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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Buku Penuntun 

Ekonomi Mikro ini.Buku Penuntun Praktikum Ekonomi Mikro ini bertujuan untuk lebih 

mempermudah mahasiswa dalam memahami mata kuliah Ekonomi Mikro secara kuantitatif 

dan terapan.Kami mencoba menyusun buku ini sedemikian rupa dan sesederhana mungkin 

dengan maksud memberikan kemudahan dalam pemanfaatannya. 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada Tim Asisten Laboratorium Ekonomi 

Pertanian, Program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah banyak 

membantu dalam penyelesaian Buku Penuntun Praktikum Ekonomi Mikro.  

Namun demikian, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh 

sebab itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Buku 

Penuntun Praktikum Ekonomi Mikro selanjutnya. 

 

 

 

 

Jember, Agustus 2017 

 

 

 

 

              Tim Penyusun   
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

 Untuk menjaga kelancaran praktikum di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Jember, perlu diwujudkan adanya tata tertib bagi mahasiswa/praktikan yang 

mengikuti acara praktikum, yaitu sebagai berikut: 

1. Praktikan wajib berpakaian rapi dan sopan (bersepatu tertutup, baju / kaos berkerah). 

2. Praktikan masuk ruangan 5 menit sebelum acara praktikum dimulai. 

3. Praktikan dilarang makan, minum, merokok, serta berbicara atau bersuara yang dapat 

mengganggu ketenangan jalannya praktikum di dalam ruangan saat acara praktikum 

berlangsung. 

4. Selama acara praktikum berlangsung alat komunikasi di matikan/silent. 

5. Praktikan keluar-masuk ruangan praktikum harus seijin asisten 

6. Bagi praktikan yang tidak masuk wajib memberikan surat ijin tertulis yang dilegalisasi 

oleh Ketua Laboratorium/ koordinator praktikum/ dosen pengampu mata kuliah maksimal 

3 hari setelah acara praktikum dilaksanakan.  

7. Praktikan yang terlambat lebih dari 5 menit terhitung sejak praktikum dimulai tidak 

diperbolehkan megikuti praktikum. 

8. Praktikan wajib tertib dalam mengikuti acara praktikum. 

9. Sanksi praktikum diberlakukan atas kebijakan masing-masing laboratorium. 

10. Apabila ada tindakan yang tidak sesuai etika akademis atau bertentangan dengan moral 

dari praktikan selama mengikuti praktikum dapat mempengaruhi nilai akhir mata kuliah 

mahasiswa yang bersangkutan.  

11. Pratikan yang tidak menghadiri/mengikuti acara pratikum lebih dari 3 (tiga) kali 

dinyataan gugur, dan dianggap tidak mempunyai nilai praktikum (0) 

12. Praktian yang mendapat inhaln lebih dari 3 (tiga) kali dinyatakan gugur dan dianggap 

tidak mempunyai nilai praktikum (0). 

13. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib praktikum akan ditetapkan kemudian. 
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SANKSI PRAKTIKUM 

 

 Untuk menjaga kelancaran dan disiplin praktikum di Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian / Agribisnis dan Program Studi Agribisnis – Fakultas Pertanian Universitas Jember, 

perlu diberlakukan sanksi bagi mahasiswa/praktikan yang melanggar ketentuan kelengkapan 

acara praktikum. Adapun bentuk-bentuk sanksi terebut sebagai berikut : 

1. Praktikan yang tidak menghadiri acara pratikum karena sakit dengan bukti surat dokter 

(rawat inap / rawat jalan) yang didelegasi oleh ketua Laboratorium / koordinator pratikum 

/ dosen pengampu mata kuliah diwajibkan membuat makalah minimal 10 lembar dengan 

sumber minimal 5 (sumber buku minimal 3/ foto copy materi yang dikutip, jurnal 

minimal 2/ diprint, artikel) beserta PPT minimal 8 slide. 

2. Praktikan yang tidak menghadiri acara pratikum dengan izin yang didelegasi oleh Jurusan 

/ Fakultas / Universitas di wajibkan membuat makalah minimal 15 lembar plus translate 

dengan sumber minimal 5 (sumber buku minimal 3/ foto copy materi yang dikutip, jurnal 

minimal 2/ diprint, artikel) beserta PPT minimal 8 slide. 

3. Praktikan yang tidak menghadiri acara pratikum dengan izin dari luar lingkungan Jurusan 

/ Fakultas / Universitas di wajibkan membuat makalah minimal 15 lembar plus translate 

dengan sumber minimal 5 (sumber buku minimal 3/ foto copy materi yang dikutip, jurnal 

minimal 2/ diprint, artikel) beserta PPT minimal 8 slide. 

4. Praktikan yang tidak menghadiri acara pratikum dengan tanpa izin diwajibkan membuat  

membuat makalah minimal 20 lembar plus translate dengan sumber minimal 5 (sumber 

buku minimal 3/ foto copy materi yang dikutip, jurnal minimal 2/ diprint, artikel) beserta 

PPT minimal 8 slide. 

5. Format makalah adalah sebagai berikut : Cover, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan 

Daftar Pustaka. 

6. Praktikan yang tidak menghadiri acara pratikum wajib menghadap koordinator mata 

pratikum maksimal 3 hari setelah acara pratikum.  

7. Sanksi pratikum wajib diselesaikan sesuai dengan persetujuan dengan koordinator mata 

pratikum. Praktikan yang tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas (sanksi pratikum) 

maka akan diberi tugas atau sanksi tambahan. 
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Catatan: 

Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan adalah untuk memenuhi kekosongan nilai dan daftar 

hadir akibat tidak mengikuti salah satu acara praktikum.Apabila sanksi tersebut belum 

dilaksanakan maka nilai akhir praktikum tidak dapat diberikan pada yang bersangkutan. 

 

Jember, September 2016 

 

Menyetejui  Mengetahui 

Ketua Jurusan Agribisnis 

Fakultas Pertanian 

 

 

 

Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M 

NIP. 197006251994031002 

Ketua Lab Ekonomi Pertanian 

 

 

 

 

Rudi Hartadi, SP., M.Si 

NIP. 196908251994031001 
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Pertemuan 1 
MEKANISME PASAR  

 
 

Di dalam bab ini kita akan melihat lebih mendalam bagaimana suatu pasar bekerja, 

khususnya bagaimana tarik menarik antara permintaan dan penawaran menimbulkan 

keseimbangan harga dan kuantitas suatu barang. Di dalam ilmu ekonomi pengertian “pasar” 

tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-

hari. Suatu pasar dapat diartikan sebagai pertemuan antara permintaan pasar dengan 

penawaran pasar suatu barang tertentu. Sehingga dari sini kita perlu untuk mengetahui 

terlebih dahulu tentang permintaan dan penawaran. 

 

1.1 Permintaan 

Permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan suatu 

barang. Sedangkan jumlah barang yang diminta merupakan banyaknya permintaan suatu 

barang pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain 

harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera 

atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, dan iklan. 

Hukum permintaan pada hakekatnya menyatakan bahwa semakin rendah harga 

suatu barang maka semakin banyak permintaan atas barang tersebut; sebaliknya semakin 

tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan atas barang tersebut, dengan 

asumsi ceteris paribus. Fungsi permintaaan adalah fungsi yang memperlihatkan hubungan 

antara jumlah yang diminta (Q) sebagai fungsi dari harga (Px) dan harga barang lain (Py) 

dan pendapatan atau income (I). Persamaan fungsi permintaan dapat disusun sebagai berikut 

: 

Qd  =  f (Px, Py, I, T, N, E, A) 

Dimana : Qd  = permintaan akan barang  

  Px  = harga barang itu sendiri 

   Py  = harga barang lain 

   I = Pendapatan  

   T  = selera konsumen 

   N = jumlah penduduk 

   E = perkiraan harga dimasa mendatang 

   A = iklan 

Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dengan jumlah barang yang 

diminta 

No Nama Variabel Notasi Bentuk Hubungan 

1. Harga barang itu sendiri Px Negatif (terbalik) 

2. Harga barang lain Py Positif (searah/barang subtitusi) 

Negatif (terbalik/barang komplementer) 

 Pendapatan I Positif (searah/barang normal) 

Negatif (terbalik/ barang inferior) 

 Selera konsumen T Positif 

 Jumlah penduduk N Positif 

 Perkiraan harga dimasa 

mendatang 

E Positif 

 Iklan A Positif 
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1. Kurva permintaan  

Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menghubungkan antara harga suatu 

barang tertentu dan jumlah barang  yang diminta (ceteris paribus). 

   

  P1 (harga barang Q1) 

 

 

 

          P1.1           A 

        Kurva permintaan individu 

        Slope negatif 

 

          P1.2          B 

 

 

          P1.3                C 

 

 

 

              0    Q1.1             Q1.2            Q1.3   barang Q1 

 

Gambar 1. Kurva Permintaan 

 

2. Pergeseran dan Pergerakan Kurva permintaan  

 Ada dua perubahan yang mungkin terjadi pada suatu keseimbangan permintaan, yaitu (a) 

pergeseran di dalam kurva, dan (b) pergerakan kurva.   

 Permintaan akan bergeser di sepanjang kurva permintaan (movement along demand curve) 

manakala terjadi perubahan harga barang tersebut.  Dalam hal permintaan kopi, maka jika 

terjadi perubahan harga kopi maka akan terjadi pergeseran di sepanjang kurva permintaan 

tersebut. 

 Kurva Permintaan akan bergerak/berpindah (shifts in the demand curve) manakala terjadi 

beberapa kemungkinan perubahan, yaitu  (1) perubahan harga komoditas lain, (misalnya 

perubahan harga teh sebagai substitusi kopi), (2) perubahan tingkat pendapatan konsumen, (3) 

perubahan selera, (4) perubahan ekonomi makro seperti inflasi, pertambahan penduduk, dan lain 

sebagainya. 

 

1.2 Penawaran 

 Penawaran merupakan mennggambarkan kombinasi antara harga komoditas dengan 

jumlah yang ditawarkan oleh penjual. Faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran 

adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, harga faktor produksi dan teknologi 

produksi. 

 Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu 

barang maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh para penjual, 

sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka semakin sedikit jumlah barang yang 

ditawarkan oleh para penjual dengan asumsi ceteris paribus. Fungsi penawaran adalah 

fungsi yang memperlihatkan jumlah barang yang ditawrkan (Qs) sebagai fungsi harga produk 

(Px), harga barang lain (Py), harga faktor produksi (r,w) dan teknologi (T). Formulasi 

fungsinya: 
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 Qs  = f (Px, Py, r, w, T) 

Dimana:  Qs = penawaran atas suatu barang 

 Px = harga barang itu sendiri  

 Py    = harga barang lain 

 r = harga barang modal 

 w = upah 

 T = teknologi produksi 

 

1. Kurva penawaran 

 Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menggambarkan hubungan diantara 

harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para produsen 

(ceteris paribus). 

