

maksimum. 

Asumsi  dasar tentang kepuasan konsumen sebagai berikut:  

1. Makin banyak jumlah barang yang dikonsumsi maka 

semakin tinggi manfaatnya bagi konsumen (Comodity) 

2. Manfaat dari barang dan jasa menjadi alat dari 

konsumen untuk mengambil keputusan (Utility) 

3. Untuk satu macam barang ketika digunakan mula-mula 

manfaatnya tinggi lama kelamaan makin menurun ( Law 

of diminishing untility) 

4. Jila barang X lebih disukai dari Y dan Y lebih disukai 

dari Z maka X lebih disukai dari Z (Transitivity)  

5. Konsumen memiliki pengetahuan sempurna terhadap 

konsumsinya (perfect knowledge)  

 

Teori kardinal (pendekatan Utility)  

Utility (kegunaan atau utiliti) adalah sifat dari suatu 

komoditi yang memuaskan keinginan atau kebutuhan 

konsumen. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan 

kardinal atau teori kardinal yang memandang memandang 
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bahwa dari sudut pandang utility atau kegunaan suatu 

barang, util dapat digambarkan atau dihitung atau 

dipetakan secara kuantitatif melalui skedul. Adapun garis 

besar asumsi dari teori tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat atau kegunaan barang atau jasa dapat dihitung 

atau memiliki util 

2. Keputusan konsumen terhadap suatu barang untuk 

dikonsumsi karena pertimbangan  perbandingan harga 

dan manfaat dari barang yang diperoleh. 

3. Kegunaan Total (total utility=TU) adalah kegunaan 

yang diperoleh karena mengkonsumsi barang atau jasa 

sedangan marginal utility (MU) adalah tambahan 

kegunaan sebagai akibat dari tambahan konsumsi satu 

unit  

4. Total uang yang dikeluarkan oleh konsumen adalah 

jumlah unit dikali dengan harga satuannya  

5. Kepuasan maksimum konsumen adalah sebesar 

perbandingan tambahan kegunaan barang dan jasa yang 

dikonsumsi dengan harga harang persebut (MUx= Px) 

Asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa individu meminta 

suatu komoditi tertentu disebabkan karena kepuasan atau 

kegunaan (utility) yang diterima dari mengkonsumsi 

komoditi tersebut. Semakin banyak unit komoditi yang 

dikonsumsi individu per waktu tertentu, maka individu 

tersebut semakin besar memperoleh utility total. Namun 

demikian walaupun total utility meningkat, tetapi ekstra 

atau utility marginal dari komoditi tersebut biasanya 

semakin menurun. Pada beberapa kasus untuk tingkat 

konsumsi tertentu, utiliti total yang diterima individu dari 
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mengkonsumsi individu tersebut  dan utiliti marjinal akan 

menjadi nol. Inilah yang disebut sebagai Saturation point 

(titik jenuh). Titik jenuh adalah  titik dimana kegunaan total 

yang diterima oleh seseorang dari mengkonsumsi suatu 

komoditi adalah maksimum dan kegunaan marjinal adalah 

nol. Tabel 5 menggambarkan kecenderungan konsumsi 

pada individu dan senjtnya dijelaskan pada Gambar 6.1 

 

Tabel 6.1  Peta  kepuasan konsumen terhadap barang X 

Q TU MU 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

10 

18 

24 

28 

30 

30 

28 

... 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

 

Peta kepuasan konsumen Tabel  6.1  memberi 

gambaran bahwa kegunaan total (total untility)  mengalami 

kenaikan akibat penambahan setiap unit produk yang 

dikonsumsi pada tingkat maksimum tetapi bersamaan 

dengan hal tersebut tambahan kegunaan (marginal utility) 

yang dimiliki konsumen mengalami penurunan sampai 

titik terendah.  

Keadan ini disebut diminishing utility yang 

menggambarkan tingkat kepuasan yang mula-mula 

meningkat tapi jika unit produk ditambah lama kelamaan 



78 
 

tambahan kepuasan semakin menurun. Ilustrasi mengenai 

keadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar   6.1  Total Utility dan Marginal Utility 

Teori ordinal (pendekatan Indiference curve) 

Berpendapat bahwa kegunaan suatu barang dan  

jasa tidak dapat dihitung tetapi hanya dapat dibandingkan. 

Caranya adalah dengan menggambarkan indifferen curve 

dan budget line. Indiference curve adalah kurva yang 

menggambarkan berbagai kombinasi terhadap 2 macam 

barang. Asumsinya bahwa konsumen mempunyai peta 

terhadap sejumlah barang dan jasa yang dinginkan, dan 

konsumen memiliki uang, konsumen selalu 

memaksimumkan kepuasan dengan gambaran bahwa 

kepuasan tersebut turun dari atas kebawah, cembung 

selanjutnya  turun kebawah. Gambaran setiap kepuasan 

tidak saling memotong dan yang paling di atas adalah 
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kepuasan tertinggi. Selanjutnya dapat di lihat pada Gambar 

6.2  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2:  Kurva Indifference 

Budget Line 

Adalah kurva garis lurus yang menggambarkan 

kombinasi terhadap 2 macam barang sebagai akibat adanya 

pendapatan. Ketika konsumen memiliki pendapatan tetentu 

maka pilihannya adalah memperoleh kepuasan maksimum 

dari barang dan jasa yang menjadi pilihannya. Pilihan 

tersebut sangat tergantung pada jumlah anggaran yang 

dialokasikan untuk maksud tersebut.  

Semakin kecil pendapat seseorang maka makin 

kecil pula garis anggarannya, dan sebaliknya makin besar 

pendapatannya maka makin besar pula  garis anggaran 

yang ada padanya  seperti pada 6.3. Kurva anggaran yang 

paling kiri adalah keadaan pada saat seseorang memiliki 

pendapatan yang masih rendah, sehingga hanya dapat 

memuaskan kebutuhannya sebahagiuan untuk beras dan 
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sebahagian lagi untuk jagung dengan jumlah tertentu dan 

pada tingkat harga tertentu. Tetapi bila pendapatan 

mengalami kenaikan maka kurva anggaran bergeser ke 

kanan. 

 

Keseimbangan konsumen adalah tingkat kepuasan 

maksimum yang diperoleh pada saat  menggunakan barang 

dan jasa. Sebagai contoh pada kombinasi kedua macam 

barang berikut yakni beras dan jagung kurva indiverence 

bersentuhan dengan garis anggaran. Persinggungan IC1, 

IC2 IC3  terhadap garis anggaran  merupakan titik  

keseimbangan atau kepuasan maksimum yang diperoleh 

konsumen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3    Kurva Garis Anggaran ( Budged line) 

 

Keadaan ini akan mengalami perubahan naik dan 

perubahan turun disebabkan perubahan pendapatan dan 

preferensi seseorang terhadap barang dan jasa atau dalam 
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kasus ini terhadap beras dan jagung. Jika pendapatan naik 

maka garis anggaran akan bergeser ke kanan diikuti oleh 

kurva kepuasan yang bersinggungan dengan kurva 

kepuasan seperti pada Gambar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4 Keseimbangan konsumen pada persinggungan 

kurva indiference dengan garis anggaran (budget line) 

 

Kurva  Konsumsi Optimum akibat Perubahan Harga 

Untuk melihat pengaruh perubahan harga terhadap 

konsumsi optimum individu konsumen dimisalkan kasus 

yang terjadi pada konsumsi beras dan jagung. Konsumsi 

optimum tersebut digambarkan pada kurva pada sentuhan 

kurva indeference dengan garis anggaran yang berubah 

ketika terjadi perubahan harga. Kurva tersebut dapat lebih 

jelas pada perubahan harga jangung pada kurva 

permintaan. Lihat  Gambar 6. 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5  kepuasan konsumen akibat perubahan harga  

dan kurva permintaan. 
 

Jika harga jagung turun, maka konsumen merasa 

lebih kaya dibanding waktu sebelumnya. Maka keputusan 

yang diambil adalah berupaya memperbanyak jumlah 

jagung sehingga garis anggaran bergeser ke kanan dan 

selanjutnya bersinggungan dengan kurva indiverence IC2, 

IC3. Garis yang menghubungkan titik-titik kepuasan  

disebut price consumption curve (PCC). Kurva-kurva ini 

memiliki hubungan dengan kurva permintaan. 
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Kurva Konsumsi Optimum akibat Perubahan 

Pendapatan  

Perubahan pendapatan yang dimaksud adalah 

pendapatan dalam bentuk uang (money income). Pada 

ilustrasi ini digambarkan bahwa uang tersebut dibelanjakan 

untuk membeli beras dan jagung sebagai barang normal. 

Kurva  pada Gambar 6.6 menjelaskan tentang ICC  (income 

consumption curve)  atau kurva optimum konsumsi karena 

perubahan pendapatan yang digambarkan pula 

hubungannya dengan kurva Engel. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6  Kepuasan konsumen akibat perubahan  

pendapatan dan kurva Engel 

 

Sedangkan Gambar 6.6 menggambarkan keadaan 

garis anggaran yang bersinggungan dengan IC1. Ketika 
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terjadi perubahan pendapatan seseorang mengambil 

keputusan untuk menambah jumlah barang yang ada 

sehingga garis anggaran bergeser kekanan dengan proporsi 

yang sama untuk kedua jenis barang tersebut dan 

bersinggungan dengan IC 2dan IC3. Perubahan tersebut 

berhubungan dengan kurva Engle. 
 

Efek Substitusi dan Efek Pendapatan  pada barang 

normal  

Pada kasus barang normal, saat terjadi perubahan 

harga maka titik kepuasan konsumen adalah 

persinggungan garis anggaran dengan IC1 di titik A 

bergeser ke titik B.lihat Gambar 6.7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7 : Efek Substitusi dan Efek Pendapatan pada 

barang normal 
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Selanjutnya jika ditarik gasis lurus yang 

bersinggungan dengan IC1 maka akan terlihat efek 

perubahan pendapatan ada pada titik B dan titik C. A-B 

disebut efek substitusi, B-C disebut efek pandapatan 

sedang A- C adalah efek total. Efek ini berbeda kasusnya 

pada barang inferior dan barang Giffen . 

 

Istilah-Istilah 

 Utility (kegunaan atau utiliti). Sifat dari suatu komoditi 

yang memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.  

 Saturation point (titik jenuh). Titik dimana kegunaan 

total yang diterima oleh seseorang dari mengkonsumsi 

suatu komoditi adalah maksimum dan kegunaan 

marjinal adalah nol. 

 Consumer equilibrium (keseimbangan konsumen). Titik 

dimana seorang konsumen memaksimalkan kegunaan 

total atau kepuasan dalam membelanjakan 

pendapatannya. 

 Income effect (pengaruh pendapatan). Kenaikan dalam 

jumlah pembelian dari suatu komoditi dengan 

pendapatan uang tertentu bila harga komoditi turun. 

 Marginal utility (MU) (keguanaan marginal). Perubahan  

dalam kegunaan total per unit perubahan dalam jumlah 

komoditi yang dikonsumsi per unit waktu. 

 Subtitution effect (pengaruh penggantian). Kenaikan 

dalam jumlah penbelian dari suatu komoditi bila 

harganya turun (sebagai akibat dari pengalihan para 
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konsumen dari membeli komoditi-komoditi lain yang 

serupa). 

Rangkuman 

Konsumen adalah pelaku dalam kegiatan 

konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang 

dan jasa.  Kata menggunakan dapat berarti mengurangi 

nilai atau menghabiskan jumlah barang dan jasa yang 

digunakan. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai  

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, 

menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat 

di pengaruhi lingkungan.  Penggunaan barang dan jasa 

menyebabkan konsumen memperoleh keseimbangan atau 

kepuasan.  

Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa pada intinya adalah mendapatkan kepuasan 

maksimum. Terdapat 2 pendekatan tekait dengan kepuasan 

maksimum konsumen yakni pendekatan utility dan 

pendekatan kurva indiference. Pendekatan Utility 

(kegunaan atau utiliti) adalah sifat dari suatu komoditi yang 

memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Teori 

kardinal memandang bahwa dari sudut pandang utility atau 

kegunaan suatu barang, util dapat digambarkan atai 

dipetakan secara kuantitatif.  Semakin banyak unit 

komoditi yang dikonsumsi individu per waktu tertentu, 

maka individu tersebut semakin besar memperoleh utility 

total. Namun demikian walaupun total utility meningkat, 
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tetapi ekstra atau utility marginal dari komoditi tersebut 

biasanya semakin menurun. Pada beberapa kasus untuk 

tingkat konsumsi tertentu, utiliti total yang diterima 

individu dari mengkonsumsi individu tersebut  dan utiliti 

marjinal akan menjadi nol. Inilah yang disebut sebagai 

Saturation point (titik jenuh). Titik jenuh adalah  titik 

dimana kegunaan total yang diterima oleh seseorang dari 

mengkonsumsi suatu komoditi adalah maksimum dan 

kegunaan marjinal adalah nol.  

Pendekatan kedua adalah indifferen curve dan 

budget line. Indiference curve adalah kurva yang 

menggambarkan berbagai kombinasi terhadap 2 macam 

barang. Asumsinya bahwa konsumen mempunyai peta 

terhadap sejumlah barang dan jasa yang dinginkan, dan 

konsumen memiliki uang, konsumen selalu 

memaksimumkan kepuasan dengan gambaran bahwa 

kepuasan tersebut turun dari atas kebawah, cembung 

selanjutnya  turun kebawah. Gambaran setiap kepuasan 

tidak saling memotong dan yang paling di atas adalah 

kepuasan tertinggi. Budget line adalah kurva garis lurus 

yang menggambarkan kombinasi terhadap 2 macam 

barang sebagai akibat adanya pendapatan.  

Ketika konsumen memiliki pendapatan tetentu 

maka pilihannya adalah memperoleh kepuasan maksimum 

dari barang dan jasa yang menjadi pilihannya. Pilihan 

tersebut sangat tergantung pada jumlah anggaran yang 

dialokasikan untuk maksud tersebut. Semakin kecil 

pendapat seseorang maka makin kecil pula garis 
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anggarannya, dan sebaliknya makin besar pendapatannya 

maka makin besar pula  garis anggaran yang ada padanya . 

Kurva anggaran yang paling kiri adalah keadaan pada saat 

seseorang memiliki pendapatan yang masih rendah, 

sehingga hanya dapat memuaskan kebutuhannya 

sebahagiuan untuk beras dan sebahagian lagi untuk jagung 

dengan jumlah tertentu dan pada tingkat harga tertentu. 

Tetapi bila pendapatan mengalami kenaikan maka kurva 

anggaran bergeser ke kanan. Keseimbangan konsumen 

adalah tingkat kepuasan maksimum yang diperoleh pada 

saat  menggunakan barang dan jasa. Sebagai contoh pada 

kombinasi kedua macam barang berikut yakni beras dan 

jagung kurva indiverence bersentuhan dengan garis 

anggaran.  

Garis yang menghubungkan titik-titik kepuasan  

disebut price consumption curve (PCC). Kurva-kurva ini 

memiliki hubungan dengan kurva permintaan. Perubahan 

pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dalam 

bentuk uang (money income). Pada ilustrasi ini 

digambarkan bahwa uang tersebut dibelanjakan untuk 

membeli beras dan jagung sebagai barang normal. Kurva  

ICC  (income consumption curve)  atau kurva optimum 

konsumsi karena perubahan pendapatan yang digambarkan 

pula hubungannya dengan kurva Engel. 

Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. 

Jelaskan 
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2. Jelaskan perbedaan pendekatan atau teori kardinal dan 

teori atau pendekatan ordinal  dalam menjelaskan 

perilaku konsumen  

3. Gambarkan  ilustrasikan kedua pendekatan atau teori 

tersebut  

4. Jelaskan pula perbedaan kepuasan optimum konsumen 

akibat perubahan harga dan perubahan pendapatan baik 

pada komoditi normal maupun pada komoditi inferior 

5. Gambar kedua keadaan tersebut dengan 

mengilustrasikan pada kurva. 