 

 P1 (harga barang Q1) 

 

 

 

          P1.1           A 

        Kurva penawaran individu 

        slopenya positif 

 

          P1.2          B 

 

 

          P1.3                C 

 

 

 

              0       Q1.3             Q1.2             Q1.1   barang Q1 

 

Gambar 2 Kurva Penawaran 

 

3. Pergeseran dan pergerakan kurva Penawaran.   

Ada dua perubahan yang mungkin terjadi pada suatu keseimbangan penawaran, yaitu (a) 

pergeseran di dalam kurva, dan (b) pergerakan kurva.   

a. Kurva Penawaran akan bergeser di sepanjang kurva (movement along supply curve) 

manakala terjadi perubahan harga barang tersebut.  Dalam hal permintaan kopi, maka jika 

terjadi perubahan harga kopi maka akan terjadi pergeseran di sepanjang kurva penawaran 

tersebut. 

b. Kurva Penawaran akan bergerak/berpindah (shifts in the supply curve) manakala terjadi 

beberapa kemungkinan perubahan, misalnya  (1) perubahan harga input, (misalnya 

perubahan upah tenaga kerja atau bunga modal), (2) perubahan tingkat teknologi produksi, 

(3) perubahan harga barang substitusi maupun harga barang komplemennya, (4) 

perubahan kondisi dalam perekonomian makro seperti inflasi, pertambahan penduduk, dan 

lain sebagainya. 
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1.3 Keseimbangan/Ekuilibrium Pasar 

Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah 

yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah 

yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga keseimbangan adalah harga 

dimana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau 

mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan yang dijual.  

Bagaimana jika jumlah barang yang diminta tidak sama dengan jumlah barang yang 

ditawarkan? Dalam hal ini, harga yang terjadi adalah harga disekuilibrium, atau harga dalam 

ketidak-seimbangan pasar. 

1) Pada tingkat harga di atas harga ekuilibrium, maka di dalam pasar akan terjadi suatu 

keadaan yang disebut dengan ekses penawaran atau kelebihan penawaran (excess 

supply), karena jumlah barang yang ditawarkan di dalam pasar lebih banyak 

dibandingkan jumlah barang yang diminta. 

2) Pada tingkat harga di bawah harga ekuilibrium, maka di dalam pasar akan terjadi suatu 

keadaan yang disebut dengan ekses permintaan atau kelebihan permintaan (excess 

demand), karena jumlah barang yang diminta di dalam pasar lebih banyak 

dibandingkan jumlah barang yang ditawarkan. 

Jika terjadi hal-hal seperti di atas (terdapat kondisi ekses penawaran atau terdapat ekses 

permintaan), maka menurut Adam Smith mekanisme pasar barang akan dengan sendirinya 

mengarah kepada terjadinya keseimbangan (harga ekuilibrium).  Jika terjadi ekses 

penawaran, maka harga akan terdorong turun menuju keseimbangan, dan jika terjadi ekses 

permintaan, maka harga akan terdorong naik menuju keseimbangan.  
         P 

                                   Qs     

                    

          Ekses Penawaran 

  

 

    

      Po                E 

 

                  

 

            Ekses Permintaan              Qd 
 

 

           0                              Qo                                                  Q   

Gambar 3.  Kurva Keseimbangan Permintaan-Penawaran 

Perubahan-perubahan faktor lain diluar harga yang mempengaruhi permintaan atau 

penawaran akan menimbulkan keadaan keseimbangan yang berubah. Terdapat empat 

kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu : 

Kondisi perubahan Pergeseran 

permintaan/penawaran 

Pengaruh terhadap harga dan 

kuantitas keseimbangan 

Bila permintaan meningkat Kurva permintaan bergeser 

ke kanan 

Harga dan kuantitas 

keseimbangan meningkat 

Bila permintaan menurun Kurva permintaan bergeser 

ke kiri 

Harga dan kuantitas 

keseimbangan menurun 

Bila penawaran meningkat Kurva penawaran bergeser ke 

kanan 

Harga menurun, sedangkan 

kuantitas meningkat 

Bila penawaran menurun Kurva penawaran bergeser ke 

kiri 

Harga meningkat, sedangkan 

kuantitas menurun 
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Contoh Soal  
Katakanlah dengan menggunakan angka-angka pada tabel berikut, harga dan jumlah 
barang keseimbangan pasar pupuk dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. 

Tahun 
Harga/unit 
(Rp 1000) 

Permintaan 
(unit) 

Penawaran 
(unit) 

Kelebihan penawaran 
(unit) 

2009 250 1500 1800 300 
2010 300 1600 2100 500 

 
Fungsi permintaan :Qd = a-bP  
   Qd = . . . . . . . . . . . . . . . .  
   Qd = . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fungsi penawaran : Qs = a+bP 
   Qs = . . . . . . . . . . . . . . . . 
   Qs = . . . . . . . . . . . . . . . . 
Syarat keseimbangan: Qd = Qs 
    . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . 
Qe = . . . . . . . . . . . . . . . . 
      = . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jadi, harga keseimbangan pasar pupuk di atas sebesar .......  per unit dan jumlah 
pupuk keseimbangan pasar sebesar ....... unit. 
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1.  Qd = 200 – 3P dan Qs = 120 + 6P 

P = tingkat harga yang dinyatakan dalam ratusan 
a. Berdasarkan persamaan tersebut, buat tabel permintaan dan penawaran saat 

harga 1, 2, 3, 4, dan 5! 
b. Tentukan tingkat harga dan jumlah barang pada kondisi ekuilibrium! 

2. Gambarkan kurva ekuilibrium permintaan dan penawaran serta apa yang terjadi 
pada kurva jika penawaran berkurang sedangkan permintaan tetap? Persamaan 
permintaan dan penawaran atas barang A adalah QD= 130 – 2P dan QS= 50 + 5P, 
dimana P adalah tingkat harga yang dinyatakan dalam ribuan.  
a. Berdasarkan persamaan permintaan dan penawaran diatas, buatlah suatu tabel 

yang terdiri atas variabel harga (ribu rupiah), permintaan (unit) dan penawaran 
(unit) pada saat harga 2, 4, 6, 8, dan 10! 

b. Tentukan harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Apakah 
yang berlaku pada harga Rp 6.000,00 dan pada harga Rp 14.000,00? 

c. Gambarkan keadaan keseimbangan di pasar tersebut! 
3. Di dalam suatu pasar terdapat fungsi penawaran QD = 17 – 4P dan fungsi permintaan 

QS = 23P  
a. Secara matematis carilah harga dan jumlah equilibrium! 
b. Apabila pendapatan konsumen meningkat sehingga fungsi permintaan tersebut 

berubah menjadi QD = 14000000 – 2000000P dan dengan adanya teknologi maka 
fungsi penawaran berubah menjadi QS = 4000000 + 2000000P, maka 
nyatakanlah harga dan jumlah equilibrium baru serta gambarkan perubahan 
kurva permintaan dan penawaran pasar! 

Latihan 
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Pertemuan  2 
ELASTISITAS 

 
 
A. Elastisitas Permintaan 

Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli 

sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya (ceteris paribus). 

Elastisitas permintaan dibedakan menjadi tiga yaitu elastisitas permintaan terhadap harga, 

elatisitas pendapatan dan elastisitas permintaan silang. 

1. Elastisitas permintaan terhadap harga (Price Elasticity of Demand) 

Elastisitas permintaan terhadap harga (Ed) mengukur perubahan relatif permintaan 

terhadap suatu barang akibat perubahan relatif harga barang tersebut. 

 

Ed = 

∂Q
Q⁄

∂P
P⁄

 = 
P

Q
 
∂Q

∂P
 

 

Dimana:  

Ed = elastisitas permintaan terhadap harga 

Q  = jumlah barang yang diminta 

P   = harga barang  

Angka elastisitas permintaan terhadap harga bernilai negatif, misalnya Ed = -2 artinya 

bila harga barang naik 1%, permintaan terhadap barang itu turun 2%. 

  

 Angka Elastisitas Permintaan terhadap Harga (Ed) 
a)  Inelastis (Ed < 1) 

Perubahan permintaan (dalam persentase) lebih kecil daripada perubahan harga.Kalau 

harga naik 10% menyebabkan permintaan turun sebesar, misalnya, 6%. Misalnya beras, 

atau kebutuhan pokok. 

b)  Elastis (Ed > 1) 

Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila perubahan harga suatu barang 

menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misalnya, bila harga turun 10% 

menyebabkan permintaan naik 20%. Contohnya pada mobil. 

c) Elastis unitari (Ed = 1) 

Jika harga naik 10%, permintaan turun 10 % juga.Contoh tidak disebutkan secara spesifik. 

d) Inelastis sempurna (Ed = 0) 

Berapa pun harga suatu barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan, 

misalnya garam. 

e) Elastis tak terhingga (Ed =~) 

Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan tak terbilang besarnya. 

 
 
2.  Elastisitas Permintaan Silang (Cross Elasticity of demand) 
 Elastisitas permintaan silang (Ec) merupakan perubahan relatif permintaan 
suatu barang sebagai akibat adanya perubahan relatif dari harga barang lain. 
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Ec= 

∂Q
X

Q
X

⁄

∂PX
PY

⁄
=

PY

Q
X

 
∂Q

X

∂PY

 

 

Dimana: 

Ec = elastisitas permintaan silang 

Qx = permintaan barang X 

Py = harga barang Y 

 

Nilai Ec mencerminkan hubungan antara barang X dengan Y.  

a) Bila nilai Ec > 0, X merupakan substitusi Y.  

Kenaikan harga Y menyebabkan harga relatif X lebih murah, sehingga permintaan 

terhadap X meningkat.  

b) Nilai Ec < 0 menunjukkan hubungan X dan Y adalah komplementer.  

X hanya bisa digunakan bersama-sama Y. Penambahan atau pengurangan terhadap X 

menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap Y. Kenaikan harga Y 

menyebabkan permintaan terhadap Y menurun, yang menyebabkan permintaan terhadap 

X ikut menurun.  

 

3. Elastisitas Pendapatan ( Income Elasticity ) 

 Elastisitas pendapatan ( Ei ) merupakan perubahan relatif permintaan suatu barang 

sebagai akibat perubahan relatif tingkat pendapatan konsumen. 

 

Ei= 

∂Q
Q⁄

∂I
I⁄

= 
I

Q
 
∂Q

∂I
 

Dimana: 

Ei = elastisitas pendapatan 

Q = permintaan suatu barang 

I = tingkat pendapatan konsumen 

 

Umumnya nilai Ei positif, karena kenaikan pendapatan (nyata) akan meningkatkan 

permintaan. Jika Ei bernilai positif atau Ei > 0 merupakan barang normal (normal goods). 

Bila nilai Ei antara 0 sampai 1, barang tersebut merupakan kebutuhan pokok (essential 

goods). Barang dengan nilai   Ei > 1 merupakan barang mewah (luxurius goods). Barang 

dengan Ei < 0 disebut sebgai barang inferior (Inferior goods), dimana permintaan barang 

tersebut mengalami penurunan saat pendapatan meningkat. 

 

B. Elastisitas Penawaran 

Elastisitas Penawaran ( Es ) merupakan perubahan relatif jumlah barang yang 

ditawarkan sebagai akibat perbahan relatif harga barang. Elastisitas penawaran, juga dapat 

dikaitkan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang dianggap mempengaruhinya, 

seperti tingkat bunga, tingkat upah, harga bahan baku dan harga bahan antara lainnya. 

 

Es = 

∂Q
Q⁄

∂P
P⁄

= 
P

Q
 
∂Q

∂P
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 Dimana: 

 Es = elastisitas penawaran 

 Q = jumlah barang yang ditawarkan 

 P  = harga barang 

 
 Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang sama dengan elastisitas permintaan, 

yaitu terdapat lima golongan elastisitas : elastis sempurna, elastis, elastisitas uniter, tidak 

elastis, dan tidak elastis sempurna. 