6. Apa yang dimaksud dengan efek penggantian, efek 

pendapatan dan efek total. Gambarkan dan jelaskan. 
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           TEORI PRODUKSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR  PEMBAHASAN 

 

Pembahasan ini menguraikan seluk beluk mengenai teori 

produksi  mulai dari pengertian produksi, perbedaan 

produksi jangka panjang dan jangka pendek, model 

produksi  dengan satu input, model produksi dengan dua 

input, perkembangan teknologio dalam produksi, sampai 

dengan keseimbangan produsen dalam kasus-kasus 

produksi  

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Menjelaskan pengertian produksi  

 Membedakan apa yang dimaksud produksi jangka 

pendek dan produksi jangka panjang 

 Menjelaskan  tentang fungsi produksi dan model 

produksi dengan satu input 

 Mengggambarkan fungsi teknologi dalam proses 

produksi  

 Menjelaskan model produksi dengan dua input 

 

 

7 
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Pengertian  

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan 

jasa.  Kata menghasilkan dapat diartikan menambah 

jumlah tetapi dapat pula berarti meningkatkan nilai barang 

dan jasa tersebut. Kegiatan produksi merupakan aktifitas 

usaha oleh perusahaan. Kegiatan produksi di bidang 

pertanian atau usaha tani dilakukan oleh petani yang 

bertindak sebagai produsen, namun demikian kegiatan 

tersebut tidak berhenti pada menghasilkan produk/ barang 

yang masih mentah tetapi juga bisa menghasilkan produk 

yang sudah diproses atau diolah. Misal:  Gabah menjadi 

beras,  beras menjadi tepung. Jagung tongkol menjadi 

pipilan, selanjutnya menjadi jagung giling. Gabah, beras 

dan tepung beras merupakan hasil dari kegiatan produksi 

di bidang pertanian. 

 

Produksi jangka pendek dan jangka panjang  

Setiap produksi sudah tentu menggunakan input atau 

dikenal dengan faktor produksi atau sumberdaya. Faktor 

produksi tersebut terbagi: pertama, faktor produksi tetap 

adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak 

tergantung pada out put sedang yang kedua adalah faktor 

produksi variabel yaitu faktor produksi yang 

penggunaannya tergantung pada jumlah output (hasil).   

Dalam teori ekonomi produksi dapat di bagi dalam dimensi  

waktu yakni produksi jangka pendek dan produksi jangka 

panjang. Produksi jangka pendek  (short run)  adalah 

periode dimana pengusaha atau pelaksana 
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usaha/perusahaan tidak mampu melakukan penyesuaian 

dalam penggunaan alat produksi sedangkan  sebaliknya 

produksi jangka panjang (long run) merupakan periode di 

mana perusahaan atau pelaksana usaha dapat melakukan 

penyesuaian terhadap penggunaan alat sehingga semua 

faktor produksi merupakan faktor produksi variabel. 

  

Model produksi dengan kasus 1 input 

Model ini dijelaskan dengan suatu persamaan 

fungsi produksi  Y/Q = F(R,K,L), di mana Y/Q adalah 

jumlah out put,  R adalah sumberdaya Alam (lahan, bahan 

mentah); K adalah  barang modal seperti pupuk, bibit, alat-

alat serta L adalah Tenaga kerja.  Hubungan fungsi tersebut 

digambar dengan kurva produksi  yang menjelaskan 

penggunaan faktor produksi  pada persamaan tersebut 

terhadap hasil produksi atau out put.  Kurva tersebut 

memperlihatkan hubungan total produksi pisik (TP) yakni 

banyaknya hasil produksi  yang menggunakan seluruh 

input atau faktor produksi, produksi rata-rata (AP) adalah 

jumlah produksi total dibagi dengan faktor produksi  

(input) ----Y/Q.  sedangkan  Produksi Marginal (MP) 

adalah tambahan hasil produksi sebagai akibat dari 

tambahan satu  unit faktor produksi (ΔY/ΔQ atau ΔTP/ΔQ) 
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Tabel 7.1 Peta Isoquant 

 

 

1 

2 3 4 5 

Tanah Pupuk Hasil 

Produksi 

Produksi 

Rata-

rata 

Produksi 

Marjinal 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

3 

8 

12 

15 

17 

17 

16 

13 

0 

3 

4 

4 

3,75 

3,40 

3,83 

2,29 

1,63 

 

- 

3 

5 

4 

3 

2 

0 

-1 

-2 

 

Bentuk kurva Produksi Total, Produksi rata- rata 

dan Produksi Marjinal. Kurva ini menggambarkan tahap-

tahap produksi seperti pada Gambar 7.1. Kita perlu 

memperhatikan  bahwa kurva tersebut  mirip dengan kurva 

kegunaan total (total utility curve), dan dari kurva ini kita 

dapat meneliti hukum pertambahan hasil yang semakin 

berkurang (law of diminishing returns), atau lebih baik 

dinamakan hukum proporsi yang berubah-ubah (law of 

variabel proportions).  
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Gambar 7.1  Model hubungan  Produksi Total, Produksi 

Rata-rata, dan Produksi Marginal.  

 

Hukum ini penting untuk mempelajari teori 

produksi dalam jangka pendek. Hukum ini menyatakan: 

Jika input dari salah satu sumber daya dinaikkan dengan 

tambahan input  yang sama per unit waktu, sedangkan input 

dari sumber daya yang lain konstan, maka produk total 

(output) akan naik, tetapi, lewat suatu titik tertentu, 

tambahan output tersebut makin lama makin kecil.Di sini 
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kita perlu ingat bahwa apabila kita mengatakan hasil 

marjinal yang semakin berkurang, kita harus membeda-

bedakan antara total, rata-rata atau marjinal. Perlu kita 

ingat bahwa apabila kurva rata-rata naik, maka kurva 

marjinal terletak diatasnya, dan apabila kurva rata-rata 

mencapai maksimum, maka kurva marjinal sama dengan 

kurva rata-rata. Akhirnya, apabila kurva rata-rata turun, 

maka kurva marjinal terletak dibawah kurva rata-rata. Hal 

ini selalu berlaku dan tidak ada kekecualiannya terhadap 

peraturan ini. Ada  3 kondisi dalam setiap proses produksi 

yakni terjadi: 

 Constant return to scale (skala pertambahan hasil 

konstan). Bila semua masukan naik dalam proporsi yang 

diketahui (tertentu) dan keluaran (output) yang 

diproduksi naik persis sama dalam proporsi yang sama. 

 Decreasing returns to scale (skala pertambahan hasil 

menurun). Kasus bila output bertumbuh secara 

proporsional kurang daripada masukan (input). 

 Increasing returns to scale (skala pertambahan hasil 

menaik). Kasus bila output bertumbuh secara 

proporsional lebih banyak daripada input (masukan). 

Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi menyebabkan produksi 

dengan kelipatan tertentu. Konsekuensinya seperti pada 

Gambar 7.2 produksi total mula-mula pada  TP1 dengan 

jumlah output di Q1. Karena perkembangan teknologi  

meningkatkan produksi menjadi TP2  dengan jumlah hasil 

produksi di Q2 dan selanjutnya bila teknologi semakin 
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canggih maka produksi meningkat ke TP3 dengan jumlah 

output Q3 dan seterusnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2  Penggunaan teknologi dalam produksi 

Model produksi  kasus 2 (dua) input 

Isoquan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 

penggunaan  2 input variabel yang. menghasilkan tingkat 

produksi yang sama. Isoquant (isokuan) juga berarti 

kombinasi-kombinasi yang berbeda dari dua input yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi 

jumlah output tertentu.  
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Tabel 7.2 Isoquant 

 

Angka pada skedul bila digambarkan akan 

membentuk kurva seperti terlihat peta isoquant pada 

Gambar 7.3 Isoquan menggambarkan kombinasi input 

yang menghasilkan  tingkat produksi  yang sama. Adapun 

asumsi isokuan adalah (1) Kurvanya Cekung kearah 

Origin. (2) Bila Input tenaga kerja 1 unit dikorbankan untuk 

untuk menambah 1 input mesin, keadaan ini disebut  

MRTS = Marginal rate of Teknical Substitution. 

 

  

 

 

 

Gambar 7.3   Isoquant  Kobinasi Modal Dan Tenaga Kerja 

Isokuan  I Isokuan II Isokuan III 

Modal Tenaga 

kerja 

Modal Tenaga 

kerja 

Modal Tenaga 

kerja 

11 

8 

5 

3 

2,3 

1,8 

1,6 

1,8 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

13 

10 

7 

5 

4,2 

3,5 

3,2 

3,5 

 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

15 

12 

9 

7 

6,2 

5,5 

5,3 

5,5 

6 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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MRTS ditentukan oleh nilai rasio K dan L.  Semakin besar 

nilai K dan L akan menunjukkan nilai MRTS yang besar 

juga. Semakin besar MRTS akan menunjukkan proses 

produksi bersifat padat modal ( capital intensive)  

sebaliknya makin kecil nilai MRTS maka makin kecil pula 

rasio K dan L sehingga lebioh banyak tenaga kerja 

digunakan dari pada modal, dalam hal ini bersifat padat 

kerja ( labor intensive) 

Gambar Isoquant (isokuan) akan memperlihatkan keadaan 

dimana slope isoquant menunjuukkan bagaimana input 

bisa digantikan oleh input lain sementara output tetap 

dijaga konstan.  Tempat titik-titik pada berbagai isokuan 

dimana tingkat penggantian marjinal secara teknis (MRST) 

dari faktor-faktor produksi atau kecondongannya adalah 

konstan disebut Isocline. Lebih jelas dapat dilihat  Gambar   

7.4  

 
   

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4.  Kombinasi dua input produksi 
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Keseimbangan Produsen 

 

Persinggungan antara Isocost dan Isoquan merupakan 

keseimbangan produsen dalam menghasilkan produk. 

Isocost meenunjukkan semua kombinasi yang berbeda dari 

dua masukan dan perusahaan dapat membeli atau 

menyewanya, dengan mpengeluaran total perusahaan dan 

harga-harga masukanyang diketahui (tertentu). 

Persinggungan tersebut digambarkan pada Gambar 7.5. 

Persinggungan tersebut menunjukkan adanya efisiensi 

dalam produksi atau disebut juga dengan istilah Least Cost 

Combination (LCC)  yang menunjukkan kombinasi input 

terbaik. Pada titik singgung tersebut  slope isocost sama 

dengan slope isoquant. Pada gambar dapat dilihat 

kombinasi modal (m) dan tenaga kerja (t) maka dapat 

ditulis dengan persamaan:  

 

MRTS =
𝑀𝑃 𝑚

𝑀𝑃𝑡
=

𝑃𝑚

𝑃𝑡
 

Selanjutnya jika  harga modal adalah bunga (b) dan harga 

tenaga kerja adalah upah (u) maka 𝑀𝑅𝑇𝑆 =
b

u
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Gambar 7.5  Keseimbangan produksi dengan dua input 

Alur Ekspansi  

Alur ekspansi (expantion path) adalah tempat titik-

titik dari keseimbangan produsen sebagai akibat dari 

perubahan-perubahan dalam pengeluaran total sementara 

mempertahankan konstan harga-harga faktor. Alur tersebut 

digambarkan pada Gambar 7.6. Alur ekspansi 

memperlihatkan apakah penggunaan input produksi dapat 

dikatakan optimal atau belum. Terdapat dua aspek yang 

menjadi bahan pertimbangan sehubungan dengan ini yakni 

pertama aspek teknis dan yang kedua aspek finansil. Aspek 

teknis menunjukkan kedudukan kombinasi terbaik dari 

input terbaik, seperti dalam contoh input modal dan input 

tenaga kerja yang diguanakan untuk menghasilkan atau 

memproduksi tingkat output maksimum yang gambarkan 

dengan kurva isoquan. Sedangan aspek finansil 
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ditunjukkan oleh ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan untuk memproduksi output maksimum.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.6  Alur Ekspansi Pada Keseimbangan Produsen  

 

Ketersediaan anggaran tersebut ditunjukkan 

dengan Isocost. Atau dengan pengertian lain kedua aspek 

tersebut telah terpenuhi. Alur ekspansi merupakan alur 

perluasan produksi yang dilakukan perusahaan selaku 

produsen untuk menghasilkan suatu keseimbangan 

(equilibrium of firm) . 

 

Istilah-Istilah  

 Average product (produk rata-rata). Produk total dibagi 

dengan jumlah unit masukan (input) yang digunakan. 
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 Constant return to scale (skala pertambahan hasil 

konstan). Bila semua masukan naik dalam proporsi yang 

diketahui (tertentu) dan keluaran (output) yang 

diproduksi naik persis sama dalam proporsi yang sama. 

 Decreasing returns to scale (skala pertambahan hasil 

menurun). Kasus bila output bertumbuh secara 

proporsional kurang daripada masukan (input). 

 Expantion path (alur ekspansi). Tempat titik-titik dari 

keseimbangan produsen sebagai akibat dari perubahan-

perubahan dalam pengeluaran total sementara 

mempertahankan konstan harga-harga faktor. 

 Increasing returns to scale (skala pertambahan hasil 

menaik). Kasus bila output bertumbuh secara 

proporsional lebih banyak daripada input (masukan). 

 Isocline. Tempat titik-titik pada berbagai isokuan 

dimana tingkat penggantian marjinal secara teknis dari 

faktor-faktor produksi atau kecondongannya adalah 

konstan. 

 Isocost. Menunjukkan semua kombinasi yang 

berbedadari dua masukan dan perusahaan dapat 

membeli atau menyewanya, dengan mpengeluaran total 

perusahaan dan harga-harga masukanyang diketahui 

(tertentu). 

 Isoquant (isokuan). Memajukan kombinasi-kombinasi 

yang berbeda dari dua input yang dapat digunakanpleh 

perusahaan untuk memproduksi jumlah output tertentu.  

 Law of diminishing returns (hukum pertambahan hasil 

yang semakin berkurang). Bila lebih banyak unit input 

yang digunakan per unit waktu dengan jumlah input lain 
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yang tetap, produk marjinal dari input variabel menurun 

setelah hal itu. 

 Long run (jangka panjang). Periode waktu bila semua 

faktor produksi adalah variabel. 

 Marginal product (MP) (produk marjinal). Perubahan 

dalam produk total per unit perubahan dalam jumlah 

satu input yang digunakan. 

 Marginal rate of technical substitution (MRTS) (tingkat 

penggantian marginal secara teknis). Jumlah suatu input 

yang perusahaan dapat diserahkan dengan menaikkan 

jumlah input laindengan satu unit dan tetap berada 

dalam isokuan yang sama. 

 Producer equilibrium (keseimbangan produsen). Titik 

dimana seorang produsen memaksimumkan outputnya 

dengan pengeluaran total yang diketahui (tertentu). 

 Production junction (fungsi produksi). Suatu 

persamaan, tabel atau gambar yang menunjukkan 

(maksimum) jumlah suatu komoditi yang dapat 

diproduksi per unit waktu untuk setiap sepasang input 

alternatif, dengan teknik produksi yang paling baik 

tersedia digunakan. 

 Short run (jangka pendek). Periode waktu bila 

setidaknya satu faktor produksi atau input adalah tetap 

(Salvatore,1984). 

 

Rangkuman  

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan 

jasa.  Kata menghasilkan dapat diartikan menambah 

jumlah tetapi dapat pula berarti meningkatkan nilai barang 
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dan jasa tersebut. Kegiatan produksi merupakan aktifitas 

usaha oleh perusahaan.  Setiap produksi sudah tentu 

menggunakan input atau dikenal dengan faktor produksi 

atau sumberdaya. Faktor produksi tersebut terbagi: 

pertama, faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang 

jumlah penggunaannya tidak tergantung pada out put 

sedang yang kedua adalah faktor produksi variabel yaitu 

faktor produksi yang penggunaannya tergantung pada 

jumlah output (hasil).   Dalam teori ekonomi produksi 

dapat di bagi dalam dimensi  waktu yakni produksi jangka 

pendek dan produksi jangka panjang. Produksi jangka 

pendek  (short run)  adalah periode dimana pengusaha atau 

pelaksana usaha/perusahaan  tidak mampu melakukan 

penyesuaian dalam penggunaan alat produksi sedangkan  

sebaliknya produksi jangka panjang (long run) merupakan 

periode di mana perusahaan atau pelaksana usaha dapat 

melakukan penyesuaian terhadap penggunaan alat 

sehingga semua faktor produksi merupakan faktor 

produksi variabel. 

Gambaran hubungan antara input dan out put 

produksi disebut model atau fungsi produksi. Model ini 

dijelaskan dengan suatu persamaan fungsi produksi  Y/Q = 

F(R,K,L), di mana Y/Q adalah jumlah out put,  R adalah 

sumberdaya Alam (lahan, bahan mentah); K adalah  barang 

modal seperti pupuk, bibit, alat-alat serta L adalah Tenaga 

kerja.  Hubungan fungsi tersebut digambar dengan kurva 

produksi  yang menjelaskan penggunaan faktor produksi  

pada persamaan tersebut terhadap hasil produksi atau out 
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put.  Kurva tersebut memperlihatkan hubungan total 

produksi pisik (TP) yakni banyaknya hasil produksi  yang 

menggunakan seluruh input atau faktor produksi, produksi 

rata-rata (AP)  dan  Produksi Marginal (MP). Uraian ini  

menggambarkan suatu hukum kenaikan hasil yang 

berkurang.  

Hukum ini penting untuk mempelajari teori 

produksi dalam jangka pendek. Hukum ini menyatakan: 

Jika input dari salah satu sumber daya dinaikkan dengan 

tambahan input  yang sama per unit waktu, sedangkan input 

dari sumber daya yang lain konstan, maka produk total 

(output) akan naik, tetapi, lewat suatu titik tertentu, 

tambahan output tersebut makin lama makin kecil. 