1. Penawaran tidak elastis sempurna, Es = 0 

Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva 

penawaran (S) terlihat vertikal 

2. Penawaran tidak elastis, Es < 1 

Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga, artinya perubahan harga 

mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran 

3. Penawaran uniter elastis, Es = 1 

Perubahan penawaran = perubahan harga 

4. Penawaran elastis, Es > 1 

Perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga, artinya perubahan harga 

mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran  

5. Penawaran elastis sempurna, Es =  ~  

Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. 

Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit 

kapasitas produksi 

 
Contoh Soal 

Tabel perkembangan permintaan telur ayam seorang konsumen pada akhir tahun 2012 

Bulan Harga (Rp) Kuantitas (kg) Pendapatan (ribu) 

November 9.500 10 2.000 

Desember 9.000 10,5 2.200 

Tentukan besarnya elastisitas permintaan terhadap harga dan elastisitas pendapatan!
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1. Tentukan elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran pada setiap perubahan harga 

yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : 

Harga 

(Rp) 

Permintaan 

(Unit) 

Penawaran 

(Unit) 
ED ES 

1000 

900 

800 

700 

  9.000 

13.000 

17.000 

21.000 

18.000 

13.000 

8.000 

3.000 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

2. Pada saat harga barang Y Rp 1300/unit, jumlah barang X yang diminta 400 unit. Saat 

harga barang Y menjadi Rp 800/unit, jumlah barang X yang diminta turun menjadi 220 

unit. Hitunglah: 

a. Koefisien elastisitas silang barang X dan Y dengan elastisitas busur. 

b. Implementasikan hasilnya. 
 



Latihan 
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Pertemuan 3 
OPTIMASI KONSUMEN 

 

 Konsep dasar permintaan individu adalah bahwa setiap orang  mempunyai 

keinginan, kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi oleh ketersediaan barang (good) 

dan jasa (services). Kebutuhan tersebut berusaha untuk dipenuhi dengan tujuan 

untuk memaksimumkan kepuasannya di satu pihak, akan tetapi dibatasi dengan 

anggaran yang terbatas. Pada prinsipnya, teori permintaan konsumsi terhadap 

barang dan jasa ada dua, yaitu : 

a. Pendekatan dengan fungsi kegunaan (the utility approach) 

b. Pendekatan dengan kurva indiferens (the indifference curve approach) 

2.1 Pendekatan dengan fungsi kegunaan (the utility approach) 

 Para ahli ekonomi yang mengembangkan pendekatan dnegan fungsi 

kegunaan ini berpendapat bahwa kegunaan suatu barang ada ukurannya dan 

ukuran itu dapat dinyatakan secara kardinal. Ukuran kegunaan suatu barang 

dinamakan “guna” (utils). Utilitas total (TU = Total Utility) adalah nilai 

kegunaan yang diperoleh dari konsumsi. Utilitas marjinal (MU = Marginal 

Utility) adalah penambahan satu unit barang yang dikonsumsi). MU (Marginal 

Utility) adalah perubahan kepuasan (utility) yang disebabkan oleh perubahan 1 

unit barang yang dikonsumsi. Meskipun utilitas total meningkat, namun utilitas 

marjinal yang diterima dari mengkonsumsi tiap unit tambahan komoditi tersebut 

biasanya menurun. Gejala ini disebut sebagai Hukum Pertambahan Manfaat yang 

Makin Menurun (The Law of Diminishing Marginal Utility).  

 
Gambar 2.1 Kurva Utilitas Total dan Utilitas Marjinal 

Dimana :   MUx  = tambahan kegunaan barang X 

   Px= harga barang X 

 Tujuan seorang konsumen yang rasional adalah memaksimalkan utilitas 

atau kepuasan total yang diperoleh dari penggunaan pendapatannya. Oleh 

karenanya, apabila konsumen ingin memaksimumkan kepuasannya, maka 

tambahan kepuasan yang diperoleh dari barang tersebut proporsional atau searah 

dengan harganya. Tujuan ini dicapai atau dikatakan berada dalam kondisi 
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ekuilibrium bila konsumen itu menggunakan pendapatannya menurut cara yang 

sedemikian rupa sehingga utilitas atau kepuasan dari uang terakhir yang 

dibelanjakan pada berbagai komoditi adalah sama. Secara matematis hal ini 

dapat dinyatakan sebagai : 

Z

Z

y

y

x

x

P

MU

P

MU

P

MU
 .........  

Dengan kendala : 

 

PX QX  + PYQY  + …  + PZQZ= I (Pendapatan individu berbentuk uang)  

Dimana:  

MUx  = Marginal Utility barang X  Qx  = jumlah barang X 

MUy = Marginal Utility barang Y  Qy  = jumlah barang Y 

Px = harga barang X    I      = pendapatan individu 

Py = harga barang Y 

 

2.2 Pendekatan dengan Kurva Indiferens  

 Kurva indiferen (indefference curves) dapat juga menunjukkan selera dan 

ekuilibrium konsumen. Kurva indeferen merupakan kurva yang menunjukkan 

berbagai kombinasi dari komoditi X dan komoditi Y yang menghasilkan utilitas 

atau kepuasan yang sama kepada konsumen. Seorang konsumen dikatakan berada 

dalam kondisi ekuilibrium apabila, dengan kendala pendapatan dan harga yang 

tertentu, konsumen itu memaksimalkan utilitas atau kepuasan total dari 

pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang konsumen berada dalam kondisi 

ekuilibrium apabila dengan garis anggaran tertentu orang itu mencapai kurva 

indiferen tertinggi yang mungkin diraihnya. 

1.  Kurva indiferen memperlihatkan tiga sifat dasar : 

 Kurva indiferen menurun dari kiri kekanan bawah (downward sloping) 

dan cembung terhadap titik origin atau pangkal. 

 Kurva indiferen tidak pernah saling berpotongan satu sama lain. 

 Semakin jauh kurva indiferen terhadap titik origin atau nol akan 

semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. 

 Berikut ini contoh penggunaan kurva indiferen. Misalnya nilai kegunaan 

(kepuasan) konsumen dari mengkonsumsi produk X dan produk Y adalah  

 

 

Dimana :  U = tingkat kepuasan 

X  = produk X 

Y  = Produk Y 
 

 

U = f(X,Y) 
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Gambar 2.5  Kurva Indeferens 

2.   Garis Anggaran (Budget Line) 

 Garis anggaran memperlihatkan semua kombinasi yang berlainan dari dua 

komoditi yang dapat dibeli seorang konsumen, dengan batasan pendapatannya 

yang berbentuk uang dan harga-harga dari kedua komoditi. 

 

 

 

Gambar 2.3 Garis Anggaran 
 

3. Ekuilibrium Konsumen 

 Seorang konsumen dikatakan berada dalam kondisi ekuilibrium apabila, 

dengan kendala pendapatan dan harga yang tertentu, konsumen itu 

memaksimalkan utilitas atau kepuasan total dari pengeluarannya. Dengan kata 

lain, seorang konsumen berada dalam kondisi ekuilibrium apabila dengan garis 

anggaran tertentu orang itu mencapai kurva indiferen tertinggi yang mungkin 

diraihnya. 

 

I = PX.QX + PY.QY 

Dimana : 

 PX adalah harga 

satuan barang QX 

 PY adalah harga 
satuan barang QY 

 

QX 

I/PX 

I/PY 

QY 

Budget line  I = PX.QX + PY.QY 

P1.pppPPpP2.Q2 

Produk X 

 

Produk Y 

Kurva indeferens 
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Gambar 2.4  Kurva Keseimbangan Konsumsi 

 

 

Seorang konsumen mengkonsumsi dua macam barang, yaitu X dan Y. total 

kepuasan (TU) yang diperoleh dalam mengkonsumsi kedua macam barang 

tersebut ditunjukkan dalam persamaan: 

TU = 10X +24Y – 0,5X2 – 0,5Y2 

TU adalah total kepuasan dalam mengkonsumsi barang X dan Y; X adalah jumlah 

barang X yang dikonsumsi; Y adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi. Harga 

barang X diketahui Rp. 2 harga barang Y adalah Rp. 6 dan anggaran yang tersedia 

untuk membeli barang X dan barang Y adalah Rp. 44. 

Pertanyaan: 

1. Tentukan berapa jumlah barang X dan jumlah barang Y yang harus 

dikonsumsi agar konsumen tersebut memperoleh kepuasan total (total utility) 

maksimum. Tentukan kepuasan total yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi 

barang X dan barang Y. 

2. Jika harga barang X turun dari Rp. 2 menjadi Rp.1, tentukan jumlah barang X 

dan jumlah barang Y harus dikonsumsi agar diperoleh kepuasan total 

maksimum. Tentukan kepuasan total yang dapat diperoleh dari konsumsi 

barang X dan barang Y. 

Jawab: 

1. Konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum jika kombinasi jumlah 

barang X dan barang Y yang dikonsumsi memenuhi syarat keseimbangan 

sebagai berikut: 

Syarat keseimbangan I: 
Py

MUy

Px

MUx
  

Syarat keseimbangan II:  Px(Qx) + Py(Qy) = I 

a) TU = 10X + 24Y – 0,5X2 – 0,5Y2 

  MUx = ∆TU/∆X = ………….. 

Contoh Soal 

 

E 

 

QX 

I/PY 

QY 

Kurva Indiferen : KI = f(QX,QY) 

Budget line  I = PX.QX + PY.QY 

I/PX 

y 

X 
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  MUy = ∆TU/∆Y = ………….. 

 

Py

MUy

Px

MUx
   ……………………………  

MUx x Px = MUy x Py 

.................... = .................... 

.................... = ..................... 

Y = ................................ 

 

b) Syarat keseimbangan II: 

Px(X) + Py(Y) = I 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

      …………………………………… 

X = ……………  Y = …………………………. = …………….. 

Konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum jika mengkonsumsi barang 

X sebanyak  ......... unit  dan barang Y sebanyak ........ unit. 

Kepuasan total yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi barang X sebanyak 

....... unit dan mengkonsumsi barang Y sebanyak ........ unit adalah: 

 

TU = 10X + 24Y – 0,5X2 – 0,5Y2 

 = ..................................................................... 

 = .................................................................... 

 = .................................................................... 

 

2. Harga barang X turun dari Rp. 2 menjadi Rp. 1. Konsumen akan memperoleh 

kepuasan maksimum jika kombinasi jumlah barang X dan barang Y yang 

dikonsumsi memenuhi syarat keseimbangan sebagai berikut: 

Syarat keseimbangan I:  
Py

MUy

Px

MUx
  

Syarat keseimbangan II: Px(Qx) + Py(Qy) = I 

a) TU = 10X + 24Y – 0,5X2 – 0,5Y2 

 MUx = ∆TU/∆X = ………………….. 

 MUy = ∆TU/∆Y = …………………. 

 
Py

MUy

Px

MUx
    ……………………………………. 

…………………………………….. 

...................................................... 
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..................................................... 

..................................................... 

 

b) Px(X) + Py(Y) = I 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………....... 

X = ………………….. 

Y = ………………….. 

Konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum jika mengkonsumsi barang 

X sebanyak ......... unit dan mengkonsumsi barang Y sebanyak .......... unit  

Kepuasan total yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi barang X sebanyak 

........ unit dan mengkonsumsi barang Y sebanyak .......... unit adalah: 

 

TU = 10X + 24Y – 0,5X2 – 0,5Y2 

 = …………………………………… 

 = …………………………………… 

= …………………………………… 

 

 

 

 

1. Seorang konsumen dalam berkonsumsi menikmati utilitas yang dinyatakan 

oleh fungsi : 

U = f (X,Y) = 20 + 2X + 3XY + 4Y 

 Dan konsumen tersebut mempunyai pendapatan (M) = 80, dan harga barang 

X (Px) = 10 dan harga barang Y (Py) = 8. Ditanyakan : 

a. Berapakan jumlah barang X dan jumlah barang Y yang harus dibeli agar 

utilitasnya maksimum? 

b. Berapakah besarnya utilitas maksimum? 

c. Apabila Px menjadi 8, cateris paribus, berapa jumlah barang x dan jumlah 

barang y yang harus dibeli agar mendapatkan kepuasan yang maksimum? 

d. Berapa besarnya utilitas maksimum pada PX = 8! 

2. Diketahui teori kepuasan konsumen U = X1
1/2 X2

1/2. Harga barang X1 = Rp 5; 

X2 = Rp 6 apabila konsumen mempunyai uang Rp 50.000 bagaimana 

kombinasi barang X1 dan X2 yang harus dikonsumsi agar diperoleh kepuasan 

maksimum dan berapa utilitas maksimal yang diperoleh? 

Latihan 
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3. Gukguk dalam mengkonsumsi barang x dan y memiliki fungsi kepuasan total 

sebagai berikut : 

TU = 34 X + 40 Y – 4 X2 – 2Y2 

Apabila diketahui penghasilan Gukguk Rp 44.000 perbulan, harga barang x 

Rp 6.000 per unit dan harga barang y Rp 8.000 per unit, maka tentukanlah : 

a. Jumlah barang x dan barang y yang harus Gukguk konsumsi  agar 

mendapatkan kepuasan yang maksimum! 

b. Pada tingkat pembelian seperti tersebut di atas (soal a), berapa besarnya 

kepuasan total (TU), kepuasan marginal dari barang x (MUx) dan 

kepuasan marginal dari barang y  (MUy) yang diperoleh? 

c. Dari fungsi kepuasan total Gukguk tersebut di atas, prinsip ekonomi apa 

yang anda lihat? Jelaskan! 

4. Diketahui teori kepuasan konsumen U = X1
1/2 X2

1/2. Harga barang X1 = Rp 6; 

X2 = Rp 8 apabila konsumen mempunyai uang Rp 100.000 bagaimana 

kombinasi barang X1 dan X2 yang harus dikonsumsi agar diperoleh kepuasan 

maksimum dan berapa utilitas maksimal yang diperoleh? 

5. Apabila diketahui pendapatan Atep sebesar Rp 2 juta. Konsumsinya hanya 

terdiri   atas 2 produk, yaitu rokok dan kopi. Bila harga masing-masing 

produk tersebut adalah sebesar Rp 5000,- dan Rp 1000. Sedangkan uang yang 

dipakai untuk membeli produk tersebut hanya 10 % dari pendapatannya dan 

kepuasan maksimum tercapai bila U = X.Y,maka jawablah pertanyaan 

berikut ini! 

a. Berapa jumlah rokok dan kopi yang dikonsumsi Atep agar mencapai 

kepuasan maksimum serta gambarkan persinggungan antara kurva 

indeferen dan garis anggaran yang terjadi? 

b. Apabila Atep menambah konsumsinya terhadap rokok sebanyak 4 unit dan 

kopi sebanyak 2 unit, apakah kepuasannya maksimum? Buktikan! 

c. Apabila uang yang dipakai dinaikkan 5 % berapa jumlah rokok dan kopi 

yang dikonsumsi serta gambarkan efek perubahannya! 

d. Apabila harga rokok  meningkat 20 % dan harga kopi tetap bagaimanakah 

efek perubahannya? Gambarkan! 

6. Seorang konsumen memiliki pendapatan sebesar 18 yang akan digunakan 

untuk mengkonsumsi barang X seharga Rp 4/unit dan barang Y seharga Rp 

5/unit. Kepuasan total yang diperoleh dengan mengkonsumsi kedua barang 

tersebut adalah TU = 2X2 + 2XY + 3Y2 – 22,5. 

a. Berapa X dan Y yang harus dibeli agar utiliti maksimum? 

b. Pada tingkat pembelian tersebut berapa TU, MUX, dan MUY yang 

diperoleh?  
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Pertemuan 4 
PENURUNAN KURVA PERMINTAAN INDIVIDU  

  

 

Penurunan Kurva Permintaan Individu 

 Untuk menjelaskan bagaimana bentuk kurva permintaan pasar suatu 

barang tertentu X, lebih dahulu dijelaskan tentang terbentuknya kurva permintaan 

individu terhadap barang X tersebut. 

 

4.1 Kurva Permintaan Individu atau Ordinary Demand Function 

(Marshallian Demand Function) 

 Fungsi permintaan ini merupakan permintaan terhadap barang oleh 

konsumen dengan asumsi pendapatan nominal mereka tetap, sedangkan pada sisi 

lain terjadi perubahan harga barang. Fungsi permintaan individu diperoleh dari 

derivasi maksimisasi utiliti dengan kendala (constraint) pendapatan nominal 

konsumen tetap. Guna menjelaskan bagaimana terbentuknya kurva permintaan 

individu terhadap suatu barang tertentu secara grafis, maka perhatikanlah Gambar  

4.1a dan 4.1b 

Gambar 4.1a, menunjukkan seorang konsumen yang ingin membeli dua 

macam barang yaitu X dan Y yang bersifat substitusi. Harga satuan barang X 

diasumsikan sebagai PX rupiah dan harga satuan barang Y diasumsikan PY rupiah, 

serta penghasilan nominal yang tersedia untuk pembelian kedua macam barang 

tersebut sebanyak M rupiah. Garis anggaran konsumen untuk barang X dan Y 

adalah M1. Bila selera konsumen itu ditunjukkan oleh kurva-kurva indiferen U1, 

U2, dan U3, maka kepuasan maksimum yang akan dicapai pada titik kombinasi 

optimum A, yakni titik singgung garis anggaran M1 dengan kurva indiferen U1. 

Pada titik kombinasi optimum tersebut jumlah barang X dan Y yang dapat dibeli 

konsumen tersebut ialah sebesar 0X1 dan 0Y1. Berayunnya garis anggaran ini 

tentunya memberi peluang bagi konsumen untuk merealokasi konsumsi barang X 

dan Y untuk mencapai kepuasan maksimum. Realokasi optimum ditunujukkan 

oleh titik kombinasi optimum yang bergeser dari titik A ke titik B agar konsumen 

itu tetap mencapai tingkat kepuasan maksimum. Titik kombinasi optimum B ialah 

titik singgung garis anggaran M2 dengan kurva indiferen U2. Pada titik B ini 

jumlah barang X yang dapat dibeli konsumen tersebut bertambah dari 0X1 ke 0X2 

dan 0Y1 ke 0Y2 (Gambar 4.1a). 
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X2 X1 (b) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pembentukan Kurva Permintaan Individu (Marshallian) 

  

 Kurva permintaan seorang konsumen terhadap suatu jenis barang ialah 

kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dapat dibeli 

konsumen tersebut dengan harga-harga barang itu.  Jadi dari Gambar 4.1a, kita 

dapat menentukan kurva permintaan konsumen di atas terhadap barang tertentu X 

seperti dilukiskan dalam Gambar 4.1b.  

 Pada Gambar 4.1b, sumbu horizontal merupakan jumlah barang X yang 

dapat dibeli, sedang sumbu vertikal menunjukkan harga satuan barang X. Dari 

Gambar 4.1a telah diketahui bahwa pada saat harga barang X sama dengan PX, 

jumlah barang X yang dapat dibeli konsumen tersebut adalah sebanyak 0X1. 

keadaan ini dipindahkan pada Gambar 4.1b, dimana titik A menunjukkan 

hubungan harga barang X dengan jumlah barang X yang dapat dibeli, yakni pada 

saat harga X sama dengan Px1, sebesar 0X1. Jadi titik A merupakan salah satu titik 

dari kurva permintaan konsumen perorangan tersebut terhadap barang X. 

X 

Y 

A 
B 

Y1 

Y2 

X2 
X1 

U1 U2 

M1 
M2 

(a) 

0 

Demand 

A 

B 

X 

Px 

Px1 

Px2 

0 
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Kemudian keadaan pada saat harga barang X sebesar Px2, jumlah barang X yang 

dapat dibeli konsumen tersebut adalah sebesar 0X2. Keadaan ini kita pindahkan 

pula kepada Gambar 4.1b hingga kita dapatkan lagi titik B yang menunjukkan 

hubungan jumlah barang X yang dapat dibeli konsumen tersebut dengan harga 

barang X yang baru. Atau titik B menunjukkan bahwa pada saat harga barang X 

sebesar Px2, jumlah barang yang dapat dibeli konsumen tersebut adalah sebanyak 

0X2. sekarang telah didapatkan dua titik A dan B yang merupakan bagian dari 

kurva permintaan konsumen tersebut terhadap barang X. Dengan melanjutkan 

cara-cara seperti di atas seterusnya kurva permintaan konsumen tersebut terhadap 

barang X, yaitu kurva permintaan individu dapat ditentukan. 

 Secara matematis penurunan kurva Marshallian dimulai dari kondisi 

maksimisasi utilitas dengan kendala pendapatan konsumen sebesar M. 

Maksimisasi utilitas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 Maksimumkan  : U = f (X1, ... , Xn) 

 Kendala   : M = P1 X1+ P2 X2 + ... + Pn Xn 

Penyelesaian maksimisasi dapat dilakukan dengan metode Langrange sebagai 

berikut : 

 

 

Dengan penyederhanaan mengambil 2 barang yang dikonsumsi X1 dan X2, maka 

penyelesaian derivasi atau turunanan pertama (first order condition) sebagai 

berikut : 
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Fungsi permintaan ini merupakan fungsi dari harga barang P1 dan pendapatan M. 

Harga dan pendapatan merupakan variabel yang dapat diamati dibandingkan 

dengan utilitas. Hal inilah yang menjadi kelebihan bahwa fungsi permintaan 

Marshallian lebih banyak digunakan. 

 

Contoh Soal:  

Kepuasan Bu Kantin yang suka membuat bakso ditentukan oleh konsumsinya 

terhadap 2 jenis tepung yaitu tepung terigu (X) dan maizena (Y) sedangkan fungsi 

kepuasan U = (X+2) (Y+1) dengan  harga barang X = Rp 4.000 dan Y = Rp 

6.000, uang yang dimiliki adalah M = Rp 130.000 

Tentukan :  a. Fungsi Lagrange  

  b. Berapa Konsumsi optimalnya 

  c. Berapa kepuasan maksimalnya 

 

Jawab:  

L = f(X1, ... ,Xn) +  (M- P1X1 - P2 X2 - ... - PnXn) 
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1. Bila diketahui kurva indeferens seorang konsumen mempunyai fungsi: U = X1,5 . Y, 

pendapatan konsumen yang siap dibelanjakan adalah sebesar Rp 150.000, harga satuan 

barang X sebesar Rp 3.000 dan harga satuan barang Y sebesar Rp 4.000. tentukan tingkat 

kombinasi optimal konsumsi barang X dan Y yang memberikan kepuasan maksimum bagi 

konsumen.  