Perkembangan teknologi menyebabkan produksi dengan 

kelipatan tertentu. Fungsi teknologi menjadi sangat penting 

bagi produksi, karena pertambahan jumlah produksi dapat 

dilakukan jika menggunakan teknologi tertentu. Model 

produksi tidak hanya dilihat dari hubungan satu iniput, 

tetapi juga dapat dianalisis dalan konteks dua input. 

Gambaran ini diperligatkan pada kurva isoquant. 

Isoquan adalah kurva yang menggambarkan 

kombinasi penggunaan  2 input variabel yang. 

menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isoquant 

(isokuan) juga berarti kombinasi-kombinasi yang berbeda 

dari dua input yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

memproduksi jumlah output tertentu. Adapun asumsi 

isokuan adalah (1) Kurvanya Cekung kearah Origin. (2) 

Bila Input tenaga kerja 1 unit dikorbankan untuk untuk 
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menambah 1 input mesin, keadaan ini disebut  MRTS = 

Marginal rate of Teknical Substitution. Tempat titik-titik 

pada berbagai isokuan dimana tingkat penggantian 

marjinal secara teknis (MRST) dari faktor-faktor produksi 

atau kecondongannya adalah konstan disebut Isocline.  

Tempat titik-titik dari keseimbangan produsen sebagai 

akibat dari perubahan-perubahan dalam pengeluaran total,  

bila dihubungkan disebut  alur ekspansi dari suatu 

produksi. 

 

Soal Latihan 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan  produksi? 

2. Jelaskan perbedaan produksi jangka panjang dan 

produksi jangka pendek 

3. Apa yang dimaksud fungsi produksi  dan jelaskan model 

produksi dengan satu input? 

4. Gambarkan hubungan produksi total, produksi marginal 

dan produski rata-rata  

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isoquan dan isocost 

dalam produksi yang menggunakan 2 input. 

6. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan alur ekspansi.   
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GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Bab ini membahas tentang pengertian biaya, biaya implisit 

dan biaya eksplisit,konsep  biaya jangka pendek dan biaya 

jangka panjang yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel 

dan biaya total berikut turunannnya yakni biaya rata-rata 

tetap, biaya rata-rata variabel, biaya rata-rata total serta 

biaya marjinal. Disamping itu dibahas pula mengenai 

konsep pendapatan yakni selisih antara penerimaan dan 

biaya. 
 

TUJUAN  PEMBELAJARAN  
 Menjelaskan pengertian biaya, biaya eksplisit dan 

biaya imlisit 

 Mebedakan biaya  jangka pendek dan biaya jangka 

panjang  

 Menjelaskan konsep biaya jangka pendek  

 Menjelaskan  keuntungan atau pendapatan  

 Menjelaskan konsep biaya jangka penjang. 

 

8 
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Pengertian 

Biaya produksi adalah harga dari faktor produksi 

(input) yang dikorbankan untuk menghasilkan out put ( 

x.Px) di mana  x  jumlah input dan Px adalah harga input. 

Fungsi biaya memerinci biaya total yang dikenakan oleh 

perusahaan untuk memproduksi suatu output selama sutu 

kurun waktu tertentu.  

 

Biaya eksplisit dan biaya implisit  

Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat seperti 

pada laporan keuangan sedangkan biaya  implisit adalah 

biaya yang tidak kelihatan. Biaya ini disebut opportunity 

cost. Bila seseorang memilih A, dan tidak memilih B maka 

biaya yang dikeluarkan untuk memilih B adalah sebesar 

biaya yang dikeluarkan ketika memilih A. Untuk sebuah 

perusahaan, biaya sumber produksi adalah sama dengan  

nilai dari sumber-sumber produksi tersebut dalam 

penggunaan alternatifnya yang terbaik. Dalil ini terkenal 

dengan nama doktrin biaya alternatif (doctrine of 

alternative costs) atau doktrin biaya oportunitas (doctrine 

of opportunity costs). 

Doktrin inilah yang dipergunakan oleh ahli 

ekonomi untuk mengatakan biaya produksi. Jadi hasil 

pengembalian investasi atau return of investment adalah 

biaya produksi, sebab dana investasi pasti mempunyai 

penggunaan alternatif yang terbaik. Hasil atau laba 

investasi normal (Normal return on investment) merupakan 

suatu biaya bagi perusahaan. Modal investasi akan 
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memberi laba tertentu apabila dipergunakan untuk 

alternatif yang terbaik. Seorang yang bekerja untuk dirinya 

sendiri harus memperhitungkan biaya alternatif untuk 

membayar dirinya sendiri. Misalnya jika seorang tukang 

reparasi TV yang bekerja untuk dirinya mendapat laba Rp 

6000 setahun. Apakah ini benar-benar laba? Tentu saja 

tidak, jika ia tidak memperhitungkan gaji yang akan 

diterimanya apabila ia bekerja pada orang lain. Jika ia tidak 

memperhitungkannya dan jika ia sebenarnya dapat 

menghasilkan Rp 7000 dengan bekerja di bagian servis dari 

sebuah toko TV, maka laba Rp 6000 itu sebenarnya 

kerugian Rp 1000. Tentu saja, sumber daya yang 

menganggur mempunyai biaya alternatif atau biaya 

oportunitas (opportunity cost) sebesar nol, karena alternatif 

penggunaannya yang terbaik adalah menganggur.  

Pada waktu yang lalu para ahli ekonomi memakai 

doktrin biaya nyata (real cost doctrine) untuk menjelaskan 

biaya ekonomis. Tetapi doktrin ini sangat kabur dan 

subyektif. Biaya nyata adalah ukuran subyektif berupa 

perasaan sakit dan senang terhadap pekerjaan. Tetapi 

doktrin biaya nyata tidak dapat menjelaskan mengapa 

penyapu jalan menerima gaji yang rendah sedangkan 

pekerjaan ini menimbulkan banyak rasa sakit. Tentu saja 

masalah itu dapat dijawab bahwa biaya alternatif dari 

penyapu jalan adalah sangat rendah. Perlu diingat bahwa 

biaya oportunitas bersangkutan dengan nilai, yang 

didasarkan atas kegunaan (utility), yang merupakan ukuran 

subyektif. Sekali lagi di sini kita mulai dengan pendekatan 
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biaya nyata. Jadi kedua teori itu sedikit banyak saling 

berhubungan. Biaya alternatif menyangkut biaya, baik 

secara implisit maupun secara eksplisit. Biaya eksplisit 

adalah biaya yang dengan mudah dapat dilihat seperti biaya 

upah, biaya bahan mentah, asuransi, tenaga atau power dan 

penyusutan atau depresiasi. Sebaliknya biaya implisit 

mencakup biaya seperti laba investasi normal dan biaya 

sumber daya yang dimiliki sendiri, atau dipergunakan 

sendiri. Dengan mengingat hal ini kita akan mulai 

menganalisis struktur biaya dari perusahaan. Keputusan 

tingkat produksi berkaitan dengan tingkat produktifitas 

dari faktor produksi. Pada faktor produksi yang memiliki 

tingkat produktifitas tinggi maka tingkat produksi akan 

tinggi pula. Produktifitas yang tinggi  dapat dicapai dengan 

biaya yang sangat minimum. Produktifitas dan biaya 

mempunyai hubungan yang terbalik. Jika biaya tinggi 

maka produtikfitas menjadi rendah, tetapi jika biaya rendah 

memungkinkan produtikfitas tinggi.  

 

Konsep Biaya Jangka Pendek 

Dalam perspektif biaya jangka pendek dan menurut 

sifatnya, biaya produksi dapat dibagi:  

1. Biaya Tetap (Fixed Cost=FC) adalah biaya yang dikeluarkan 

tetap tidak tergantung besarnya output. Biaya tetap dapat pula 

diartikan sebagai kewajiban yang haruis dibayar oleh suatu 

perusahaan persatuan waktu tertentu, untuk pembayaran 

semua input tetap, dan besarnya tidak tergantung dari jumlah 

produk yang dihasilkan. 
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2. Biaya Variabel  (Variabel Cost=VC) adalah biaya yang 

berubah-ubah mengikuti perubahan jumlah output. Atau 

dapat pula diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayar 

oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu, untuk 

pembayaran semua input variabel yang digunakan dalam 

proses produksi. 

3. Biaya Total (Total Cost=TC) adalah penjumlah biaya tetap 

(FC) dan biaya variabel (VC). Total Cost = Fixed Cost + 

Variable cost. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 8.1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar  8.1  Biaya Tetap, Baya Variabel dan Biaya Total 

Hubungan antara biaya dan output yang disajikan 

dalam bentuk grafif maupun tabel atau persamaan fungsi 

merupakan fungsi biaya. Terdapat fungsi biaya yang dapat 

diturunkan dari biaya total yakni: 

1. Fungsi biaya tetap total (total fixed cost =TFC)  yakni 

nilai dari biaya total pada tingkat output nol.  
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2. Fungsi biaya Variabel Total (total variabel cost= TVC) 

yakni bagian dari biaya total yang bervariasi dengan 

tingkat out put. 

Disamping beberapa pembagian biaya tersebut 

terdapat turunan biaya yang disebut biaya rata-rata ( 

average cost), biaya tetap rata-rata ( average fixed cost), 

biaya variabel rata-rata ( average variabel cost) dan  biaya 

marjinal (marginal cost). Perbagian tersebut dapat 

dijelaskan:  

1. Biaya tetap rata-rata (AFC) adalah Jumlah biaya 

tetap dibagi Jumlah Out Put adalah biaya tetap 

perunit output  (TFC/Q). Biaya ini memiliki sifat 

semakin besar output semakin dekat dengan sumbu 

horisontal  walapun biaya tersebut tidak pernah 

berimpit. 

  

2. Biaya Variabel rata-rata AVC) adalah jumlah biaya 

variabel dibagi out put adalah biaya  (TVC/Q). Pada 

awalnya biaya ini akan menurun karena kenaikan 

output , tetapi setelah mencapai titik terendah ia 

kembali meningkat sejalan dengan peningkatan 

output.  Hal ini karena berlaku hukum kenaikan hal 

yang berkurang.  

 

3. Biaya Rata-Rata (AC)  adalah biaya total dibagi out 

put atau biaya total per unit output   (TC/Q). 
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4. Biaya Marginal adalah   yakni laju perubahan pada 

biaya total sebagai akibat perubahan output ( 

ΔTC/ΔQ) .  

 

Berikut digambarkan kurva biaya rata-rata, biaya rata-rata 

tetap, biaya rata-rata variabel dan biaya marginal (lihat 

Gambar 8.2). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.2 Kurva biaya  produksi jangka pendek  

Sedangkan Gambar 8.3 menunjukkan hubungan 

kurva biaya total dengan pendapatan total.  Pada saat kedua 

kurva  ini berpotongan, hal tersebut disebut  break even 

point  atau titik pulang pokok di mana TC=TR. Daerah 

dimana TR > TC disebut daerah keuntungan.  
 

1. Penerimaan Total ( Total Revenue =TR)=  Qy x Py,  TC = 

Qx  x  Px 
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2. Keuntungan =  TR-TC (TR>TC) 

3. BEP = TR=TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.3  Kurva biaya total dan penerimaan total 

Kurva Biaya Jangka Panjang  
Pada  keadaan jangka panjang seluruh biaya adalah 

variabel. LAC adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang 

dimana biaya total jangka panjang sama dengan biaya 

variabel jangka panjang (LTC =LVC) sedangkan  biaya 

marjinal jangka panjang sama dengan kenaikan biaya total 

jangka panjang dibagi  dengan kenaikan jumlah produk ( 

LMC=Δ LTC/ΔQ. 

Kurva biaya rata-rata jangka panjang disebut 

dengan kurva amplop dimana SAC1 adalah biaya rata-rata 

jangka pendek pada skala usaha kecil, SAC2 adalah biaya 

rata-rata jangka pendek dalam skala usaha menengah, 

sedangkan SAC3 adalah biaya rata-rata jangka pendek 
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dengan skala usaha besar. Sedangkan LAC dalam biaya 

rata-rata jangka panjang. Selanjutnya dapat dilihihart pada 

ilustrasi   Gambar 8.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

 

 

Gambar 8.4  Kurva Biaya rata-rata jangka pendek dan 

jangka panjang (Kurva Amplop) 

 

Gambar 8.4  menggambarkan kondisi  biaya rata-

rata jangka pendek (SAC) bagi sutau perusahaan sepanjang 

kemungkina biaya rata-rata jangka panjang.  Jika 

perusahaan dalam sebuah industri karena teknologi tertentu 

dampat mencapai suatu keadaan atau ukuran yakni ukuran 

kecil, menengah dan besar maka perusahaan dapat memilih 

salah satu dari ketiga alternatif tersebut antara lain:  

1. Jika pengusaha mengira output yang 

menguntungkan adalah Q1 maka ia akan memilih 
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bekerja di SAC1 dimana kondisi tersebut 

merupakan keadaan pada pabrik kecil. 

2. Jika ia mengira output yang menguntungkan adalah 

Q2 maka dia memilih bekerja di SAC2  yakni 

kondisi yang menunjukkan pabrik menengah 

3. Jika ia mengira yang mengungtungkan adalah Q3 

maka ia memilih antara perusahaan menengah atau 

besar, terdapat pilihan memilih salah satu 

diantaranya, tergantung investasi yang dimiliki. 

Jika investasi besar maka dapat memilih pabrik 

besar, tetapi investasinya kecil maka ia cukup 

memilih pabrik menengah.  

Selanjutnya hubungan biaya rata-rata jangka pendek dan 

biaya rata jangka panjang  jangka panjang dan biaya 

marjinal jangka pendek dan biaya marginal jangka panjang 

dapat digambarkan seperti pada Gambar 8.5 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 8.5 Kurva Biaya Rata-rata dan Biaya Marginal 

jangka panjang 

SAC3 
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Gambar 8.5  menggambarkan hubungan biaya rata-rata dan 

biaya marjinal jangka pendek dan biaya marginal jangka 

panjang. Biaya Marjinal memotong biaya rata-rata jangka 

pendek dalam skala usaha kecil, skala usaha menengah dan 

skala usaha besar. LMC memotong  LAC sebagai biaya 

produksi rata-rata dan biaya produksi marjinal jangka 

panjang (skala ekonomi jangka panjang) seperti terlihat 

pada Gambar 8.6 

 

Fungsi biaya jangka panjang dan skala ekonomi  

Jika suatu ukuran pabrik atau perusahaan dan skala 

operasi diperbesar maka akan diperoleh keuntungan karena 

adanya skala ekonomi. Kondisi tersebut dapat terjadi bila  

semua input menyesuaikan dengan kedaan tersebut maka 

biaya produksi perunit dapat dikurangi. Ada tiga penyebab 

terjadinya skala ekonomi antara lain:  

 

(1) Teknologi produksi  

(2) Manajemen  

(3) Sumberdaya manusia 

 

Lebih spesifik penyebab yang dapat menjadi alasan 

terhadap adanya skala ekonomi dari suatu perusahaan 

dalam jangka panjang seperti dikemukakan oleh Tati 

Soehartati Joesron dan M. Faturrahman, 2012 membagi 

penyebab tersebut seperti:  

 

1. Faktor spesialisasi 
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2. Faktor dimensi  

3. Perbaikan pengangkutan  

4. Perbaikan peralasan produksi  

 

Bilas, 1986 dan Salvatore, 1984  menjelaskan 

bahwa dalam jangka panjang dimungkinkan terjadinya 

penurunan biaya karena adanya perubahan skala ekonomi. 

Perusahan yang memiliki skala ekonomi yang besar akan 

mengalami penurunan biaya rata karena kondisi 

perusahaan tersebut berada pada economic of scale  namun 

demikian keadaan tersebut tidak akan berlangsung terus 

menerus, karena pada tingkat tertentu perusahaan dengan 

kenaikan skala ekonomi akan menaikkan biaya rata-rata 

dalan jangka panjang, akibatnya terjadi diseconomic of 

scale.  Selanjutnya dapat dilihat Gambar 8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   8.7 Skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis 

 



119 
 

Istilah-Istilah 

 Average cost, AC (biaya rata-rata)  dengan biaya total 

dibagi dengan output; AC juga sama dengan biaya 

tetap rata-rata ditambah baya variabel rata-rata. 

 Average fixed cost, AFC (biaya tetap rata-rata). Sama 

dengan biaya tetap dibagi dengan output. 

 Average variable cost, AVC (biaya variabel rata-rata). 

Sama dengan biaya variabel total dibagi dengan 

output. 

 Break-even point  (Titik kembali modal). Tingkat 

output dimana sama dengan TC-nya dan keuntungan 

total perusahaan adalah nol. 

 Cost curve (kurva biaya). Menunjukkan biaya 

minimum dari memproduksi berbagai. tingkat output. 

 Explicit cost (biaya eksplisit). Pengeluaran perusahaan 

yang sebenarnya untuk membeli atau menyewa input 

yang diinginkan perusahaan itu. 

 Implicit cost (biaya implisit). Nilai input yang dimiliki 

yang digunakan perusahaan dalam proses produksinya 

sendiri. 

 Long-run average cost, LAC (biaya rata-rata jangka 

panjang). Menunjukkan biaya per unit minimum dari 

produksi tiap tingkat output bila kapasitas tiap pabrik 

manapun yang diinginkan dapat dibangun. 

 Long-run marginal cost, LMC (biaya marjinal jangka 

panjang). Mengukur perubahan biaya total jangka 

panjang per unit perubahan dalam output. 

 Long-run total cost, LTC (biaya total jangka panjang). 

Menunjukkan biaya total minimum dari memproduksi 
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tiap tingkat output bila kapasitas tiap pabrik manapun 

yang diinginkan dapat dibangun. 

 Marginal cost, MC (biaya marjinal). Sama dengan 

perubahan dalam biaya total atau biaya variabel total 

per unit perubahan dalam output. 

 Total cost, TC (biaya total). Jumlah dari biaya tetap 

total ditambah biaya variabel total. 

 Total fixed cost, TFC (biaya tetap total). Kewajiban 

total yang terjadi pada perusahann per unit waktu 

untuk semua input tetap. 

 Total variabel cost, TVC (biaya variabel total). 

Kewajiban total yang terjadi pada perusahaan per unit 

waktu untuk semua input variabel yang digunakannya. 

(Salvatore, 1984) 

 

Rangkuman 

Biaya produksi adalah harga dari faktor produksi 

(input) yang dikorbankan untuk menghasilkan out put. 

Fungsi biaya memerinci biaya total yang dikenakan oleh 

perusahaan untuk memproduksi suatu output selama 

suatu kurun waktu tertentu. Biaya eksplisit adalah biaya 

yang terlihat seperti pada laporan keuangan sedangkan 

biaya  implisit adalah biaya yang tidak kelihatan. Biaya 

produksi terkait dengan keputusan tingkat produksi. 

Keputusan tingkat produksi berkaitan dengan tingkat 

produktifitas dari faktor produksi. Pada faktor produksi 

yang memiliki tingkat produktifitas tinggi maka tingkat 

produksi akan tinggi pula. Produktifitas yang tinggi  
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dapat dicapai dengan biaya yang sangat minimum. 

Produktifitas dan biaya mempunyai hubungan yang 

terbalik. Jika biaya tinggi maka produtikfitas menjadi 

rendah, tetapi jika biaya rendah memungkinkan 

produtikfitas tinggi.  

Dalam perspektif biaya jengka pendek dan menurut 

sifatnya, biaya produksi dapat dibagi: Biaya tetap adalah 

biaya yang dikeluarkan tetap tidak tergantung besarnya 

output. Biaya tetap dapat pula diartikan sebagai 

kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan 

persatuan waktu tertentu, untuk pembayaran semua 

input tetap, dan besarnya tidak tergantung dari jumlah 

produk yang dihasilkan; Biaya Variabel adalah biaya 

yang berubah-ubah mengikuti perubahan jumlah output. 

Atau dapat pula diartikan sebagai kewajiban yang harus 

dibayar oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu, 

untuk pembayaran semua input variabel yang digunakan 

dalam proses produksi selanjutnya Biaya Total  adalah 

penjumlahan biaya tetap  dan biaya variabel. Hubungan 

antara biaya dan output yang disajikan dalam bentuk 

grafik maupun tabel atau persamaan fungsi merupakan 

fungsi biaya. Disamping beberapa pembagian biaya 

tersebut terdapat turunan biaya yang disebut biaya rata-

rata, biaya tetap rata-rata,  biaya variabel rata-rata  dan  

biaya marjinal (marginal Perbagian tersebut yakni 

Biaya tetap rata-rata adalah umlah biaya tetap dibagi 

jumlah out put adalah biaya tetap perunit output. Biaya 

ini memiliki sifat semakin besar output semakin dekat 
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dengan sumbu horisontal  walapun biaya tersebut tidak 

pernah berimpit. Biaya Variabeladalah jumlah biaya 

variabel dibagi out put adalah biaya  (TVC/Q). Pada 

awalnya biaya ini akan menurun karena kenaikan output 

, tetapi setelah mencapai titik terendah ia kembali 

meningkat sejalan dengan peningkatan output.  Hal ini 

karena berlaku hubum kenaikan hal yang berkurang. 

Biaya Rata-Rata adalah biaya total dibagi out put atau 

biaya total per unit output. Dan selanjutnya adalah biaya 

marginal adalah   yakni laju perubahan pada biaya total 

sebagai akibat perubahan output.  

Pada  keadaan jangka panjang seluruh biaya adalah 

variabel. Kurva biaya rata-rata jangka panjang di mana 

biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel 

jangka panjang sedangkan  biaya marjinal jangka 

panjang sama dengan kenaikan biaya total jangka 

panjang dibagi  dengan kenaikan jumlah produk Kurva 

biaya rata-rata jangka panjang disebut dengan kurva 

amplop dimana biaya rata-rata jangka pendek pada skala 

usaha kecil berada sepanjang  biaya rata-rata jangka 

panjang 

 

Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud biaya, bedakan dengan contoh apa yang 

dimaksud  biaya eksplisit dan biaya implisit 

2. Jelaskan perbedaan biaya jangka panjang dan biaya jangka 

pendek  
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3. Jelaskan konsep biaya jangka pendek dan gambarkan dengan 

kurva 

4. Jelaskan hubungan biaya dan penerimaan, dan tunjukkan 

wilayah keuntungan atau pendapatan  

5. Jelaskan mengenai skala usaha yang ekonomis melalui 

konsep biaya. 
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PASAR PERSAINGAN 

SEMPURNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas seluk beluk strukur pasar persaingan 

sempurna dalam memaksimumkan keuntungannya. 

Pembahasan ini terdiri dari pengertian dan ciri-ciri pasar 

persaingan sempurna, keseimbangan jangka pendek yang 

terdiri dari keseimbangan periode pasar,pendekatan 

penerimaan biaya total dan  pendekatan marginal. 

Disamping itu dijelaskan pula keseimbang perusahaan 

dalam jangka panjang 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Menjelaskan pengertian dan ciri pasr persaingan 

sempurna 

 Membedakan beberapa keseimbangan perusahaan 

dalam jangka pendek  

 Menjelaskan  empat kemungkinan keadaan 

perusahan dengan pendekatan marginal 

 Menjelaskan pendekatan keseimbangan jangka 

panjang bagi pasar persaingan sempurna  

 

9 
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Pengertian   

  

1. Barang yang diproduksi homogen artinya barang yang 

dihasilkan merupakan pengganti yang sempurna terhadap 

barang yang dihasilkan oleh produsen lainnya dalam 

bwerbagai segi. Homogenitas barang ini ditentukan oleh 

konsumen tanpa hanya dilihat pada kekhususan teknis 

semata. 

2. Produsen  dan konsumen memiliki informasi yang sempurna 

tentang produk yang akan dibeli atau dijual. 

3. Produk yang dihasilkan produsen relatif kecil dibandingkan 

dengan barang yang dihasilkan oleh produsen industri 

4. Tidak ada campur tangan pemerintah. Transaksi di pasar 

benar-benar terjadi karena interaksi penawaran dan 

permintaan. Pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap 

kemungkinan harga.  

5. Pembeli dan penjual adalah banyak, sehingga tidak satupun 

di antara mereka yang dapat mempengaruhi harga di pasar 

6. Sumberdaya yang digunakan untuk berproduksi mudah 

diubah kegunaannya. Sumberdaya dapat bergerak atau 

berpindah dari satu tempat ketempat lain tanpa hambatan 

apapun  

7. Pengetahuan pembeli dan penjual mengenai pasar cukup. 

Artinya tingkat harga yang berlaku dipasar  berikut 

perubahan-perubahannya diketahui oleh kedua belah pihak 

dengan pengetahuan yang sempurna dimana: (1) tidak ada 

penjual yang menjual lebih rendah dari harga pasar (2) tidak 

ada pembeli yang membeli dengan harga yang lebih tinggi 

dari harga pasar (3) tidak ada sumberdaya yang digunakan 
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berproduksi yang kurang menguntungkan dari pada yang 

lainnya. 

Implikasi dari karakteristik  tersebut adalah bahwa 

harga  pasar (p) adalah ditentukan tarik menarik permintaan 

dan penawaran di pasar. Baik pembeli (rumah tangga) dan 

penjual (perusahaan) tidak dapat mempengaruhi harga (p) 

tersebut. Dengan demikian barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan sepemnuhnya ditentukan oleh struktur 

biaya perusahaan yang bersangkutan. Jika biaya yang 

dikorbankan untuk menghasilkan beras lebih tinggi dari 

harga pasar maka perusahaan tersebut akan mengalihkan 

penggunaan sumberdaya yang dimilikinya untuk 

menghasilkan barang lain seperti kentang atau jagung. 

Pengalihan penggunaan sumberdaya tersebut hendaklah 

dilakukan dengan mudah sesuai dengan keadaan pada 

karakteristik yang kedua dan ke tujuh dimana pengetahuan 

pembeli dan penjual tentang barang yang dihasilkan adalah 

cukup. 

Yang menjadi masalah adalah berapa banyak 

jumlah hasil (q) akan dihasilkan sesuai tingkat harga pasar 

yang berlaku. Jumlah q  yang dihasilkan sangat tergantung 

pada struktur biaya yang akan dikornankan oleh 

perusahaan. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan 

pasar atau yang disebut dengan keseimbangan pasar. 

 

Keseimbangan Pasar 

Ada tiga bantuk keseimbangan pasar yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan sesuai jangka waktu melakukan 
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perubahan jumlah (q) yang akan dihasilkan yakni (1) 

keseimbangan periode pasar (2) keseimbangan jangka 

pendek dan (3) keseimbangan jangka panjang. 

Keseimbangan periode pasar adalah keseimbangan yang  

sepenuhnya ditentukan oleh persediaan barang dan 

jasa di pasar sedangkan keseimbangan jangka pendek dan 

jangka panjang sangat ditentukan oleh struktur biaya 

perusahaan yakni tentang ada tidaknya  biaya tetap pada 

struktur biaya perusahaan tersebut. 

 

Keseimbangan periode pasar  

Keseimbangan biaya pasar ditunjukkan dengan 

jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Penawaran 

tersebut tidak mengalami perubahan pada periode 

tersebut.oleh karena itu kurva penawaran ditunjuukan 

dengan posisi vertikal. Keseimbangan pasar ditentukan 

oleh permintaan dan penawaranm di pasar.  

Sesuai kaidahnya maka pembeli akan meminta 

sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan 

seperti ditujukkan pada Gambar(9.1) 
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Gambar 9.1 Keseimbangan pada periode pasar 

Gambar 9.1 menunjukkan jumlah yang ditawarkan 

adalah Oqo (=jumlah yang diminta). Harga keseimbangan 

adalah Opo bila kurva adalah d1. Bila terjadi pergeseran 

kurva permintaan baik sebagai akibat pertambahan 

pendapatan maupun sebagai akibat dari perubahan selera 

maka harga akan naik menjadi Op1.  

 

Keseimbangan jangka pendek pendekatan penerimaan 

dan biaya total  

 

Keseimbangan jangka pendek ditentukan oleh 

kurva permintaan dan  penawaran jangka pendek. 

Sedangkan penawaran ditentukan oleh perilaku baik 

perusahaan maupun industri dalam menentukan besarnya 

hasil untuk mencapau tujuan akhir yaitu meningkat 

keuntungan maksimum. Terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk menentukan besarnya hasil tersebut 

yakni: (1) pendekatan penerimaan dan biaya total  (2) 

pendekatan biaya marjinal.  

Pada pendekatan penerimaan dan biaya total di gambarkan 

keuntungan (π) adalah selisih antara penerimaan total (TR) 

dan dan biaya Total (TC)  atau dengan persamaan dapat 

ditulis:  

Π =TR-TC 

Sesuai dengan persamaan tersebut maka keuntungan 

masksimum diperoleh pda jarak antara TR dan TC yang 
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terbesar atau dapat digambar dengan grafik seperti pada 

Gambar  (9.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.2 Keuntungan maksimum dengan pendekatan 

TR dan TC 

 

Gambar 9.2. menunjukkan adanya anggapan bahwa 

TR di adalah garis lurus dan TC adalah melengkung 

sehingga jarak antara TR dan TC adalah a dan b. Titik b 

diperoleh dengan membuat garis lurus yang sejajar dengan 

TR. Jadi berarti berdasarkan pendekatan ini besarnya hasil 

sebuah perusahaan adalah Oqo. Berproduksi lebih besar 

atau lebih kecil dari Oqo tidak akan menghasilkan 

keuntungan maksimum. 
 

Keseimbangan jangka pendek dengan pendekatan 

marginal. 

Pendekatan biaya marginal memperlihatkan 

kondisi keseimbangan perusahaan dengan keuntungan 
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E1 
maksimum tercapai bila p= MC. Persyaratan utama dari 

pasar persaingan sempurna adalah harga tetap. Oleh karena 

itu pertambahan penerimaan sebagai akibat pertambahan 

satu unit hasil adalah sama dengan  tingkat harga tersebut. 

Sehingga dengan demikian di dalam pasar ini harga adalah 

sama pula dengan penerimaan marginal (MR) dan 

selanjutnya secara grafik di perlihatkan seperti pada 

Gambar 9.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.3 Keuntungan  maksimum melalui pendekatan 

marginal 

Gambar 9.3 Grafik tersebut menunjukkan Titik Eo 

sebagai keseimbangan merupakan perpotongan antara 

harga dan biaya marginal. Produksi sebesar Oqo akan 

menjadi keuntungan maksimum. Besarrnya keuntungan  

perusahaan tiap unit hasil Eo E1.  

Ada empat kemungkinan keuntungan yang akan 

dialami oleh perusahaan yakni mendapat keuntungan luar 

biaya, keuntungan normal, mengalami kerugian tetapi 

O q 
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masih dapat membayar. Tati Soehartati Joesron dan M. 

Faturrahman, 2012  menjelaskan dengan ilustrasi sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan mendapat keuntungan luar biasa apabila 

harga P lebih tinggi dari biaya rata-rataminimum (AC) 

sehingga perusahaan masih mendapatkan keungtungan 

perunit, sehingga perusahaan masih mendapat 

keuntungan perunit. Untuk memperoleh keuntungan 

total dapat dilakukan dengan mengalihkan keuntungan 

perunit dengan total output yang dijual oleh produsen  

(lihat Gambar 9.3)  

2. Perusahaan mendapat keuntungan normal jika total 

penerimaan persis sama dengan total biayanya atau 

keuntungan sama dengan nol. Konsisi ini terjadi pada 

harga P sama biaya rata-rata AC minimum. Pada kondisi 

ini dikatakan perusahaan mempunyai keuntungan 

karena memiliki aset biaya tetap. Kondisi tersebut dapat 

diilustrasikan seperti pada Gambar 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.4 Keuntungan  perusahaan dalam keadaan normal  



132 
 

 Gambar 9.4 menjelaskan  

3. Perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat 

membayar biaya variabel  apabila posisi harga 

berada dibawah AC dan diatas AVC. Posisi tersebut 

perusahaan memperoleh hasil penjualan tetapi 

keadaan tersebut, perusahaan  belum mampu 

menutup semua biayanya seperti pada Gambar 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.5  Perusahaan mengalami kerugian tapi masih 

mampu membayar biaya variable 

 

Keadaan tersebut perusahaan akan meneruskan 

usahanya karena bila tidak akan mengalami 

kerugian lebih besar yaitu sebesar biaya tetap. 

4. Perusahaan mengalami kebangrutan atau gulng 

tikar, apanbila harga yang terbentuk sama dengan 

biaya variabel P=AVC. Pada posisi ini kerugian 

perusahaan amat besar karena harga penjualan 
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kurang dari biayanya. (lihat Gambar 9.7). Pada 

harga yang terbentuk seperti biaya variabel rata-

rata ( P=AVC)  maka keuntungan perunit adalah 

negatif, sehingga setiap tingkat output yang dipilih oleh 

perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang negatif 

pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.6  Perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

gulung tikar 

Sebuah perusahaan tidak boleh mengalami 

kerugian lebih besar dari biaya tetapnya pada suatu periode 

tertentu. Perusahaan dapat menghindari semua biaya 

lainnya dalam jangka pendek dengan menghentikan 

kegiatan produksinya. Keadaan ini perusahaan hanya 

menghentikan kegiatannya tetapi masih merupakan sebuah 

industri. 
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Keseimbangan jangka panjang  

Keseimbangan jangka panjang menunjukkan 

adanya perbedaan biaya jangka pendek dan biaya jangka 

panjang pada struktur biaya perusahaan. Bila pada 

keseimbangan jangka pendek terdapat biaya variabel dan 

biaya tetap, maka pada keseimbangan jangka panjang 

hanya terdapat biaya variabel karena seluruh biaya 

senantiasa berubah. Biaya jangka panjang digambarkan 

dengan definisi pembungkus atau (envelope) dari biaya 

jangka pendek. Karena sifatnya ebagai pembungkus maka 

maka perubahan biaya jangka panjang akan ditentukan 

oleh biaya perusahaan yang baru masuk. Hal ini akan lebih 

mudah dipahami bila mengamati pada perilaku industri 

dalam berproduksi.  