2. Kepuasan Nano yang suka makan ditentukan oleh konsumsinya terhadap dua makanan, 

yaitu B dan S, sedangkan fungsi utilitasnya dapat dinyatakan dala hubungan U = B x S. 

Harga masing-masing B dan S adalah Rp 3.000 dan Rp 4.000, sedangkan pendapatannya 

sebesar Rp 150.000. Berapa maksimum kepuasan yang diperoleh Nano dalam 

mengkonsumsi barang B dan S tersebut? sertakan tingkat kepuasannya! 

3. Dengan uang sejumlah Rp 100.000, konsumen harus memenuhi kepuasan terhadap teh 

(X) dan susu (Y) yang digambarkan dengan fungsi kepuasan U= (X+3) (Y+2). Harga teh 

adalah Rp 5.000 sedangkan harga susu adalah Rp 8.000. berdasarkan kondisi tersebut 

tentukan:  

a. Fungsi lagrange  

b. Konsumsi optimum atas teh dan susu 

c. Utilitas maksimum yang didapatkan  

4. Seorang konsumen berpenghasilan Rp. 20.000 perbulan. Ia membutuhkan barang X dan 

Y. Harga X dan Ydiketahui Rp. 2.000. selera konsumen terhadap X dan Y tercermin 

dalam tabel dibawah ini: 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUX 16 14 11 10 9 8 7 6 5 3 

MUY 15 13 12 8 6 5 4 3 2 1 

Berdasarkan tebel, tentukan: 

a. Agar kepuassan total maksimal, berapa X dan Y yang harus dibeli? 

b. Berapa kepuasan yang diperoleh pada tingkat konsumsi tersebut? 

c. Bila harga barang X turun 50%, jawablah pertanyaan a dan b diatas ? 

d. Buatlah kurva permintaan komoditas X akibat penurunan harga tersebut? 

 
 

Latihan 
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Pertemuan 5 
PENURUNAN KURVA PERMINTAAN PASAR  

  

 Kurva permintaan pasar suatu barang tertentu X adalah jumlah horizontal kurva-kurva 

permintaan perseorangan terhadap barang X. Artinya, pada suatu tingkat harga tertentu 

ditambahkan semua jumlah konsumsi perseorangan sehingga mencapai jumlah permintaan 

pasar. Garis vertikal tidak dijumlahkan karena garis vertikal menunjukkan tingkat harga 

tertentu. Secara grafik hal ini dapat dijelaskan dengan memperhatikan Gambar 5.1 
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Gambar 5.1. Pembentukan Kurva Permintaan Pasar Barang 
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 Gambar 5.1a, merupakan kurva permintaan konsumen A terhadap barang X, sedang 

Gambar 5.1b merupakan kurva permintaan konsumen B terhadap barang X. Kalau kita 

misalkan kurva permintaan pasar barang X hanya ditentukan oleh konsumen A dan B saja, 

maka kurva permintaan pasar terhadap barang X adalah jumlah Gambar 5.2a dan 5.2b secara 

horizontal.  

 Titik E pada Gambar 5.2c merupakan titik yang memperlihatkan jumlah barang X 

yang diminta pasar saat harga satuan barang X sebesar PX2 rupiah, yakni sebanyak 0X1”. Titik 

F pada Gambar 5.2c juga menunjukkan jumlah barang X yang diminta pasar pada saat harga 

satuan barang X sebesar PX1 rupiah. Garis yang menguhubungkan titik E dengan F merupakan 

kurva permintaan pasar barang X. 
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1. Gambarkan grafik terbentuknya permintaan pasar suatu komoditas pertanian! 

(komoditas dalam satu kelas harus berbeda) 

Latihan 
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Pertemuan 6 
Kurva Produksi 

 
 
  

Pada dasarnya teori perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi (mikro) analog 

(serupa) dengan teori perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Produsen 

akan mengalokasikan budget/anggarannya dengan membeli faktor-faktor produksi untuk 

dipergunakan memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencapai keuntungan yang 

maksimum (atau tingkat produksi yang optimum). Dalam menggunakan faktor-faktor 

produksi pada proses produksi berlaku Hukum Kenaikan Produksi yang Menurun (The Law of 

Diminishing Return). 

 

6.1 Fungsi Produksi 
Fungsi produksi adalah hubungan fisik atau hubungan teknis antara jumlah faktor-

faktor produksi yang dipakai dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu. 

Faktor-faktor produksi dikenal dengan input, dan jumlah produksi selalu disebut sebagai 

output. Secara matematis, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan rumus : 

Q = f (X1,X2, … ,Xn) 

Dimana : Q   = Produk yang dihasilkan (Output) 

  X    = Faktor-faktor produksi  

 Ketika input-input produksi terdiri dari tenaga kerja dan modal, maka persamaan 

produksi dapat dituliskan sebagai berikut : 

Q = f (K, L) 

Dimana :  K = jumlah stok modal 

  L = jumlah tenaga kerja 

  

6.2 Faktor Produksi dengan 1 Input 

 Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis 

jangka pendek, dimana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ahli ekonomi membagi 

faktor produksi menjadi barang modal (capital) dan tenaga kerja (labour). Rumus fungsi 

produksi sebagai berikut : 

Q = f(K,L) 

Dimana :  Q = tingkat output  

     L = tenaga kerja / buruh 

     K = barang modal(yang dianggap konstan) 

 

6.2.1 Hubungan Antara Produk Total, Produk Rata-rata dan  Produk Marginal 
Produk Total (total product) adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari 

penggunaan total faktor produksi. Produksi marjinal (marginal product) adalah tambahan 

produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata 

(average product) adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. 

Rumusannya sebagai berikut : 

TP = f (K,L) 

Dimana : TP  = produksi total  

    L = tenaga kerja/ buruh 

    K =  barang modal (yang dianggap konstan) 
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Input (X) 

Produksi (Y) 
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M 

TP 

MP 

AP 
α 

Secara matematis TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi produksi 

nilainya sama dengan nol. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP maksimum pada saat 

MP sama dengan nol. 

 

 MP = TP’ = TP / L 

Dimana :  MP = produksi marjinal 

Perusahaaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP > 0. Jika MP sudah < 0, 

penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP 

merupakan indikasi telah terjadinya Hukum Penambahan Hasil Yang Semakin Menurun 

atau The Law of Diminishing Return 

 

 AP = TP / L 

Dimana AP = produksi rata-rata 

AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 (AP’ = 0). Dengan 

penjelasan matematis, AP akan maksimum tercapai pada saat AP = MP, dan MP akan 

memotong AP pada saat  nilai AP maksimum. 

 

 Hubungan Antara Produk Total, Produk Rata-rata dan Produk Marginal 
 Kurva produk marginal dan produk rata-rata diturunkan dari kurva produk total, sehingga 

bentuk keduanya akan selalu mengikuti bentuk kurva produk total. Apabila dengan adanya 

teknologi, kurva produk total dari suatu produksi berubah maka secara otomatis kurva 

produk marginal dan produk rata-rata juga berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Faktor Produksi dengan 2 Input 

Produksi dengan menggunakan 2 input maksudnya adalah terdapat kombinasi antara 

dua faktor produksi untuk menghasilkan output (yang sama). Dalam berproduksi, seorang 

produsen akan dihadapkan untuk menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil 

0 

Y1 

Y2 

X1 X2 
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yang maksimum. Kemampuan produsen untuk mengkombinasikan faktor input tersebut 

secara efisien akan memberikan biaya yang terbaik bagi produsen. 

Hasil produksi yang sama akan ditunjukkan oleh suatu kurva isokuan, sedangkan 

biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut disebut isocost. Karena semua 

faktor produksi bersifat variabel, maka kita berhubungan dengan analisis jangka panjang 

 

6.2.1 Isokuan 

 Kurva isokuan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input  

untuk menghasilkan output/produksi yang sama jumlahnya. Jadi, misalkan input itu tenaga 

kerja (L) dan barang modal (K) maka kurva isokuan menunjukkan kombinasi yang berbeda 

dari tenaga kerja (L) dan barang modal (K), yang memungkinkan perusahaan menghasilkan 

jumlah output tertentu. Isokuan yang lebih tinggi mencerminkan output yang lebih besar, dan 

isokuan yang lebih rendah mencerminkan jumlah output yang lebih kecil.  

 Bentuk kurva isokuan bermacam-macam, bisa linier apabila kombinasi antara input 

tersebut memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah, dan dapat juga 

cembung dari titik origin. Bentuk kurva isokuan tidak berupa garis lurus vertikal atau 

horisontal karena lazimnya tidak mungkin untuk menghasilkan barang dalam jumlah tak 

hingga atau nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi terbatas. 

Isokuan mempunyai karakteristik yang sama seperti kurva indiferen : 

1. Di daerah asal yang relevan, isokuan mempunyai kemiringan negatif, 

2. Isokuan cembung terhadap titik asal, 

3. Isokuan tidak pernah saling berpotongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kurva isokuan 
 

6.2.2 Kurva Biaya Sama (Isocost) 

Kurva biaya sama  adalah kurva yang mengambarkan berbagai kombinasi 

penggunaan dua faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Misalkan, apabila input 

itu tenaga kerja (L) dan modal (K) maka kurva isocost menunjukkan semua kombinasi 

berbeda dari tenaga kerja dan barang-barang modal yang dapat dibeli oleh perusahaan, dengan 

pengeluaran total (TO) dan harga-harga faktor produksi yang tertentu. Kemiringan kurva 

biaya sama ditentukan oleh –PL / PK, di mana PL menunjukkan harga tenaga kerja dan PK 

menunjukkan harga barang modal. 

Isocost inilah yang akan membatasi dan membedakan kemampuan produksi produsen. 

Makin besar isocost-nya maka makin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya makin 
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kecil isocost-nya makin kecil hasilnya. Kurva isocost mempunyai slope negatif artinya setiap 

penambahan 1 input akan menyebabkan penurunan pemakaian input yang lain. 

 

6.2.3 Equilibrium Produsen 

Produsen berada dalam posisi ekuilibrium bila ia memaksimumkan outputnya dengan 

pengeluaran total tertentu. Dengan kata lain, produsen berada dalam kondisi ekuilibrium 

apabila ia mencapai isokuan tertinggi, dengan kurva biaya tertentu. Ini terjadi bila isokuan 

bersinggungan dengan kurva biaya sama. Pada titik singgung ini, kemiringan absolut isokuan 

sama dengan kemiringan absolut kurva biaya sama. Yaitu, pada titik ekuilibrium, 
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Ini berarti bahwa pada kondisi ekuilibrium, MP dollar terakhir yang dibelanjakan untuk 

tenaga kerja adalah sama dengan MP dollar terakhir yang dibelanjakan untuk barang modal. 

Hal yang sama juga berlaku bagi faktor produksi lain, jika perusahaan menggunakan lebih 

dari dua faktor produksi.  
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1. Dimisalkan suatu usaha pertanian mempunyai sebidang tanah dan sejumlah alat-alat 

pertanian. Tanah dan peralatan pertanian tersebut tidak dapat ditambah jumlahnya. Jumlah 

tenaga kerja dan tingkat produksi yang akan dicapai pada setiap jumlah tenaga kerja yang 

digunakan adalah seperti tabel berikut ini : 

Jumlah TeTK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produksi (ton) 2 6 12 24 34 42 46 47 45 40 

a. Hitunglah produksi marjinal dan produksi rata-rata. Pada tenaga kerja manakah 

produksi marjinal mencapai maksimum dan produksi rata-rata mencapai 

maksimum? 

b. Gambarkan kurva produksi total, produksi marjinal dan produksi rata-rata. 

Bedakan grafik fungsi produksi tersebut menjadi tiga tahap kegiatan 

memproduksi! 

2. Diketahui persamaan proses produksi perusahaan Y = 24X2 – 0,4X3 

Dimana:  Y merupakan produk yang dihasilkan 

  X merupakan faktor produksi 

  Harga Y Rp 50.000 dan harga X Rp 1.000 

a. Berapa x saat Total Produksi mencapai maksimum? 

b. Berapa x saat Marginal Produksi mencapai maksimum? 

c. Berapa x saat Produksi Rata-rata mencapai maksimum? 

 

 

 

 

  

Latihan 
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Pertemuan 7 
Daerah Produksi 

 
 

 

Elastisitas Produksi dan Tahap-Tahap Produksi 

Elastisitas produksi adalah rasio perubahan relatif produk yang dihasilkan dengan 

perubahan relatif jumlah faktor produksi yang dipakai. Hubungan antara elastisitas produksi 

dengan produk rata-rata dan produk marginal adalah sebagai berikut : 

eprod = (dY/Y) / (dX/X)     (definisi) 

eprod= (dY/Y)*(X/dX) 

eprod = (dY/dX)*(X/Y) = MP/AP     (Produk marjinal/produk rata-rata) 

Jika eprod = 1 maka fungsi produksi tersebut bersifat Constant Return to Scale (CRS) 

Jika eprod > 1 maka fungsi produksi tersebut bersifat Increasing Return to Scale (IRS) 

Jika eprod < 1 maka fungsi produksi tersebut bersifat Decreasing Return to Scale (DRS) 

Berdasarkan nilai dari eprod ini, para ahli teori ekonomi produksi membagi suatu proses 

produksi dalam daerah produksi sebagai berikut: 

(a) Daerah dengan eprod > 1  

Pada tingkat produksi dimana MP > AP, besar eprod > 1.  

Ini berarti bahwa penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menyebabkan 

penambahan produksi lebih besar dari 1%. Persen penambahan faktor produksi 

menghasilkan persen tambahan produksi yang lebih besar. Pada kondisi ini digambarkan 

kurva produk marjinal berada diatas kurva produk rata-rata. 

Dalam daerah ini produk rata-rata naik terus. Apabila produksi bersangkutan memang 

menguntungkan untuk dijalankan, pengusaha masih terus akan memperbesar produksinya 

agar pendapatan meningkat dengan pemakaian faktor produksi yang lebih banyak, selama 

produk rata-rata itu masih terus naik. Jadi dimanapun dalam daerah ini belum akan 

tercapai pendapatan maksimum, karena pendapatan itu masih selalu  dapat diperbesar. 

Karenanya daerah ini dinamakan daerah tidak rasionil dan ditandai dengan Daerah I dari 

produksi. Tidak rasional kiranya apabila pengusaha menghentikan penggunaan faktor 

produksi pada daerah ini, karena sebenarnya penambahan faktor produksi masih dapat 

meningkatkan produksi rata-rata atau produktivitas. Pengambilan keputusan yang rasionil 

dimaksudkan pengambilan keputusan yang didasarkan atas perhitungan untuk 

mendapatkan pendapatan yang maksimum dengan jumlah faktor produksi tertentu. 

 

Pada tingkat produksi dimana  MP = AP, eprod=1.  

Pada tingkat ini penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menyebabkan 

penambahan produk sebesar 1% juga. Kondisi ini digambarkan pada daerah dimana 

besarnya produk marjinal sama dengan produk rata-rata. 

 

(b) Daerah 0<eprod<1 

Dalam daerah ini penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menyebabkan 

penambahan produk lebih besar dari 0% dan sampai kurang dari 1%. Tergantung dari 

harga-harga produk dan faktor produksi maka dalam daerah inilah akan dicapai 

pendapatan maksimum, meskipun sampai saat ini masih belum dapat ditetapkan di titik 

mana dari daerah tersebut. Karena dimungkinkannya dalam daerah ini pengusaha akan 

memperoleh keuntungan maksimum, maka daerah produksi ini disebut daerah rasionil dan 
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B 

MP 

AP α Eprod = 1 

Eprod = 0  

ditandai dengan Daerah II dari produksi. Pada daerah II inilah akan tercapai kondisi 

efisiensi ekonomis setelah mempertimbangkan harga produk dan harga faktor produksi. 

Kondisi dimana eprod = 1, maka akan tercapai produksi rata-rata (produktivitas) 

maksimum, daerah inilah efisiensi teknis tercapai. Daerah II dari produksi itulah yang 

menjadi pusat perhatian pengusaha, sebab di daerah itulah terdapatnya pendapatan yang 

maksimum. 

 

(c) Daerah eprod < 0 

Pada tingkat produksi dimana MP = 0, besar eprod=0 juga.  

Pada tingkat ini penambahan faktor produksi sebesar 1% tidak akan menyebabkan 

perubahan pada produk total. Dalam daerah produksi ini penambahan faktor produksi 

akan menyebabkan pengurangan (penambahan negatif) produk. Jadi penambahan faktor 

produksi di daerah ini akan mengurangi pendapatan. Karenanya dinamakan juga dengan 

daerah tidak rasionil dan ditandai dengan Daerah III dari produksi. Akhirnya pada tingkat 

produksi dimana MP bernilai negatif, maka eprod<0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 Kurva Fungsi Produksi 

 

 

Contoh Soal 

Sebuah perusahaan memproduksi barang Ymenggunakan satu macam input variabel, yaitu X. 

jumlah barang Y yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan TP = 240X + 24X2 – X3. 

Pertanyaan: 

a. Produksi rata-rata (AP) dan produksi marjinal (MP) input X pada penggunaan input X = 10 

unit. 

b. Batas penggunaan input X pada produksi tahap I, tahap II dan tahap III. 

 

Jawaban 

a. APx  = TP/X = ................................ MPx  = ∂TP/∂X = 0 

0 
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X  = ....... X  = ............ 

APx = ................ MPx  = ......................................... 

 = ........... = ...........     

 

b. Awal penggunaan input X padat tahap produksi II adalah pada saat produksi rata-rata (AP) 

input X maksimum. 

∂TP/∂X = ............. = 0 

X = .......... 

Akhir penggunaan input X pada tahap produksi II adalah pada saat produksi marjinal (MP) 

input sama 

dengan nol. 

MPx = ........................ = 0  

X1= ........ ; X2= .......... 

Jumlah input X yang digunakan adalah yang bertanda positif. Jadi batas akhir produksi 

tahap II adalah penggunaan input X sebanyak ....... 

Produksi tahap I: X <.... 

Produksi tahap II: ......< X <...... 

Produksi tahap III: X >....... 
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1. Dimisalkan suatu usaha pertanian mempunyai sebidang tanah dan sejumlah alat-alat 

pertanian. Tanah dan peralatan pertanian tersebut tidak dapat ditambah jumlahnya. Jumlah 

tenaga kerja dan tingkat produksi yang akan dicapai pada setiap jumlah tenaga kerja yang 

digunakan adalah seperti tabel berikut ini : 

Jumlah TeTK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produksi (ton) 2 6 12 24 34 42 46 47 45 40 

3. Hitunglah produksi marjinal dan produksi rata-rata. Pada tenaga kerja manakah 

produksi marjinal mencapai maksimum dan produksi rata-rata mencapai 

maksimum? 

4. Gambarkan kurva produksi total, produksi marjinal dan produksi rata-rata. 

Bedakan grafik fungsi produksi tersebut menjadi tiga tahap kegiatan 

memproduksi! 

2. Diketahui: fungsi produksi jangka pendek seorang produsen sebagai berikut: 

Y = 3x  + 2x2 – 0,1x3 

Dimana  Y = jumlah output/produksi 

  X = input X (misal TK) 

Pertanyaan : 

a. Bagaimana bentuk fungsi produksi rata-rata (APx) 

b. Bagaimana bentuk fungsi produksi marginal (MPx) 

c. Apabila produsen ini menghendaki produksi total (TP) maks tentukan berapa 

besarnya input X (TK) yang harus digunakan 

d. Apabila produsen menghendaki produksi rata-rata (AP) maks tentukan berapa 

input X (TK) yang harus digunakan  

e. Buatlah gambar yang melukiskan kurva produksi total (TP) produksi Marginal 

(MP) dan produksi rata-rata (AP). Kemudian bagilah kurva tersebut menjadi tiga 

tahapan produksi sesuai dengan teori produksi 

3. Diketahui persamaan Y = 12X2 – 0,2X3 

Ditanyakan : 

a. Carilah x saat Marginal Produksi mencapai maksimum! 

b. Carilah x saat Produksi Rata-rata mencapai maksimum! 

c. Tentukan nilai MP dan AP saat keduanya mencapai maksimum! 

d. Carilah x saat Total Produksi mencapai maksimum! 

4. Diketahui suatu fungsi produksi perusahaan adalah Y = X1/2 

Ditanyakan: 

a. Carilah persamaan MP! 

b. Apabila X = 4, 16 dan 25 berapa MPnya? 

c. Berapa jumlah X agar keuntungan maksimum jika Px =1 dan Py= 4? 

5. Seorang produsen mengkombinasikan X1  dan X2 untuk memproduksi barang Y dengan 

fungsi isoquant Y = 2X1
2X2

2 dengan Px1 = Rp 5000 dan Px2 = Rp 2000, tentukan 

kombinasi X1 dan X2 bila Y = 100 unit! 

 
 

Latihan 
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Pertemuan 8 
TEORI BIAYA 

 

  

8.1 Konsep Biaya Produksi 

 Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan 

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut.  

  

8.1.1 Konsep Biaya Total 

1. Biaya tetap total (Total Fixed Cost) 

Biaya ini mewakili biaya-biaya untuk faktor-faktor produksi tetap. Biaya ini hanya 

mempunyai arti dalam jangka pendek, dimana faktor-faktor produksi yang dipergunakan 

merupakan faktor produksi tetap. Jumlah biaya ini tidak tergantung pada jumlah produk yang 

dihasilkan. Contoh: pembelian mesin. 

2. Biaya variabel total (Total Variable Cost) 

Biaya ini mewakili jumlah biaya-biaya untuk faktor-faktor produksi variable. Biaya ini 

secara langsung bergantung pada tingkat output dengan demikian berubah-ubah sesuai dengan 

kuantitas produk yang dihasilkan. Contoh: Biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dll.  

3. Biaya total (Total Cost) 

Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total. 

Biaya total jangka pendek (total cost) sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. 

Rumusannya dapat dilihat di bawah ini : 

TC = TFC + TVC 

Dimana:  

TC  = Total Cost 

TFC  = Total Fixed Cost  

TVC = Total variable cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya/Cost 

0 Y1 Y2 

Produksi (Y) 

TC 

TVC 

TFC 

Gambar 8.1 Kurva Biaya Total  

 

Dimana :   

TC = biaya total jangka pendek 

 FC = biaya tetap 

 VC = biaya variabel 
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8.1.2 Konsep Biaya Rata-rata dan Biaya Marginal 

1. Biaya Rata-Rata 

a. Biaya tetap rata-rata (Average Fixed Cost/AFC) 

Merupakan pembagian antara biaya tetap total dengan jumlah produk yang dihasilkan 

pada tiap tingkat produksi. Semakin banyak produk yang dihasilkan, makin rendah 

biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan. 