Seberapa banyak hasil produksi dan pada tingkat 

mana hasil tersebut ditawarkan oleh industri ke pasar dapat 

dijelaskan bahwa industri terdiri dari beberapa perusahaan 

akan menentukan jumlah hasil pada pasar persaingan 

sempurna adalah sama dengan apa yang dialami 

perusahaan ketika menentukan biaya marginal (MC) dan 

biaya rata-rata (AC) jangka panjang. Kurva ini telah 

dikemukakan pada pembahasan mengenai biaya produksi 

di mana biaya lebih landai dengan biaya perusahaan. 
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Gambar  9.7   Kurva Biaya Rata-rata dan Biaya Marginal 

jangka panjang 

 

Industri menawarkan hasil ke pasar sebesar Oqo 

jika harga Opo yakni sebagai harga minimum sebab bila 

harga lebih rendah maka semua perusahaan akan ditutup. 

Jika harga meningkat ke Op1 maka jumlah penawaran 

bertambah sebesar Qo Q1 artinya bahwa harga Op1 

perusahaan mempunyai  SAC yang rendah diantara pop1 

oleh karena itu perusahaan dapat memasuki pasar. 

Kenaikan harga memungkinkan perusahaan melakukan 

pertambahan hasil yang ditawarkan ke pasar dan 

sebaliknya. Jumlah yang ditawarkan akan tergantung pada 

perpotongan tingkat harga D=MR. MC pada industri sama 

dengan penawaran (s) pada perusahaan.  

Istilah-Istilah 

 Constant cost industry (Industri dengan biaya yang 

konstan). Industri yang kurva penawaran jangka 

panjangnya adalah horizontal (pada tingkat LAC 
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yang minimum) karena harga-harga faktor tetap 

konstan ketika output industri meningkat. 

 Decreasing cost industry (Industri dengan biaya 

yang menurun). Industri yang kurva penawaran 

jangka panjangnya condong negatif  karena harga-

harga faktor menurun ketika output industri 

meningkat. 

 Increasing cost industry (Industri dengan biaya 

yang meningkat). Industri yang kurva penawaran 

jangka panjangnya condong negatif  karena harga-

harga faktor naik ketika output industri meningkat. 

 Long-run equilibrium of the perfectly competitive 

firm (Keseimbangan jangka panjang dari 

perusahaan yang bersaing dengan sempurna). 

Tingkat output dimana MR atau P sama dengan 

LMC dan LMS naik (menetapkan bahwa P ≥ LAC). 

 Marginal revenue (MR) (Penerimaan marginal). 

Perubahan pada TR karena perubahan satu unit 

dalam jumlah yang terjadi. 

 Market period (Periode pasar). Periode jangka atau 

waktu yang sangat pendek dimana penawaran pasar 

untuk barang benar-benar tetap. 

 Perfect period (persaingan sempurna). Bentuk 

organisasi pasar dimana (1) terdapat sejumlah besar 

para penjual dan pembeli barang sehingga 

tindakan-tindakan individu tidak dapat 

mempengaruhi harga barang, (2) produk-produk 

dari seluruh perusahaan di dalam pasar adalah 
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homogen, (3) terdapat mobilitas yang sempurna 

dari faktor-faktor dan perusahaan-perusahaan di 

dalam pasar mempunyai pengetahuan yang 

sempurna mneganai harga dan biaya yang sekarang 

dan yang akan datang. 

 Profit (Keuntungan). Kelebihan dari P atas AC dan 

TR atas TC 

 Short-run equlibrium of the perfectly competitive 

firm (Keseimbangan jangka pendek dari 

perusahaaan yang bersaing dengan sempurna). 

Tingkat output di mana MR atau P sama dengan 

MC dan MC sedang naik (menetapkan bahwa P ≥ 

AVC). 

 Short-run supply curve (Kurva penawaran jangka 

pendek). Bagian yang menaik dari kurva biaya 

marjinal (MC) perusahann yang bersaing dengan 

sempurna, lebih dari dan di atas kurva AVC-nya 

atau titik menutup perusahaan. 

 Shut-down point (Titik menutup perusahaan). 

Tingkat output di mana P = AVC dan kerugian-

kerugian sama dengan TFC; apakah perusahaan 

berproduksi atau tidak. 

 Total revenue (TR) (Penerimaan total). Sama 

dengan harga dikali jumlah. (Salvatore, 1984) 
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Rangkuman 

Pasar bersaing sempurna adalah keadaan pasar di 

mana jumlah pembeli dan penjual banyak dan saling 

bersaing di pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna 

dapat terdiri dari: Barang yang diproduksi homogen (2) 

Produsen dan konsumen memiliki informasi yang 

sempurna tentang produk yang akan dibeli atau dijual. (3) 

Produk yang dihasilkan produsen relatif kecil 

dibandingkan dengan barang yang dihasilkan oleh 

produsen industri (4) Tidak ada campur tangan pemerintah. 

(5) Pembeli dan penjual adalah banyak, sehingga tidak 

satupun di antara mereka yang dapat mempengaruhi harga 

di pasar (6) Sumberdaya yang digunakan untuk 

berproduksi mudah diubah kegunaannya (7) Pengetahuan 

pembeli dan penjual mengenai pasar cukup.  

Ada tiga bentuk keseimbangan pasar yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan sesuai jangka waktu melakukan 

perubahan jumlah  yang akan dihasilkan yakni (1) 

keseimbangan periode pasar (2) keseimbangan jangka 

pendek dan (3) keseimbangan jangka panjang. 

Keseimbangan periode pasar adalah keseimbangan yang 

sepenuhnya ditentukan oleh persediaan barang dan jasa di 

pasar sedangkan keseimbangan jangka pendek dan jangka 

panjang sangat ditentukan oleh struktur biaya perusahaan 

yakni tentang ada tidaknya  biaya tetap pada struktur biaya 

perusahaan tersebut. 

Keseimbangan jangka pendek ditentukan oleh 

kurva permintaan dan  penawaran jangka pendek. 
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Sedangkan penawaran ditentukan oleh perilaku baik 

perusahaan maupun industri dalam menentukan besarnya 

hasil untuk mencapau tujuan akhir yaitu meningkat 

keuntungan maksimum. Terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk menengtukan besarnya hasil 

tersebut yakni: (1) pendekatan penerimaan dan biaya total  

(2) pendekatan biaya marjinal. Pada pendekatan 

penerimaan dan biaya total di gambarkan keuntungan (π) 

adalah selisih antara penerimaan total (TR) dan dan biaya 

Total (TC). 

Pendekatan biaya marginal memperlihatkan 

kondisi keseimbangan perusahaan dengan keuntungan 

maksimum tercapai bila p= MC. Persyaratan utama dari 

pasar persaingan sempurna adalah harga tetap. Oleh karena 

itu pertambahan penerimaan sebagai akibat pertambahan 

satu unit hasil adalah sama dengan  tingkat harga tersebut. 

Sehingga dengan demikian di dalam pasar ini harga adalah 

sama pula dengan penerimaan marginal (MR)  

Ada  empat kemungkinan keuntungan yang akan 

dialami oleh perusahaan yakni mendapat keuntungan luar 

biaya, keuntungan normal, mengalami kerugian tetapi 

masih dapat membayar 

Keseimbangan jangka panjang menunjukkan 

adanya perbedaan biaya jangka pendek dan biaya jangka 

panjang pada struktur biaya perusahaan. Bila pada 

keseimbangan jangka pendek terdapat biaya variabel dan 

biaya tetap, maka pada keseimbangan jangka panjang 

hanya terdapat biaya variabel karena seluruh biaya 
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senantiasa berubah. Biaya jangka panjang digambarkan 

dengan definisi pembungkus atau (envelope) dari biaya 

jangka pendek. Karena sifatnya ebagai pembungkus maka 

maka perubahan biaya jangka panjang akan ditentukan 

oleh biaya perusahaan yang baru masuk. Hal ini akan lebih 

mudah dipahami bila mengamati pada perilaku industri 

dalam berproduksi. Seberapa banyak hasil produksi dan 

pada tingkat mana hasil tersebut ditawarkan oleh industri 

ke pasar dapat dijelaskan bahwa industri terdiri dari 

beberapa perusahaan akan menentukan jumlah hasil pada 

pasar persaingan sempurna adalah sama dengan apa yang 

dialami perusahaan ketika menentukan biaya marginal 

(MC) dan biaya rata-rata (AC) jangka panjang .  

 

Soal Latihan  

1. Jelaskan apa yang dimaksud pasar persaingan sempurna 

2. Jelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna dengan 

contoh.  

3. Jelaskan perbedaan keseimbangan pasar persaingan 

sempurna priode pasar dan pendekatan marginal  

4. Jelaskan 4 kondisi keseimbangan yang mungkin terjadi 

ketika perusahaan memaksimumkan keuntungan  

5. Jelaskan pula perbedaan keseimbangan jangka pendek 

dan keseimbangan jangka panjang pada pasar 

persaingan sempurna dengan mengilustrasikan melalui 

kurva 
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PASAR MONOPOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Bab ini membahas mengenai pengertian monopoli , apa  

ciri-cirinya sehingga membedakannya dengan pasar 

persaingan sempurna, dan apa alasan mengapa monopoli 

timbul dalam suatu perekonomian. Selain itu dibahas pula 

bagaimana keseimbangan monopolis dalam memperoleh 

keuntungan maksimum baik dalam jangka pendek maupun  

jangka panjang, dan bagaimana pengaturannya sehingga 

praktek monopoli tidak merugikan.  
 

TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Menjelaskan pengertian monopoli.  

 Membedakan ciri monopoli dengan bentuk pasar 

lain 

 Membedakan kesimbangan jangka pendek dan 

jangka panjang bagi monopoli 

 Menjelaskan bagaimana pemerintah mengatur 

monopoli. 

 

10 
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Pengertian  

Pasar monopoli adalah lawan dari pasar persaingan 

sempurna. Dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual, 

sehingga perusahaan atau industri bersangkutan dikatakan 

dikatakan sebagai pemegang monopoli terhadap jenis 

barang dan jasa yang akan dijual atau dihasilkannya. 

Kondisi dimana pasar hanya terdapat satu pembeli disebut 

monopsony. 

Di dalam pasar monopoli tidak dikenal adanya 

persaingan baik langsung maupun tidak langsung. 

Pemegang monopoli akan dapat menentukan tingkat harga 

dan jumlah hasil sesuai keinginan perusahaan. Namun 

demikian harga yang yang diminta adalah berbeda untuk 

berbagai jenis barang dan jasa yang dihasilkan, maka 

dengan sendirinya harga akan memegang peranan penting 

dalam penentuan jumlah hasil untuk mencapai laba 

maksimum. 

Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya 

pasar monopoli yakni: (1) adanya penguasaan sumberdaya 

yang menjadi masukan atau input. Monopoli serperti ini 

biasa terjadi pada perusahaan pertambangan atau 

penggalian seperti batubara, semen, minyak tanah, timah, 

gas alam dan sebagainya. Oleh karena bahan baku dikuasai 

oleh satu perusahaan  saja maka dapat berarti penjualan 

juga dikuasai oleh satu perusahaan itu saja (2) adanya biaya 

rata-rata minimum dari perusahaan lain yang lebih rendah. 

Kasus ini perusahaan yang mampu menekan biaya rata-rata 

lebih rendah sudah tentu akan mampu menjual produknya 
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dengan harga yang lebih rendah pula, sehingga perusahaan 

tersebut tidak memiliki saingan karena perusahaan lain 

akan gulung tikar. (3) peraturan mengenai hak paten yang 

memungkinkan perusahaan tersebut melakukan monopoli. 

Sebenarnya hak paten dimaksudkan untuk melindungi para 

ahli atau penemu dari brbagai bentuk karya atau 

temuannya. Pihak lain tidak diperbolehkan meniru atau 

menggunakan temuannya tanpa izin penemunya atau tanpa 

izin pemegang hak paten. Keuntungan dari aturan 

perundang-undangan ini memberi peluang kepada para ahli 

untuk mencari temuan-temuannya tersebut tanpa izin 

penemunya. Temuan tersebut dapat menjadi hal paten dan 

dapat diperjual belikan. (4) monopoli terjadi karena hadiah 

atau ketentuan yang diambil pemerintah. Misalnya pada 

kasus listrik diberikan hak monopoli kepada PLN. 

Pengangkutan milik pemerintah di berikan kepada Garuda 

dan sebagainya. Penguasaan pasar yang berwujud 

monopoli yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat 

dipengaruhi atau dicirikan oleh adanya satu atau lebih 

faktor di atas.  

 

Kurva permintaan dan biaya pada pasar monopoli 

Permintaan sangat memegang peranan penting 

sehubungan dengan penentuan hasil produksi dan tingkat 

harga produk pada perusahaan monopoli. Namun demikian 

biaya juga memegang peranan yang cukup penting. Kedua 

hal tersebut berhubungan dengan keseimbangan pasar 
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monopoli baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang.  

Permintaan pada pasar monopoli terkait dengan 

kurva MR (penerimaan marginal=marginal revenue). 

Hubungan kedua variabel ini (permintaan dan penerimaan 

marginal) dipengaruhi oleh besarnya elastisitas pemintaan 

(Eqp) di mana q dan p adalah permintaan dan harga dari 

suatu (produk). 

Hubungan antara permintaan dan MR dapat 

diperlihatkan:  

P= f (q)  dan  f’ (q) < 0 

Yaitu fungsi kebalikan dari fungsi permintaan, dengan 

menggunakan persamaan di atas diperoleh total 

penerimaan : 

Pq = q f(q) 

Selanjutnya, MR adalah turunan  dari penerimaan terhadap 

q secara total: 

𝑀𝑅  =
∆(p)

∆q
= f (q) + f ′(q′) 

    =  p + q =
∆p

∆q
 

Hubungan variabel tersebut dapat diperhatikan Gambar 

10.1 berikut:   
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Gambar 10.1 Hubungan TR, MR dan Permintaan pada 

pasar monopoli  

 

Gambar 10.1 menunjukkan hubungan total 

penerimaan (TR)  yang digambarkan dengan garis 

melengkung di mana kecenderungan penerimaan total 

perusahaan mula-mula naik dan pada puncak mengalami 

penurunan. Pada TR yang paling tinggi  posisi MR = 0  dan 

Permintaan (D=AR)  berada dititik c  di mana elastisitas 

permintaan (E=1) 
 

Keseimbangan jangka pendek menggunakan 

pendekatan total 
 

Seperti halnya pada pasar persaingan sempurna 

pada pasar monopoli iuntuk menentukan keuntungan 
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maksimum perlu diketahui tentang kurva nilai produksi 

(penjualan) dan biaya. Selisih keduannya akan diperoleh 

keuntungan yang merupakan selisih antara TR dan TC pada 

berbagai tingkat jumlah produksi yang dijual. Selisih 

terbesar dari berbagai keuntungan tersebut merupakan 

keuntungan maksimum sepserti pada Gambar 10.2 
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Gambar 10.2 Laba maksimum melalui pendekatan Total  
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2 memperlihatkan Titik R dan titik S 

pada gambar tersebut merupakan keadaan yang disebut 

titik impas (break event point,  yakni total penerimaan sama 

dengan total biaya ( TR=TC) sehingga kondisi tersebut 

keuntungan produsen sama dengan nol. Pada konsisi 

sebelum toitik A dab setelah titik B produsen mengalami 

kerugian karena total penerimaan lebih kecil dan total 

biaya. Gambaran keuntungan bagi produsen adalah pada 
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wilayah antara titik A dan titik  B  yakni pada output Q1 

yang merupakan keuntungan tertinggi  bagi produsen. 