AFC = TFC/Y 

b. Biaya variabel rata-rata (Average Variable Cost/AVC)  

Merupakan hasil bagi antara biaya variabel total dengan jumlah produk yang 

dihasilkan. Apabila produk yang dihasilkan sebesar Y satuan, menggunakan faktor 

produksi sebesar X dan harga faktor produksi Px, maka besarnya biasa variabel rata-

rata adalah : 

AVC = TVC/Y = 
AP

.
rata-rataproduk 

1
.atau

. X
XX

X P
PP

Y

X
AVC

Y

PX
  

c. Biaya total rata-rata (Average Cost/AC) 

Merupakan hasil bagi biaya total dengan jumlah produk, atau dapat juga dimaksudkan 

penjumlahan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. 

AC = AFC + AVC atau  
𝑇𝐶

𝑌
=  

𝑇𝐹𝐶

𝑌
+  

𝑇𝑉𝐶

𝑌
 

2. Biaya Marjinal ( Marginal Cost ) 

Biaya Marjinal (Marginal Cost) adalah tambahan biaya karena menambah produksi 

sebanyak satu unit output. 

 𝑀𝐶 =  
𝜕𝑇𝐶

𝜕𝑌
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Gambar 8.2 Kurva Biaya Rata-rata dan Biaya Marjinal 
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8.2 Memaksimumkan Laba 

Secara teoritis laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. 

Laba / keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang 

dikeluarkan perusahaan. Rumus Laba () adalah : 

 = TR – TC 

dimana TR  = Total Revenue (Total Penerimaan) 

 TC  = Total Cost (Total Biaya) 

    = Laba  

  

Contoh Soal 1. 

1. Lengkapilah tabel berikut. L adalah unit tenaga kerja, Y adalah unit output, dan MP 

adalah produk tenaga kerja marginal. 

L Y MP VC (Rp) TC (Rp) MC AC 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

6 

15 

21 

24 

26 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

12 

15 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

a. Pada tingkat input tenga kerja berapakah hasil marginal tenaga kerja mulai menurun ? 

b. Berapakah biaya variabel rata-rata bila Y = 24 ? 

c. Berapakah biaya tetap perusahaan ? 

d. Berapakah tingkat upah ? 

 

Contoh Soal 2. 

Diketahui fungsi biaya total suatu proses produksi berbentuk TC = 15Q + 6Q2 – Q3 dengan Q 

sebagai besarnya produksi yang dihasilkan. Tentukan: 

a. Tentukan fungsi biaya rata-rata (AC)-nya dan biaya marjinalnya (MC)-nya 

b. Tentukan banyak produk yang dihasilkan 

c. Besarnya nilai TC (total biaya) saat nilai MC minimum 

 

Jawab 

a. TC = 15Q + 6Q2 – Q3 

AC = TC/Q 
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 = .................................... 

 = ................................... 

MC  = dTC/dQ  

= ................................... 

= ............................... 

b. TC max bila dTC/dQ = …………. 

dTC/dQ = ............................ 

dTC/dQ = 0 

.................................. = 0 

(Q        )(Q          )  = 0 

Q1 = ........  dan  Q2 = ............. 

Jadi, TC max tercapai saat Q =  

 

c. Pada Q = .......  

nilai TC  = 15Q + 6Q2 – Q3 

= ....................................... 

  = ....................................... 
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1. Sebuah perusahaan sepatu beroperasi dengan ongkos tetap total (TFC) sebesar 80, 

sedangkan ongkos variabel total (TVC)-nya ditunjukkan oleh persamaan : 

TVC = 2Q2 – 8Q 

Pertanyaan : 

a. Tunjukkan kurva biaya total (TC)-nya ! 

b. Apabila  sepatu dapat dijual dengan harga 20 per pasang, tentukan berapa jumlah 

pasang sepatu yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan yang maksimum? 

c. Tentukan keuntungan maksimum (max) yang dapat diperoleh! 

d. Tentukan jumlah pasang sepatu yang diproduksi pada tingkat pulang pokok (break-

even)! 

2. Fungsi biaya total  (TC) suatu proses produksi dketahui senbagai berikut: 

TC = Q3 – 12Q2 + 40Q + 12 

Pertanyaan : 

a. Tentukan fungsi biaya marjinal (MC)-nya  

b. Tentukan fungsi biaya rata-rata (AC)-nya 

c. Tentukan besarnya biaya total (TC) pada MC minimum dimana pada tingkat tersebut, 

output dapat dijual dengan harga 5 per unit, tentukan apakah produsen tersebut harus 

terus berproduksi atau menutup usahanya? Jelaskan! 

3. Diketahui:   MC = 3 + 2Q  AVC = 3 + Q 

      FC = 3   P = 9/unit 

 Ditanya: Q agar laba maksimal dan laba maksimal yang dapat dicapai? 

4. Data berikut menunjukkan tingkat produksi dan biaya produksi pada berbagai tingkat 

produksi tersebut. Biaya tetap total adalah Rp 50 ribu. Data tersebut juga menunjukkan 

harga satu unit barang pada tingkat jumlah produksi perusahaan tersebut. 

Jumlah Produksi 

(unit) 

Harga (ribu rupiah) Biaya total (ribu rupiah) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

50 

120 

170 

200 

210 

250 

330 

490 

680 

900 

a. Hitunglah besarnya biaya variabel total (TVC), biaya  rata-rata (AC), biaya variabel 

rata-rata (AVC), biaya tetap rata-rata (AFC) dan biaya marginal (MC)! 

Latihan 
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b. Gambarkan kurva-kurva TC, TVC, FC, dan TR dalam satu grafik. Gambarkan AC, 

AVC, AFC, dan MC dalam satu grafik! 

c. Secara angka dan grafik tunjukkan keadaan keseimbangan perusahaan tersebut 

dengan menggunakan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total! Dan 

gambarkan juga kurva keuntungan! 

d. Secara angka dan grafik tunjukkan keadaan keseimbangan perusahaan tersebut 

dengan menggunakan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal! 

e. Berapakah keuntungan maksimum dan berapakan jumlah produksinya? 
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Pertemuan 9 
Penurunan  kurva penawaran individu DAN PASAR 

 

  

 
 Dalam ekonomi, hubungan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang  

dinamakan penawaran (supply). Kurva penawaran memiliki kemiringan positif berarti 

perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang mempunyai hubungan searah. 

Artinya kalau harga naik, maka jumlah yang ditawarkan bertambah, begitu sebaliknya dengan 

asumsi ceteris paribus.  

Hubungan antara faktor produksi dengan produk untuk mencapai keuntungan maksimum 

(Profit Maximization), berpegang pada syarat : 

 =  TR – TC  

dimana : 

 : keuntungan 

TR  : Total Revenue (penerimaan) 

TC  : Total Cost (total biaya) 

Atau:  

 =  Pq. Q – Px. X 

Syarat   maksimum adalah turunan pertama  sama dengan nol, maka : 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, pengusaha harus menghasilkan barang 

sebanyak jumlah tertentu, dimana marginal cost sama dengan harga satuan produk tersebut. 

Namun apabila harga satuan lebih kecil dari titik minimum biaya variabel rata-rata, pengusaha 

tersebut tidak mau mengusahakan atau menawarkan barangnya karena biaya variabel yang 

dikeluarkan tidak dapat tertutupi dari hasil penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurva 

biaya marjinal (MC) yang berada di atas titik minimum biaya variabel rata-rata adalah kurva 

penawaran dari barang tersebut. Titik minimum kurva biaya variabel rata-rata merupakan 

titik awal perusahaan mulai berproduksi, karena apabila harga produk sama dengan biaya 

variabel rata-rata berarti biaya variabel rata-rata sudah tertutupi dan pengusaha berharap biaya 

tetap rata-rata akan tertutupi pada saat dilakukan pengembangan usaha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCPqatauPx
Q

X
Pq

Px
Q

X

Q

Q
Pq

Q





















0.



Gambar 9.1 Kurva Penawaran Individu 
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Kurva Penawaran Pasar dari semua produsen yang memproduksikan barang sejenis pada dasarnya 

merupakan penjumlahan secara horisontal seluruh kurva penawaran individu produsen yang 

memproduksikan barang tersebut.  Sebagai contoh sederhana, jika pasar barang tertentu (misalnya kopi) 

hanya terdiri dari dua produsen yang menawarkan barang tersebut (misalnya produsen S  dan produsen 

T), maka kurva penawaran pasar dari kopi tersebut adalah merupakan penjumlahan secara horisontal 

kurva penawaran individu produsen S dan T tersebut: 

 
Gambar 9.2 Kurva Penawaran Pasar 

 

Contoh Soal 

Diketahui fungsi produksi berbentuk TP = 15X + 6X2 – X3 dengan X sebagai input variabel. 

Tentukan: 

d. AP dan MP 

e. Besarnya X pada tingkat TP maksimum 

f. Besarnya nilai TP  

 

Jawab 

d. TP = 15X + 6X2 – X3 

AP = TP/X  

 = 

 

MP  = dTP/dX  

=  

 

e. TP max bila dTP/dX = …………. 

dTP/dX = 15 + 12X – 3X2 

dTP/dX = 0 

= 0 

(X        )(X          )  = 0 

X1 =    dan  X2 =  

Jadi, TP max tercapai saat X =  

 

f. Pada X = 5,  

nilai TP  = 15X + 6X2 – X3 

=  
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2. Lengkapilah tabel berikut. L adalah unit tenaga kerja, Q adalah unit output, dan MP 

adalah produk tenaga kerja marginal. 

L Q MP VC (Rp) TC (Rp) MC ATC 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

6 

15 

21 

24 

26 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

12 

15 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

a. Pada tingkat input tenga kerja berapakah hasil marginal tenaga kerja mulai menurun ? 

b. Berapakah biaya variabel rata-rata bila Q = 24 ? 

c. Berapakah biaya tetap perusahaan ? 

d. Berapakah tingkat upah ? 

3. Sebuah perusahaan sepatu beroperasi dengan ongkos tetap total (TFC) sebesar 80, 

sedangkan ongkos variabel total (TVC)-nya ditunjukkan oleh persamaan : 

TVC = 2Q2 – 8Q 

 

Pertanyaan : 

a. Tunjukkan kurva biaya total (TC)-nya ! 

b. Apabila  sepatu dapat dijual dengan harga 20 per pasang, tentukan berapa jumlah 

pasang sepatu yang harus diproduksi agar mendapatkan keuntungan yang maksimum? 

c. Tentukan keuntungan maksimum (max) yang dapat diperoleh! 

d. Tentukan jumlah pasang sepatu yang diproduksi pada tingkat pulang pokok (break-

even)! 

4. Fungsi biaya total  (TC) suatu proses produksi dketahui senbagai berikut: 

TC = Q3 – 12Q2 + 40Q + 12 

Pertanyaan : 

a. Tentukan fungsi biaya marjinal (MC)-nya  

b. Tentukan fungsi biaya rata-rata (AC)-nya 

c. Tentukan besarnya biaya total (TC) pada MC minimum dimana pada tingkat tersebut, 

output dapat dijual dengan harga 5 per unit, tentukan apakah produsen tersebut harus 

terus berproduksi atau menutup usahanya? Jelaskan! 

5. Diketahui:   MC = 3 + 2Q  AVC = 3 + Q 

                           FC = 3  P = 9/unit 

 Ditanya: Q agar laba maksimal dan laba maksimal yang dapat dicapai? 