 

 

Keseimbangan jengka pendek menggunakan 

pendekatan marginal  
 

Perusahaan monopolis akan mendapatkan 

keuntungan jangka pedek masimum apabila dipenuhi dua 

syarat yaitu MC = MR lebih dan lereng MC lebih besar dari 

lereng MR. Gambar 10.3 menunjukkan penentuan 

keseimbangan pada pasar monopoli pada titik c berada 

pada perpotongan MC=MR.  Keseimbangan tersebut 

berada pada posisi harga (po) dengan jumlah output pada 

(qo).  Pada titik ini monopolis mendapat keuntungan 

masimum segi empat panjang po dc p1, dann kondisinya p 

> AC. Untuk menghindari kerugian Monopolis akan akan 

terus berproduksi selama harga lebih besar dari biaya 

(P>AVC)  sehingga senantiasa bekerja pada permintaan 

yang elastis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.3 Keseimbangan monopolis  jangka pendek 

melalui pendekatan marginal  
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Pendekatan jangka panjang pada pasar monopolis 

Pada keadaan jangka panjang biasanya monoloplis 

mempunyai kemampuan memperbesar skala usaha pada 

melakukan produksi dan berupaya menghasilkan output 

yang mampu memperoleh keuntungan maksimum. Pada 

pasar Monopoli AC monopolis yakni terletak pada titik 

(long run average cost=LRAC)  minimum sehingga 

keuntungan ekonomis dapat lebih besar dari nol dan harga 

akan lebih besar dari MC (P > MC). Dalam jangka panjang, 

monopolis mendapat keuntungan maksimum pada tingkat 

output  di saat biaya marginal jangka panjang (long run 

marginal cost=LRMC) sama dengan pendapatan marginal 

(MC). Pada posisi ini skala perusahaan atau tingkat output 

yang menggambarkan perolehan keuntungan maksimum 

adalah skala di posisi kurva biaya rata-rata jangka pendek  

SRAC menyentuh LRAC.  

Monopoli akan mendapat keuntungan di atas 

normal apabila dapat bertahan sebagai penjual tunggal dan 

perusahaan lain dihalangi untuk memasuki pasar. Faktor 

penghalang yang umumnya dipakai monopolis adalah hak 

paten dan hak monopoli yang diperoleh dari pemerintah. 

Dengan adanya rintangan bagi perusahaan lain memasuki 

pasar, maka akan mendorong monopolis untuk  tidak 

menggunakan skala produksi yang optimum (yaitu skala 

output di mana LRAC mencapai titik minimum (Tati 

Soehartati Joesron dan M. Faturrahman, 2012). 

Selanjutnnya dapat dilihat pada Gambar  10.4 
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Gambar 10.4 Keseimbangan jangka panjang bagi 

monopolis   

Gambar 10.4 menunjukkan keadaan monopolis 

dalam jangka panjang tidak dapat memanfaatkan seluruh 

kapasitas poroduksinya dengan penuh dan tidak mampu 

menikmati  secara ekonomis karena berupaya melakukan 

perluasan skala produksi (economic of scale).  Gambar 

menunjukkan keuntungan maksimum yang diperoleh 

monopolis terjadi pada saat LRMC memotong MR, yaitu 

pada otput qo. Pada titik tersebut apabila ditarik garis 

vertikal sampai pada kurva permintaan maka akan 

diperoleh harga di atas biaya minimum. Pada harga Po juga 

menggambarkan terjadinya persinggungan dengan LRAC 

yang sedang menurun.  Hal ini menggambarkan bahwa 

pada pasar monopoli konsumen dipaksa membayar pada 

harga yang lebih tinggi dari pada biaya marginalnya.  
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Pengaturan Pemerintah Terhadap Monopoli 

 

Pada dasarnya kegiatan monopoli sudah tentu 

merugikan konsumen karena konsumen tidak memiliki 

pilihan lain. Dengan demikian perlu adanya pemilikiran 

aga harga yang ditetapkan oleh monopoli tidak merugikan 

konsumen dan dipihak lain bagaimana keuntungan yang 

diperoleh monopoli tidak semata-mata dinikmati oleh 

monopoli semata. Oleh karena itu perlu diadakan 

pengaturan monopoli berupa peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Cara pengaturan tersebut dapat 

berbentuk: (1) pengaturan harga dan (2) pengaturan 

perpajakan.  

Tujuan dari pengaturan harga dari pasar monopoli 

adalah agar supaya konsumen membayar pada tingkat 

harga sesuai biaya maerjinal dan konsumen menerima 

barang lebih banyak . dipihak lain monopolis tidak dapat 

memperoleh semua keuntungan atas kedudukannya 

sebagai selaku penjual tunggal. Untuk jelasnya dapat dlihat 

pada kurva Gambar 10.5 

 

 

  

 

 

Gambar 10.5 Pengaturan harga pada Monopolis 
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Pada harga (po) posisi monopolis berada pada kedudukan 

memperoleh keuntungan maksimum  (MC=MR). 

Pemerintah dapat memaksa perusahaan monopolis  

memberlakukan harga pada keseimbangan kompetitifyaitu 

seolah-olah perusahaan monopoli berada pada persaingan 

sempurna yakni pada (p1) dimana p1=MC. Pada keadaan 

ini barang disediakan oleh monopoli bertembah dari (qo  ke 

q1). Harga yang dibayar konsumen turun dari (po ke p1). 

Artinya konsumen membayar lebih murah dan 

memperoleh barang yang lebih banyak.  

Pengaturan perpajakan oleh pemerintah terhadap monopoli 

dapat dilakukan dua  cara: 

1. Lumpsum tax  adalah jumlah pajak yang dikenakan 

kepada monopoli dengan tidak memperhetikan 

output yang dihasilkan 

2. Built in flexible tax yaitu pajak ditetapkan untuk 

setiap unit yang dihasilkan monopolis dengan 

presentase tertentu 

Pengaturan pajak terhadap monopoli dapat 

digambarkan pada kurva Gambar 10.6 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 10.6  Pengaturan monopoli melalui pajak.  
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Gambar 10.6 mennjelaskan sebelum adanya pajak 

harga monopolis berada pada po, keuntungan monopolis 

yakni pada ACo. Selanjutnya ketika dikenakan pajak AC 

monopolis menjadi AC1. Sebeleum dikenakan pajak 

keuntungan monopolis yakni  (poABp2) sedangkan setelah 

pajak menjadi menjadi  (po AS p1). Dengan mengenaan 

pajak selain mengurangi keuntungan menopoli juga 

menurun harga.  

 

Istilah-Istilah 

Marginal factor cost,  (biaya faktor produksi marginal). 

Biaya ekstra dalam menyewa satu unit ekstra faktor 

produksi. MFC melebihi harga faktor produksi bila kurva 

penawaran dari faktor produksi itu mempunyai 

kecondongan positif. 
 

Marginal revenue product, (produk penerimaan marjinal 

dari suatu faktor produksi). Produk marginal dari faktor 

produksi dikalikan penerimaan marjinal sebagai akibat 

penjualan produk marjinal. Untuk faktor A dan komoditi 

X, MRPa = MPa . MRx. 
 

Monopsony (monopsoni). Kasus dimana terdapat pembeli 

tunggal dari faktor-faktor produksi. 
 

Value of the marginal product of a factor, (nilai dari 

produk marjinal dari faktor-faktor produksi). Produk 

marjinal dari faktor produksi dikalikan harga dari komoditi 
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akhir. Untuk faktor A dan komoditi X, VMPa = MPa . Px. 

(Salvatore,1984) 

 

Rangkuman 

Pasar monopoli adalah pasar dengan hanya ada satu 

penjual atau perusahaan monopoli,  kondisi dimana pasar 

hanya terdapat satu pembeli disebut monopsony. Di dalam 

pasar monopoli tidak dikenal adanya persaingan baik 

langsung maupun tidak langsung. Pemegang monopoli 

akan dapat menentukan tingkat harga dan jumlah hasil 

sesuai keinginan perusahaan untuk mencapai keuntungan 

maksimum. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya pasar 

monopoli yakni: (1) adanya penguasaan sumberdaya yang 

menjadi masukan atau input. (2) adanya biaya rata-rata 

minimum dari perusahaan lain yang lebih rendah. (3) 

peraturan mengenai hak paten yang memungkinkan 

perusahaan tersebut melakukan monopoli. (4) monopoli 

terjadi karena hadiah atau ketentuan yang diambil 

pemerintah.  

Permintaan sangat memegang peranan penting 

sehubungan dengan penentuan hasil produksi dan tingkat 

harga produk pada perusahaan monopoli. Namun demikian 

biaya juga memegang peranan yang cukup penting. Kedua 

hal tersebut berhubungan dengan keseimbangan pasar 

monopoli baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang.  
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Seperti halnya pada pasar persaingan sempurna 

pada pasar monopoli iuntuk menentukan keuntungan 

maksimum menggunakan keseimbangan jangka pendek 

dengan pedekatan Total dan pendekatan Marginal.  Dan 

terdapat pula keseimbangan jangka panjang. 

Kegiatan monopoli sudah tentu merugikan 

konsumen karena konsumen tidak memiliki pilihan lain. 

Dengan demikian perlu adanya pemilikiran agar harga 

yang ditetapkan oleh monopoli tidak merugikan konsumen 

dan dipihak lain bagaimana keuntungan yang diperoleh 

monopoli tidak semata-mata dinikmati oleh monopoli 

semata. Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan 

monopoli berupa peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Cara pengaturan tersebut dapat berbentuk: (1) 

pengaturan harga 

Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian monopoli dan uraikan dengan 

contoh bentuk praktek pasar Monopoli 

2. Jelaskan penyebab terjadinya monopoli  

3. Buatlah ilustrasi yang menjelaskan keseimbangan pasar 

monopoli dalam memaksimumkan keuntungan  

4. Jelaskan pula perbedaan keseimbangan jangka pendek 

dan keseimbangan jangka panjang pada pasar monopoli 
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PASAR OLIGOPOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GARIS BESAR PEMBAHASAN  

 

Bab ini membahas pengertian pasar Oligopoli dan latar 

belakang terbentuknya berikut ciri-ciri yang 

membedakannya dengan bentuk pasar lainnya. Selain itu 

dijelaskan pula beberapa analisis atau penyelesaian pasar 

oligopoli dalam prakteknya dengan beberapa model 

berbeda seperti model Cournot, model  Edgeword, Model 

Chamberlin dan Model Kinked. 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Menjelaskan pengertian pasar Oligopoli dan latar 

belakang terbentuknya 

 Mejelaskan ciri-ciri pasar Oligopoli  

 Membedakan beberapa model penyelesaian pada 

pasar oligopoli 

 

11 
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Pengertian  

Pasar Oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang 

terdiri atas beberapa penjual. Umumnya terdiri dari dua 

sampai sepuluh penjual. Setiap perusahaan menetapkan 

kebijaksanaan sendiri dan setiap aktifitas dari perusahaan 

seperti terjadinya perubahan harga akan mendapat respon 

dari perusahaan lainnya karena setiap perusahaan 

berpendapat bahwa klebijakan tersebut dapat 

mempengaruhi penjualan atau keuntungan perusahaan 

lainnya. Pada pasar oligopoli hanya ada beberapa 

perusahaan yang menguasai pasar baik secara diam-diam 

maupun secara bersama-sama. Faktor utama yang 

menyebabkan adanya oligopoli adalah dalam keberhasilan 

mengelola perusahaan sedemikian rupa sehingga 

mempunyai skala ekonomi yang menyebabkan terjadinya 

efisiensi dan keberhasilan dalam promosi penjualan.  Jadi 

karena biaya produksi yang rendah dan promisi penjualan 

yang tepat akan menyebabkan pangsa pasar perusahaan 

tersebut bertambah dalam jangka panjang. (Tati Soehartati 

Joesron dan M. Faturrahman, 2012) 

 

Ciri Pasar Oligopoli  

Oligopoli memiliki ciri atau karakteristik seperti:  
 

1. Terdapat beberapa perusahaan yang menguasai pasar 

seperti yang telah disebutkan. Perusahaan tersebut 

memiliki hubungan saling ketergantungan dalam 

mengambil keputusan.  
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2. Perusahaan menghasilkan barang standar dan barang 

yang berbeda corak. Hal ini terkait dari perusahaan yang 

menghasilkan bahan mentah dan perusahaan yang 

menghasilkan barang jadi. Barang yang standard 

biasanya dihasilkan oleh perusahaan yang menghasilkan 

bahan mentah, sedangkan barang berbeda corak pada 

umumnya merupakan barang jadi.  

3. Perusahaan dominan mengambil inisiatif penentuan 

harga dengan membentuk kolusi implisit (perusahaan 

mengikuti langkah perusahaan lain  tanpa perjanjian) 

Yang dimaksud disini bahwa kesepakatan menentukan 

harga sangat penting bagi oligopoli. Apabila mereka 

tidak melakukan kesepakatan harga, maka kekuasaan 

menetukan harga bagi perusahaan yang ada dalam 

industri menjadi sangat lemah karena aksi suatu 

perusahaan akan menimbulkan reaksi bagi perusahaan 

lainnya. Berbeda apabila mereka telah sepakat tentang 

harga yang harus ditetapkan maka kekuasaannya 

menjadi lebih kuat. 

 

Bentuk-Bentuk Oligopoli  

Saharuddin, 1990, Tati Suhartini Yoesron dan M. 

Fathorazi, 2012 menjelaskan bahwa tidak ada suatu 

analisis atau teori yang dapat mewakili sumua kondisi 

bentuk pasar ini. Pada umumnya terdapat empat model 

oligopoli, yaitu Model Duopoli, Model Kinked Demand 

Curve, Model Kartel, dan Model Kepemimpinan Harga. 

Penggolongan berdasarkan macam barang dihasilkan dan 

bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan, pasar ologopoli 
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terdiri atas oligopoli murni (pure oligopoly), oligopoli 

tidak murni (differentiated oligopoly) dan kolusi 

(colusion), sedangkan penggolongan berdasarkan barang 

yang dibuat dibedakan oligopoli dengan diferensiasi 

produk dan oligopoli tanpa diferensiasi produk.  

Pada umumnya ada dua bentuk penyelesaian untuk 

menentukan keseimbangan perusahaan yaitu penyelesaian 

model klasik dan penyelesaian pasar. Penyelesaian klasik 

yang cukup terkenal yaitu Cournot, Edgewort, Chamberlin, 

dan Swezy. Nama penyelesaian ini disesuaikan dengan 

nama para ahli yang mengemukakannya, sedangkan 

penyelesaian pasar terdiri dari Kartel dan penentuan harga 

berdasar perusahaan kuat atau perusahaan yang memimpin 

harga. Beberapa model tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Model Cournot 

Model cournot menganggap bahwa terdapat dua 

perusahaan dalam suatu industri yang menghasilkan output 

yang sama dengan biaya sama dengan nol. Setiap 

perusahaan bertindak seakan-akan output perusahaan tetap. 

Perusahaan tersebut kemudian berusaha untuk 

memaksimalkan keuntungannya pada sisa pasar. Model ini 

mengarah ke keseimbangan yang stabil yaitu dua 

perusahaan tadi akan menjual out-putnya pada kuantitas 

yang sama pada tingkat harga yang sama pula. 

Apabila penyelesaian model Cournot di atas 

dikaitkan dengan menyelesaikan pada pasar persaingan 
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sempurna dan monopoli, tampak bahwa penyelesaian 

model di atas berada di antara penyelesaian monopoli dan 

persaingan sempurna. Untuk menyelesaikan pernyataan 

ini, marilah kita misalkan LRAC = MC (perhatikan 

Gambar 10.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.1 Perbandingan Model Cournot dengan 

Penyelesaian Pasar Persaingan Sempurna dan Monopoli 

 

Garis horisontal menunjukkan kurva LRAC = MC. Pada 

dasar persaingan, sempurna harga dan kuantitas keseimbangan 

yang terjadi masing-masing P1 dan Q1, yaitu pada posisi P = MC. 

Untuk pasar monopoli akan berada pada keseimbangan P2 dan 

Q2, yaitu pada saat MC = MR. Penyelesaian Cournot terjadi 

kuantitas Q* dan harga P*. Output pada sebesar Q* merupakan 

2/3 dari Q1. Jadi, harga keseimbangan industri tersebut akan 

lebih rendah daripada harga keseimbangan dalam pasar 
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monopoli, dan jumlah yang dijual lebih banyak daripada pasar 

monopoli serta lebih sedikit daripada persaingan sempurna. 

 

Model Edgeword  

Model Edgeworth ini lebih tepat menggambarkan 

adanya persaingan harga dari dua perusahaan, namun 

karena adanya keterbatasan kapasitas maka menaikkan 

harga merupakan pilihan berikutnya, sehingga harga 

menjadi fluktuatif sedemikian rupa dari harga 

keseimbangan monopoli dan harga pada output maksimum 

dari setiap perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.2 Penyelesaian Model Edgeworth 

 

Model Edgeworth ini didasarkan pada asumsi 

bahwa dua perusahaan menghadapi kurva permintaan garis 

lurus sama, dan perusahaan menganggap harga perusahaan 
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saingannya tetap, serta masing-masing perusahaan 

menghadapi keterbatasan kapasitas untuk memenuhi 

permintaan pasar. 

Perhatikan gambar 10.3 di atas, misalnya 

perusahaan A menentukan harga pada P1 untuk 

memperoleh keuntungan maksimum, yaitu pada saat MC = 

MR . Untuk  menguasai pasar, perusahaan B menurunkan 

harga pada P2, sehingga permintaan perusahaan B lebih 

banyak daripada perusahaan A. Sebagai akibat dai aksi 

perusahaan B ini, kemudian  perusahaan A bereaksi dengan 

menurunkan harga lebih rendah lagi yaitu pada P3, 

demikian seterusnya. Proses ini akan berlangsung terus 

sampai harga mencapai Pn, yaitu harga yan G ditetapkan 

perusahaan hanya berada pada keuntungan normal saja 

(penjualan maksimum). 

Pada tingkat harga yang menggambarkan penjualan 

maksimum ini, permintaan sebesar Q, namun karena 

adanya keterbatasan perusahaan untuk dapat memenuhi 

seluruh permintaan pasar maka perusahaan akan lebih 

banyak mendapatkan keuntungan dengan menaikkan 

harga. Aksi menaikkan harga ini akan diikuti oleh 

perusahaan lainya sehingga keadaan aksi dan reaksi akan 

berulang kembali. Dengan demikian, siklus ini berulang 

sampai harga dan kuantitas tidak mencapai keseimbangan 

yang stabil. 
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Model Chamberlin. 

Model chamberlin sering dikatakan sebagai model 

yang realistis, karena memasukkan asumsi bahwa terdapat 

ketergantungan antar perusahaan sehingga mereka akan 

mencari solusi terbaik agar tidak dirugikan satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.3 Penyelesaian Model Chamberlin 

 

Model Chamberlin pada prinsipnya sama dengan 

model Cournot, kecuali menambahkan adanya 

ketergantungan antar perusahaan. Misalnya dua 

perusahaan berada dalam satu industri. Perusahaan A 

merupakan perusahaan pertama yang ada dalam industri 

menghadapi permintaan D. Perusahaan akan menentukan 

harga pada P1 dengan output sejumlah Q1 atau pada titik A 

(penyelesaian pasar monopoli). Apabila kemudian terdapat 

perusahaan B adalah dB, dan berusahaan akan menjual 



163 
 

outputnya sebesar Q2 seharga P2 yaitu pada titik B. sampai 

pada proses ini sama dengan model Cournot. 

Dua perusahaan tersebut kemudian menyadari 

bahwa antar mereka terdapat ketergantungan dan 

menyadari pula bahwa cara terbaik yang dapat mereka 

lakukan adalah membagi keuntungan monopolis sebesar 

P1Q1. Dengan demikian, masing-masing mereka akan 

menjual sebanyak Q2 tetapi dengan tingkat harga sebesar 

P1. Yaitu pada titik C. Penyelesaian ini merupakan 

penyelesaian yang stabil. Apabila dibandingkan dengan 

penyelesaian model Cournot tampak bahwa model 

Chamberlin menghasilkan keuntungan yang lebih besar 

daripada model Cournot 

Model Sweezy. 

Model ini disebut Model kinked demand pertama 

kali dikembangkan oleh  P.M. Sweezy tahun 1939, 

sehingga disebut juga Model Sweezy, untuk menjelaskan 

mengapa harga dipasar hanya terdiri atas perusahaan 

cenderung tidak fleksibel. Model ini juga menegaskan 

bahwa perubahan pada biaya jarang sekali diimbangi 

dengan perubahan pada harga pasar, dan bila perubahan 

pada harga pasar benar-benar terjadi dipasar oligopoli 

cenderung terjadi dalam skala yang cukup besar. 

Model ini disusun berdasarkan asumsi bahwa aksi 

meurunkan harga oleh suatu perusahaan akan diikuti oleh 

perusahaan lainnya, tetapi aksi menaikkan harga cenderung 

tidka diikuti oleh persaingannya. Akibatnya suatu 

perusahaan menghadapi kurva permintaan yang patah, 
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yaitu kurva permintaan untuk mengantisipasi kenaikan 

harga dan kurva permintaan untuk mengantisipasi 

penurunan harga. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 

10.5.  

Misalkan perusahaan berada pada tingkat harga P, 

apabila ia menurunkan harganya menjadi P1, ia berharap 

akan memperoleh tambahan kenaikan output sebesar 

Q1Q2h, namun kerena aksi menurunkan harga ini diikuti 

oleh perusahaan lain, maka kenaikan output yang benar-

benar terjadi hanya sebesar Q1Q2r. Akibatnya kurva 

permintaan yang dihadapi perusahaan adalah Pd8. 

Sebaliknya, apabila perusahaan menaikkan harganya 

sampai P2, ia berhadap hanya akan mengalami penurunan 

jumlah permintaan sebesar Q1Q3h, namun kerena aksi 

menaikkan harga tidak diikuti oleh perusahaan lainnya, 

maka penurunan jumlah yang diminta meningkat tajam 

menjadi Q1Q3rDengan demikian, kurva permintaan yang 

dihadapi adalah PdA. Jadi, kurva permintaan yang benar-

berar dihadapi oleh perusahaan adalah dAPdB atau 

merupakan bentuk kurva permintaan yang patah. Dengan 

demikian, kurva permintaan yang dihadapi adalah PdA. 

Jadi, kurva permintaan yang benar-berar dihadapi oleh 

perusahaan adalah dAPdB atau merupakan bentuk kurva 

permintaan yang patah. Karena terdapat dua bentuk 

permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, maka 

MR yang terbentuk juga mempunyai dua slope, dan 

terdapat kurva MR yang tegak lurus, yaitu pada titik potong 

permintaan untuk antipasi kenaikan harga dan permintaan 
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untuk antisipasi kenaikan harga. Suatu perusahaan yang 

mempunyai MC berada pada MR tegak lurus ini akan 

mempunyai keunggulan sebab kenaikan dan penurunan 

biayanya tidak akan mempengaruhi harganya. Biasanya 

perusahaan yang demikian ini akan dapat menjadi 

pemimpin dalam menentukan harga (price leader ship). 

 

 

 

Gambar 11.4 Kurva Permintaan Patah (Kinked Demand) 

 

Pada gambar 10.6 tampak bahwa kenaikan MC dari 

MC1 menjadi MC2 tidak mempengaruhi harga yang harus 

ditetapkan agar diperoleh keuntungan maksimum. Harga 

yang terbentuk tetap pada P, kecuali bila MC tidak berada 

pada MR tegak lurus maka perubahan biaya akan 

mempengaruhi harga yang harus ditetapkan. Karena alasan 
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inilah perusahaan yang mempunyai MC memotong MR 

tegak lurus dapat memimpin harga. 

 

Istilah-Istilah  

Oligopoly (oligopoli). Organisasi pasar dimana terdapat 

beberapa penjual untuk produk yang homogen atau dengan 

diferensiasi. 

Cournot model (model Cournot). Dasar pikiran model 

oligopoli ini adalah bahwa setiap perusahaan oligopolis, 

dalam usaha mereka untuk memaksimumkan keuntungan-

keuntungan totalnya (TR jika TC=0), mengasumsikan 

bahwa perusahaan lain mempertahankan output-nya 

konstan. 

Chamberlin model  (model Chamberlin). Mirip dengan 

model Cournot kecuali bahwa kedua oligopolis mengakui 

saling ketergantungan mereka dan memaksimumkan 

keuntungan bersama mereka. 

Edgeworth model (model Edgeworth). Mirip dengan 

model Betrand tetapi mengakibatkan fluktuasi-fluktuasi 

harga produk yang terus-menerus diantara harga monopoli 

dan harga output maksimum dari setiap perusahaan. 

Kinked demand curve, or Sweezy model (kurva 

permintaan berlekuk, atau model Sweezy). Model ini 

berusaha menjelaskan kekakuan harga dari pasar oligopolis 

dengan menganggap bahwa oligopolis akan menyesuaikan 

pada penurunan-penurunan harga, tetapi tidak pada 

kenaikan-kenaikan harga.  
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Price leadership (kepemimpinan harga). Bentuk kerjasama 

yang diam-diam dimana oligipolis-oligopolis memutuskan 

untuk menetapkan harga yang sama sebagai pemimpin 

harga dari industri. 

Rangkuman 

Pasar Oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang 

terdiri atas beberapa penjual. Umumnya terdiri dari dua 

sampai sepuluh penjual. Pada pasar oligopoli hanya ada 

beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara 

diam-diam maupun secara bersama-sama. Faktor utama 

yang menyebabkan adanya oligopoli adalah dalam 

keberhasilan mengelola perusahaan sedemikian rupa 

sehingga mempunyai skala ekonomi yang menyebabkan 

terjadinya efisiensi dan keberhasilan dalam promosi 

penjualan.  Oligopoli memiliki ciri atau karakteristik 

seperti: (1) Terdapat beberapa perusahaan yang menguasai 

pasar. (2) Perusahaan menghasilkan barang standar dan 

barang yang berbeda corak. (3) Perusahaan dominan 

mengambil inisiatif penentuan harga dengan membentuk 

kolusi implisit Penggolongan berdasarkan macam barang 

dihasilkan dan bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan, 

pasar ologopoli terdiri atas oligopoli murni, oligopoli tidak 

murni dan kolusi, sedangkan penggolongan berdasarkan 

barang yang dibuat dibedakan oligopoli dengan 

diferensiasi produk dan oligopoli tanpa diferensiasi 

produk.  Pada umumnya ada dua bentuk penyelesaian 

untuk menentukan keseimbangan perusahaan yaitu 

penyelesaian model klasik dan penyelesaian pasar. 
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Penyelesaian klasik yang cukup terkenal yaitu Cournot, 

Edgewort, Chamberlin, dan Swezy.   

Model Cournot menganggap bahwa terdapat dua 

perusahaan dalam suatu industri yang menghasilkan output 

yang sama dengan biaya sama dengan nol. Setiap 

perusahaan bertindak seakan-akan output perusahaan tetap. 

Perusahaan tersebut kemudian berusaha untuk 

memaksimalkan keuntungannya pada sisa pasar. Model 

Edgeworth menggambarkan adanya persaingan harga dari 

dua perusahaan, namun karena adanya keterbatasan 

kapasitas maka menaikkan harga merupakan pilihan 

berikutnya, sehingga harga menjadi fluktuatif sedemikian 

rupa dari harga keseimbangan. Model Chamberlin disebut 

juga sebagai model yang realistis, karena memasukkan 

asumsi bahwa terdapat ketergantungan antar perusahaan 

sehingga mereka akan mencari solusi terbaik agar tidak 

dirugikan satu sama lain. Model Swezy atau Model kinked 

menjelaskan bahwa perubahan pada biaya jarang sekali 

diimbangi dengan perubahan pada harga pasar, dan bila 

perubahan pada harga pasar benar-benar terjadi dipasar 

oligopoli cenderung terjadi dalam skala yang cukup besar. 

 

Soal Latihan 

1. Jelaskan apa yang dimaksud pasar Oligopoli dan bagaimana 

latar belakang terbentuknya. 

2. Jelaskan pula ciri-ciri pasar oligopoli sehingga membedakan 

dengan bentuk praktek pasar lainnya 

3. Jelaskan bagaimana bentuk penyelesaian model Cournot 

4. Jelaskan model pnelesaian dengan model Edgeword 
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5. Jelaskan bentuk penyelesaian dengan model Camberlin  

6. Jelaskan bentuk penyelsesaian dengan model  Model Swezy 

atau Model Kinked demand. 
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PASAR PERSAINGAN 

MONOPOLISTIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARIS BESAR PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas mengenai pengertian pasar persaingan 

monopolistik dan cirinya sehingga membedakannya 

dengan bentuk pasar yang lain. Selain itu dibahas pula 

bagaimana mengenai permintaan bagi pasar persaingan 

monopolistik. Sepertti juga pasar lain pada pasar 

monopolistik juga melakukan usaha memaksimumkan 

keuntungan baik pada keseimbangan jangka pendek 

maupun jangka panjang 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Menjelaskan pengertian dan ciri pasar persaingan 

monpolistik 

 Membedakan ciri pasar persaingan monopolistik 

dengan bentuk pasar lain 

 Menjelaskan kerkaitan permintaan dengan praktek 

pasar persaingan monopolistik 

 Mebedakan keseimbangan pasar monpolistik 

dalam jangka pendek dan jangka panjang 

 

12 
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Pengertian dan Ciri Pasar Persaingan Monopolistik 

Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar 

dimana terdapat banyak produsen dalam suatu industri 

yang menghasilkan barang yang berbeda corak 

(differntiated product). Banyaknya penjual dalam suatu 

industri menyebabkan pasar monopolistik lebih dekat pada 

analisis pasar persaingan sempurna, sedangkan adanya 

perbedaan output dari masing-masing penjual 

menyebabkan analisisnya lebih dekat pada pasar monopoli. 

Model ini lebih mengeleminir dua anggapan yang eksrim 

yang sulit sekali dijumpai dalam pasar persaingan 

sempurna dan pasar monopoli, yaitu barang yang diperjual 

belikan homogen dan adanya kenyataan bahwa monopoli 

sangat sedikit sekali. Barang yang homogen membawa 

konsekuensi adanya substitusi tetapi tidak sempurna.  

Setiap produsen dalam kelompok produk memiliki 

kekuatan monopoli hingga tingkat tertentu, tetapi kekuatan 

tersebut tidak besar sebab produsen lain menjual produk 

yang dibedakan tetapi berkaitan dengan produk perusahaan 

tersebut. Kedua asumsi dasar inilah yang dijelaskan dalam 

pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dimulai 

dari beberapa asumsi yang memasukkan hampir semua 

unsur persaingan sempurna dan juga memasukkan unsur 

dari monopoli, sehingga dapat disebut sebagai pasar yang 

mempunyai ciri persaingan sempurna dan monopoli.Ciri-

ciri selengkapnya dari pasar persaingan monopolistik dapat 

dirinci: (1) Terdapat banyak penjual; (2) Barangnya 

berbeda corak; (3) Perusahaan mempunyai sedikit 
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kekuasaan mempengaruhi harga; (3) Keluar dan masuk ke 

dalam industri relatif mudah; dan  (4) Persaingan 

menetapkan promosi penjualan sangan mudah. (Tati 

Soehartati Joesron dan M. Faturrahman, 2012) 

 

Permintaan dari Persaingan Monopolistik  

Dalam model pasar monopolistik ini terdapat dua 

bentuk permintaan. Dua model permintaan ini dibangun 

dari anggapan bahwa satu produk dari suatu perusahan 

terkait erat dengan produk dari perusahaan lainnya, 

sehingga kebijaksanaan perusahaan menurunkan harganya 

tidak akan mendapatkan imbalan kenaikan kuantitas 

separti yang diharapkan, begitu pula karena adanya 

anggapan bahwa produk suatu perusahaan merupakan 

barang subsitusi dari produk perusahan lainnya maka 

kenaikan harganya seolah-olah akan menurunkan kuantitas 

yang amat besar yang diperkirakan disebabkan oleh 

berpindahnya konsumen pada produsen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.1 Kurva Permintaan Pasar Monopolistik 
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Pada gambar 12.1, DD merupakan permintaan 

industri atau sering pula disebut permintaan proposional 

karena permintaan ini menunjukkan bahwa perubahan 

harga barang lain memberikan kontribusi yang tidak sedikit 

terhadap perubahan kuantitas yang diminta dari suatu 

barang, sedangkan dd merupakan permintaan yang 

dihadapi oleh perusahan, sering pula disebut permintaan 

konvensional. Misalnya pada harga P0 perusahan mencapai 

situasi keseimbangan dengan output sebesar Q0. Apabila ia 

melakukan penurunan harga dari produk yang dijualnya, ia 

berharap akan dapat melakukan ekspansi besar-besaran 

dalam penjualannya yang diakibatkan oleh: (a) Penjualan 

kepada langganan yang sudah ada akan bertambah. (b) 

Apabila perusahaan lain tidak melakukan hal yang sama, 

maka ia akan dapat menyerap sebagian dari pangsi pasar 

mereka. Disamping dipengaruhi oleh dua hal diatas, kurva 

DD bisa dipengaruhi pula oleh masuknya perusahaan lain 

dalam industri. Semakin banyak perusahaan lain memasuki 

pasar maka permintaan DD yang dihadapi oleh perusahaan 

semakin curam (semakin in elastis). 

 Apabila perusahaan menaikkan harga di atas P , 

karena adanya anggapan bahwa barang yang ia produksi 

terkait erat dengan barang lainnya maka ia memperkirakan 

akan memperoleh penurunan kuantitas penjualan amat 

besar karena: (a) Penjualan pada pelanggan yang dusah ada 

akan berkurang (b) Pelanggan akan berpindah pada 

produsen lain. Jadi, dd merupakan permintaan yang 

diharapkan oleh perusahaan apabila ia menurunkan 
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harganya dengan anggapan tidak ada perusahaan lain 

memasuki pasar atau semua perusahaan tetap 

mempertahannya harga mereka, sedangkan DD merupakan 

penjuan aktual yang dapat dicapai sebagai akibat dari 

penurunan harga. 

 

Keseimbangan Pasar Jangka Pendek  

Analisis harga dan output dalam jangka pendek 

pada pasar persaingan monopolistik sangat mirip dengan 

keadaan pasar yang lain. Justru kelebihan analisis pasar 

monopolistik terletak pada analisis jangka panjangnya. 

(Tati Soehartati Joesron dan M. Faturrahman, 2012) 

Keseimbangannya akan terjadi jika semua 

perusahaan dalam kelompok produk tertentu berada dalam 

keadaan keseimbangan secara bersamaan. Setiap 

berusahaan akan memilih harga kuantitas dan derajat 

difernsiasi produknya untuk memaksimumkan 

keuntungannya. Semua itu diilustrasikan pada Gambar 9.2. 

Suatu perusahaan harus memiliki gingkat harga 

pada kurva dd sama degnan DD, dan yang sesuai dengan 

output yang menggambarkan MR = MC. Pada gambar 9.2 

terjadi pada Q*.  
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Gambar 12.2 Keseimbangan Jangka Pendek 

 

Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, 

maka harga untuk kuantitas Qx dapat ditentukan dengan 

menarik sebuah garis vertikal melalui Qx tersebut menuju 

kurva dd. Keseimbangan produsen terjadi pada titik P* 

dengan kuantitas sebesar Q*. Pada keseimbangan tersebut, 

keuntungan perunit sebesar KL dan keuntungan total 

sebesar PKLM.  

Sebagaimana pada pasar lainya, keuntungan jangka 

pendek dapat negatif, nol atau positif. Gambar 9.3 

menunjukkan perusahan yang memperoleh keuntungan 

positif karena harga yang tercipta (P) berada di atas kurva 

biaya rata-ratanya (AC) sehingga menghasilkan 

keuntungan per unit positif sebesar AB. Total penerimaan 
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perusahaan sebesar OPAQ, sedangkan total biayanya 

adalah ACBQ. Dengan demikian, keuntungan totalnya 

adalah sebesar PABC. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

Gambar 9.3. 

Gambar 12.3 Perusahan Memperoleh Keuntungan 

 

Namun, tidak semua perusahaan yang berada di 

pasar monopolistis akan memperoleh keuntungan. Hal itu 

terjadi apabila harga yang tercipta berada di bawah kurva 

biaya rata-ratanya. Pada gambar 9.4 ditunjukkan bahwa 

perusahaan mengalami kerugian sebesar PABC, Karena 

total penerimaannya hanya sebesar OCBQ sedangkan total 

biayanya sebesar OPAQ. 
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Gambar 12.4 Perusahaan Mengalami Kerugian 

Perusahaan bisa berada pada keadaan normal profit 

apabila harga yang terbentuk berada pada titik C yang 

menggambarkan total penerimaan sama dengan total 

biayanya. 

 

Keseimbangan Pasar Jangka Panjang  

Keseimbangan jangka panjang memerlukan pula 

syarat-syarat keseimbangan jangka pendek dan keuntungan 

sama dengan nol untuk suatu perusahaan yang 

representatif. Implikasi dari modal persaingan 

monopolistis ini merupakan gabungan dari implikasi dari 

persaingan sempurna dan monopoli, antara lain: 

 

1. Harga yang lebih besar dari marginal cost (P>MC); 

2. Keuntungan sama dengan 0; 

3. AC lebih besar dari titik minimum pada kurva LRAC. 
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Berikut ini akan diuraikan ketiga kondisi situasi 

yang merupakan persyaratan di atas, mengingat dalam 

jangka panjang inilah terletak kekhususan analisis pasar 

monopolistis yang khas. 

 

1. Harga (P) Lebih Besar dari Marginal (MC) 

Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis pasar 

persaingan sempurna bahwa syarat yang harus dipenuhi 

untuk mencapai keseimbangan perusahaan perusahaan 

adalah MC=P; sedangkan dalam pasar monopoli P 

ditentukan pada saat MC=MR. Karena dalam pasar 

monopolistis ini situasinya berada antara pasar persaingan 

dan pasar monopoli maka harga tidak akan terjadi pada 

P=MC sebagaimana pasar persaingan sempurna, namun 

juga tidak semata-mata akan terjadi pada keuntungan 

maksimum pada posisi harga ditentukan berdasarkan 

MR=MC sebagaimana pasar monopoli. Harga dalam 

jangka panjang dalam pasar ini akan terjadi pada P>MC. 

Hal ini karena posisi perusahaan dalam pasar mendekati 

pasar monopoli, artinya ia mempunyai kekuasaan untuk 

menentukan harga tetapi tidak mutlak. 

Jadi, keseimbangan dalam pasar monopolistik 

jangka panjang akan terjadi pada saat: 

 

1. MR = MC 

2. Kurva dd dan kurva DD berpotongan pada tingkat harga 

dan kuantitas yang dapat memaksimalkan keuntungan. 
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3. Keuntungan sama dengan nol. 

 

Pada gambar 9.5 keseimbangan jangka panjang 

tersebut akan terjadi pada kuantitas QL dan harga PL . pada 

titik E (QL,PL) tersebut, ketika syarat di atas tepenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.5 Persyaratan P > MC 

 

2. Keuntungan sama dengan nol 

Keuntungan akan sama dengan nol dalam 

keseimbangan jangka panjang, kerena ada kemudahan 

untuk memasuki pasar, sehingga keuntungan di atas tingkat 

yang normal akan segera hilang.  Kurva dd akan 

bersinggungan dengan kurva LRAC dalam keseimbangan 

jangka panjang. Jika keuntungan sama dengan nol, maka P 

harus sama dengan AC. Jika kurva dd diatas kurva LRAC 

pada setiap titik, maka paling tidak akan ada subuah ukuran 

pabrik yang menghasilkan keuntungan positif. 
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Gambar 12.6 Posisi Keuntungan Normal 

 

3. Kelebihan kapasitas (exces capacity) 

Pasar persaingan monopolistis bisa mengakibatkan 

excess capacity. (kelebihan kapasitas). Perhatikan gambar 

9.6 di atas. Kurva permintaan yang berhadapan dengan 

sebuah perusahaan dalam persaingan monopolistis 

berslope negatif, dan kurva LRAC yang menyinggung 

kurva dd harus berslope negatif pula agar pada titik 

singgung tersebut terjadi P =AC (keuntungan normal). 

Pada gambar 11.6. terlihat bahwa AC sedang menurun 

pada saat terjadi titik singgung dengan kurva permintaan 

(dd). Artinya AC dapat diturunkan dengan peningkatan 

output setiap pabrik dan mengurangi jumlah pabrik yang 

dimiliki dalam jangka panjang. Dengan kata lain, dalam 

pasar monopolistis akan terjadi kelebihan kapasitas 
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Persaingan Bukan Harga  

Persaingan bukan harga pada prinsipnya 

mengandung kegiatan usaha diluar perubahan harga yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak 

pembeli. Persaingan bukan harga dapat dibedakan dua 

jenis: 

 

1. Diferensi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis 

tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan 

lain; 

2. Iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Salah satu  

kegiatan penting yang dilakukan oleh perusahaan 

monopolis adalah melakukan promosi penjualan secara 

iklan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu: (1) Untuk 

memberikan penerangan kepada konsumen mengenai 

barang yang diproduksinya, (2) Untuk menekankan 

bahwa barang yang  dihasilkan perusahaan adalah 

merupakan barang yang terbaik. (3) Untuk memelihara 

hubungan baik dengan pada konsumen. 

 

Berbagai contoh empirik menekankan perlunya 

periklanan bagi suatu produk, sebab produk yang belum 

dikenal kurang diminati oleh masyarakat konsumen. 

Bahkan kesalahan membuat iklan akan membawa kiblat 

perubahan pada kuantitas yang diminta. Nescafe dahulu 

diiklankan merupakan simbol minuman klasik Amerika. 
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Dengan kebijaksanaan seperti tersebut ternyata tidak dapat 

mendongkrak penjualan lebih baik, baru kemudian setelah 

diubah dengan menunjukkan simbol minuman kopi 

modern yang digambarkan dengan gambar konsumen 

modern, terlihat adanya peningkatan penjualannya. 

Tentang periklanan ini masih banyak mengandung 

pro dan kontra, karena terkait dengan biaya yang harus 

dikeluarkannya. Iklan yang disampaikan perusahaan 

kepada masyarakat konsumen akan berpengaruh positif, 

juga berpengaruh negatif. Ada dua pendapat yang 

mendukung dan mengkritik mengenai iklan ini, segolongan 

orang berpendapat bahwa iklan akan menambah biaya 

produksi sehingga berkaitan langsung dengan peningkatan 

harga. Golongan lain beranggapan bahwa dengan adanya 

iklan dapat menurunkan ongkos produksi per unit 

sehubungan dengan dikenalnya barang tersebut dipasar, 

dan peningkatan penjualan produk. 

Pandangan golongan yang mendukung 

dilakukannya periklanan mempunyai alasan sebagai 

berikut: (a) Iklan membantu konsumen untuk membuat 

keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis barang 

yang akan dibelinya, (b) Iklan akan menggalakkan 

kegiatan memperbaiki mutu sesuatu barang. (c) Iklan 

membantu membiayai perusahaan-perusahaan komunikasi 

masa seperti radio, surat kabar atau majalah, serta TV.  (d) 

Iklan menaikkan kesempatan kerja. Pandangan golongan 

yang mengkritik dilakukannya periklanan mempunyai 

alasan bahwa: (a) Promosi secara iklan adalah 
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penghamburan biaya. (b) Iklan tidak selalu memberi 

informasi yang betul. Iklan bukanlah suatu cara yang 

efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam 

perekonomian. (c) Iklan dapat menjadi penghambat kepada 

perusahaan-perusahaan baru untuk masuk kedalam 

industri. Terlepas dari adanya pro kontra terhadap 

periklanan ini, yang jelas dalam analisis pasar 

monopolistik periklanan memegang peranan penting untuk 

memperkenalkan produk dan mempengaruhi pasar. 

 

Efek Persaingan Monopolistis 

Apabila kita ungkapkan kembali analisis 

keseimbangan produsen dalam pasar persaingan 

monopolistis jangka panjang, tampak terdapat dua efek 

penting yang patut untuk kita uraikan, yaitu: 

 

1. Terjadi ketidakefisienan produksi karena produsen-

produsen tidak berproduksi pada AC minimum. Hal ini 

merupakan akibat dari adanya kurva permintaan yang 

menurun harus bersinggungan dengan AC, sehingga 

tidak mungkin terjadi pada AC minimum melainkan 

pada saat AC menurun. Ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dalam jangka masih belum memanfaatkan 

adanya economies of scale secara penuh, sehingga 

terjadi pemborosan sumber ekonomi masyarakat. 

 

2. Konsumen masih harus membayar harga produk yang 

lebih tinggi dari ongkos marginal untuk menghasilkan 
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produk tersebut (P>MC). Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat masih mengalami kerugian akibat adanya 

kekuasaan monopoli perusahaan. 

 

Menurut penemuan (Chamberlin), sebenarnya tidak 

bekerjanya perusahaan pada AC minimum tidak 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebab masyarakat 

memperoleh kompensasi berupa keanekaragaman barang 

yang sanggup meningkatkan kepuasan konsumen. Masih 

menurut Chamberlin, keanekaragaman barang tidak hanya 

sekedar pada pembungkusnya, melainkan lebih dari itu dan 

akan memberikan tambahan kepuasan bagi konsumen 

karena bertambahnya barang yang dapat mereka pilih. 

Dengan kata lain adanya kerugian tidak dapat 

digunakannya sumber ekonomi sepenuhnya dapat 

dinetralisir dengan keanekaragaman barang yang 

disediakan oleh perusahaan dalam pasar. 

 

Pengaturan Pasar Monopolistik  

Apabila keseimbangan pada harga dan kuantitas 

output keseimbangan dianggap timbul ketidak adilan, 

karena perusahaan belum pada AC minimum dan harga 

yang harus dibayar oleh konsumen melebihi biaya 

marginalnya, maka terdapat dua tindakan yang mungkin 

untuk dilakukan, yaitu: 

 

1. Pemerintah membuat peraturan tentang kebijaksanaan 

harga, atau  
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2. Pemerintah memberikan subsidi. 

 

Kedua tindakan tersebut dilakukan agar perusahaan 

bekerja pada MC=AC. Harga ditentukan seolah-olah dalam 

pada persaingan sempurna. Pada posisi ini dianggap 

mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi karena pada 

posisi ini berarti monopoli tidak sepenuhnya meggunakan 

haknya untuk membuat harga dan konsumen membayar 

barang sesuai dengan biaya marginalnya. 

Kalau diantara dua tindakan alternatif di atas, 

alternatif pertama yang dipilih konsekuensinya adalah 

perlunya sistem pengawasan - baik fisik maupun 

administrasi – terhadap kegiatan produksi setiap 

perusahaan. Hal ini tentunya akan memakan biaya dan 

tenaga yang tidak sedikit dari pemerintah. 

Kalau alternatif kedua dipilih, konsekuensinya 

pemerintah harus memberikan subsidi paling tidak sebesar 

keuntungan produsen yang hilang. Ini berarti beban 

permanen pada anggaran negara. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengurangi dampak negatif adanya pasar persaingan 

monopolistis memerlukan biaya yang tidak sedikit, 

sehingga pembuatan kebijaksanaan untuk mengatasi 

dampak negatif yang dapat dihilangkannya harus sesuai 

dengan biaya yang harus dikeluarkan. 
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Istilah-Istilah 

Monopolistic competition (persaingan monopolistis). 

Organisasi pasar dimana terdapat banyak perusahaan yang 

menjual produk dengan diferensiasi.  

Bilateral monopoly (monopoli bilateral). Situasi pasar di 

mana pembeli monopsonistik dari faktor produksi 

menghadapi penjual monopolistik dari faktor produksi. 

 

Rangkuman 

Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar 

dimana terdapat banyak produsen dalam suatu industri 

yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Banyaknya 

penjual dalam suatu industri menyebabkan pasar 

monopolistik lebih dekat pada analisis pasar persaingan 

sempurna, sedangkan adanya perbedaan output dari 

masing-masing penjual menyebabkan analisisnya lebih 

dekat pada pasar monopoli. .Ciri-ciri pasar persaingan 

monopolistik dapat dirinci: (1) Terdapat banyak penjual; 

(2) Barangnya berbeda corak; (3) Perusahaan mempunyai 

sedikit kekuasaan mempengaruhi harga; (3) Keluar dan 

masuk ke dalam industri relatif mudah; dan  (4) Persaingan 

menetapkan promosi penjualan sangan mudah. 

Pada  pasar monopolistik terdapat dua bentuk 

permintaan. Dua bentuk permintaan tersebut dibangun dari 

anggapan bahwa satu produk dari suatu perusahan terkait 

erat dengan produk dari perusahaan lainnya, sehingga 

kebijaksanaan perusahaan menurunkan harganya tidak 

akan mendapatkan imbalan kenaikan kuantitas seperti yang 
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diharapkan, begitu pula karena adanya anggapan bahwa 

produk suatu perusahaan merupakan barang subsitusi dari 

produk perusahan lainnya maka kenaikan harganya seolah-

olah akan menurunkan kuantitas yang amat besar yang 

diperkirakan disebabkan oleh berpindahnya konsumen 

pada produsen lainnya. 

Keseimbangan jangka pendek pada pasar 

persaingan monopolistik sangat mirip dengan keadaan 

pasar yang lain. Keseimbangannya akan terjadi jika semua 

perusahaan dalam kelompok produk tertentu berada dalam 

keadaan keseimbangan secara bersamaan. Setiap 

perusahaan akan memilih harga kuantitas dan derajat 

diferensiasi produknya untuk memaksimumkan 

keuntungannya. Keseimbangan jangka panjang 

memerlukan pula syarat-syarat keseimbangan jangka 

pendek dan keuntungan sama dengan nol untuk suatu 

perusahaan yang representatif. Implikasi dari modal 

persaingan monopolistis ini merupakan gabungan dari 

implikasi  persaingan sempurna dan monopoli. 

 

Soal Latihan 

1. Kemukakan pengertian pasar persaingan monopolistik 

dan jelsakan contohnya. 

2. Jelaskan ciri pasar persaingan monopolistik sehingga 

berbeda dengan bentuk pasar lainnya 

3. Jelaskan perbedaan keseimbangan jangka pendek dan 

keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan 

monopolistik 
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4. Jelaskan pula syarat yang diperlukan pasar monopolistik 

dalam memaksimumkan keuntungan  
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