6. Data berikut menunjukkan tingkat produksi dan biaya produksi pada berbagai tingkat 

produksi tersebut. Biaya tetap total adalah Rp 50 ribu. Data tersebut juga menunjukkan 

harga satu unit barang pada tingkat jumlah produksi perusahaan tersebut. 

Jumlah Produksi 

(unit) 

Harga (ribu rupiah) Biaya total (ribu rupiah) 

0 

1 

2 

3 

4 

- 

120 

110 

100 

90 

50 

120 

170 

200 

210 

Latihan 
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5 

6 

7 

8 

9 

80 

70 

60 

50 

40 

250 

330 

490 

680 

900 

a. Hitunglah besarnya biaya variabel total (TVC), biaya  rata-rata (AC), biaya variabel 

rata-rata (AVC), biaya tetap rata-rata (AFC) dan biaya marginal (MC)! 

b. Gambarkan kurva-kurva TC, TVC, FC, dan TR dalam satu grafik. Gambarkan AC, 

AVC, AFC, dan MC dalam satu grafik! 

c. Secara angka dan grafik tunjukkan keadaan keseimbangan perusahaan tersebut 

dengan menggunakan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total! Dan 

gambarkan juga kurva keuntungan! 

d. Secara angka dan grafik tunjukkan keadaan keseimbangan perusahaan tersebut 

dengan menggunakan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal! 

e. Berapakah keuntungan maksimum dan berapakan jumlah produksinya? 
 

 
 

 

 

 



Pasar Bersaing Sempurna 
 

45 
 

D = AR = MR = P 

Kuantitas 

P 
TR = P.Q 

Kuantitas 

P 

Pertemuan 10 
PASAR BERSAING SEMPURNA 

 
 
 

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Karena 

dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan 

memproduksi barang atau jasa yang sangat tinggi efisiensinya karena pada sistem pasar 

persaingan sempurna jumlah penjual dan pembeli banyak sehingga harga ditentukan oleh 

pasar (price taker). Ciri-ciri pasar persaingan sempurrna:  

1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen  

2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna terhadap harga 

dan input 

3. Output sebuah perusahaan relative kecil dibanding output pasar 

4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar 

5. Semua perusahaan bebas keluar masuk pasar, menyesuaikan jumlah output untuk 

memperoleh laba maksimal. 

6. Jumlah penjual dan pembeli banyak. 

 

10.1 Permintaan dan Penerimaan dalam Pasar Persaingan Sempurna 

1. Permintaan 

Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka 

berapa pun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Oleh karena itu kurva 

permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu berbentuk garis lurus. Seperti 

terlihat pada gambar 10.1.a 

2. Penerimaan 

Penerimaan total (total revenue) perusahaan sama dengan jumlah output (Q) dikali harga 

jual (P). Karena harga telah ditetapkan, penerimaan rata-rata (average revenue) dan 

penerimaan marjinal (marginal revenue) adalah sama dengan harga. Dengan demikian 

kurva permintaan (D) sama dengan kurva penerimaan rata-rata (AR) sama dengan harga 

(P). Seperti terlihat pada gambar 10.1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                             (b) 

Gambar 10.1  Kurva Penerimaan : TR, AR,MR dalam Pasar Persaingan Sempurna 
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10.2 Keseimbangan Perusahaan Jangka Pendek 

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada dalam keseimbangan: 

a. Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak saat biaya variabel (VC) sama 

dengan penerimaan total (TR), atau biaya variabel rata-rata (AVC) sama dengan harga (P) 

sehingga perusahaan hanya mengalami kerugian biaya tetap 

b. Perusahaan memproduksi pada saat MR = MC agar perusahaan memperoleh laba 

maksimum atau dalam kondisi buruk, kerugiannya minimum (minimum loss). 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2  Kurva Keseimbangan Jangka Pendek Perusahaan  dalam Pasar 

Persaingan Sempurna  

 

10.3 Keseimbangan Perusahaan Jangka Panjang 

Empat persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan dapat bertahan adalah : 

a. Perusahaan berproduksi sampai saat MR = MC, dimana ini biaya marjinal jangka pendek sama 

dengan biaya marjinal jangka panjang (SMC = LMC) 

b. Biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual (SAC = P) agar tidak 

mengalami rugi 

c. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk-keluar, karena laba nol/normal (tingkat 

laba yang memberi tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain 

dialokasikan pada kegiatan alternatif). 

d. Kurva biaya rata-rata jangka panjang (minimum LAC), pada saat SAC = LAC 

 

10.4 Penawaran Perusahaan Pasar Persaingan Sempurna 

 Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan. Jumlah output 

yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum (MR = MC). 

Perusahaan mulai menawarkan produknya pada saat AVC berpotongan dengan MC. Laba 

maksimum diperoleh pada saat MR = MC atau MR = P. Jadi, kurva penawaran jangka pendek 

Rp 

Kuantitas (Q) 

E 

A 

MC 

0 Q* 

MR = MC 

 

MR=AR=D=P P 

A 

AC 
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adalah apabila kurva MC melewati titik potong dengan minimum kurva AVC, dapat dilihat 

pada grafik 10.3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.3 Kurva Penawaran Jangka Pendek Perusahaan dalam Pasar  Persaingan 

Sempurna 

 

Contoh Soal 

Diketahui : Harga jual per unit = 93 

 Fungsi biaya total (TC) = Q3 – 6Q2 + 30Q 

Tentukan: 

a. Fungsi penerimaan total dan penerimaan marginal 

b. Fungsi biaya marginal dan biaya rata-rata 

c. Produksi untuk mendapatkan profit maksimum 

Jawab : 

a. TR = P.Q = .......... 

MR = TR’ = ........ 

b. MC = TC’ = .................................... 

AC = .................................... 

c. Π = TR – TC = ................................ 

Profit maksimum tercapai jika: 

MR    =  MC 

........................... = ................................ 

............................ = ............................ 

...........................atau .............................. 

..................... = .................... 

Q = ................ 

Q =............................ 

Π = .................................................. 

Profit maksimum sebesar ...........tercapai pada produksi sebesar .......... 
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1. Sebuah perusahaan yang bersaing sempurna menghadapi P = $4 dan TC = Q3 – 7Q2 + 

12Q + 5  

a. Tentukan tingkat output terbaik bagi perusahaan itu melalui pendekatan marginal! 

b. Hitung Total keuntungan perusahaan pada tingkat output tersebut! 

2. Sebuah perusahaan berada di PBS dengan fungsi produksi Q = 40X1/2. Perusahaan 

tersebut hanya menggunakan faktor produksi (a) yang menghasilkan output seharga Rp 

10/unit, sedangkan harga faktor produksi (a) adalah Rp 20/unit. Tentukanlah: 

a. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan perusahaan tersebut 

b. Berapa unit faktor produksi yang diperlukan perusahaan agar laba maksimal 

3. Sebuah perusahaan di dalam menghasilkan barang Q menggunakan satu jenis faktor 

produksi variabel, yaitu X. Harga faktor produksi per unit (PX) = 15 dan harga penjualan 

barang per unit (PQ) = 10. Pasar barang dengan pasar produksi adalah persaingan 

sempurna, dengan fungsi produksi  Q = 15 X ½ .  

Pertanyaan : 

a. Bagaimana fungsi TR dan TC! 

b. Berapa unit faktor produksiyang diperlukan perusahaan tersebut agar dapat dicapai 

keuntungan maksimal! 

4. Dalam pasar persaingan sempurna seandainya saudara mempunyai mesin fotokopi dengan 

fungsi total cost = 40 + 5Q + 0,3Q2 dimana TC adalah biaya total (Rp/menit) dan Q adalah 

jumlah lembar fotokopi per menit. Apabila harga satu lembar fotokopi adalah Rp 20. 

Berapakah : 

e. Jumlah lembar fotokopi per menit agar tercapai keuntungan maksimum 

f. Penerimaan pada waktu keuntungan maksimum 

g. Biaya pada waktu keuntungan maksimum 

h. Keuntungan maksimum 

i. Pada kondisi seperti di atas, apakah saudara terus melanjutkan usaha fotokopi 

tersebut? 

5. Diketahui fungsi biaya perusahaan pada pasar bersaing sempurna: 

TC = Q3 – 10Q2 + 37Q + 12 

Dengan harga (P) = 5 

a. Berapa jumlah yang harus dihasilkan perusahaan agar tercapai laba maksimal? 

b. Berapa kisaran harga yang seharusnya ditetapkan agar tercapai keuntungan maksimal? 

6. Sebuah perusahaan jam beroperasi dalam pasar persaingan sempurna dengan biaya 

produksi VC = 150 + Q2 dan biaya tetap FC = 100. Jika harga jam per unit Rp 70, 

tentukan: 

a. Berapa jumlah jam yang harus dikonsumsi untuk mencapai keuntungan maksimal? 

b. Berapa laba maksimal yang dihasilkan? 

c. Bila harga jual jam turun menjadi 50, bagaimana output dan keuntungan maksimal 

yang dihasilkan 

Latihan 
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Pertemuan 11 
PASAR MONOPoLI  

 
 

Secara sederhana, pasar berstruktur monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya 

terdapat satu penjual atau produsen (single firm) tanpa ada pesaing dan output yang dihasilkan 

tidak mempunyai subtitusi (close subtitution). Dengan demikian, sebagai penjual tunggal, 

monopolis tersebut mempunyai kekuatan untuk mengatur tingkat harga produknya (price 

maker). Di lain pihak, konsumen dari output yang dihasilkan oleh monopolis tersebut sangat 

banyak jumlahnya. Beberapa contoh di Indonesia adalah PLN, PAM, dsb. Faktor-faktor 

penyebab terbentuknya monopoli adalah hambatan teknis dan hambatan legalitas. 

 

11.1 Permintaan dan Penerimaan Perusahaan Monopoli 

a. Permintaan 

Dalam pasar monopoli permintaan terhadap output perusahaan merupakan permintaan 

industri. Karena itu perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar 

dengan mengatur jumlah output.Posisi perusahaan monopolis adalah penentu harga (price 

setter). 

b. Penerimaan  

 Penerimaan marjinal perusahaan monopoli lebih kecil dari harga jual (MR < P). Kurva 

MR untuk kurva permintaan yang berbentuk garis lurus adalah garis lurus yang dimulai 

dari titik yang sama pada sumbu vertikal seperti kurva permintaan tetapi tingkat 

penurunannya dua kali lipat dari kurva D.  

 Juga MR pada tiap tingkat penjualan berhubungan dengan harga pada tingkat penjualan 

tersebut dengan rumus :  

MR = P( 1 – 1/e),  

e = nilai absolut koefisien elastisitas harga permintaan pada tingkat penjualan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.1 Kurva MR dalam Perusahaan Monopoli 

 

11.2 Keseimbangan Perusahaan Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 Monopolis akan memperoleh keuntungan maksimum dalam proses produksinya jika 

penerimaan marjinalnya sama dengan biaya marjinalnya atau MR = MC. Output ekuilibrium 

jangka pendek monopolis adalah output dimana keuntungan total mencapai maksimum/ 

kerugian total mencapai minimum (asalkan TR > TVC). Dalam jangka panjang monopolis 

akan beroperasi hanya jika ia memperoleh keuntungan (setidaknya mencapai kondisi break 

event) dengan memproduksi tingkat output terbaik menurut skala operasi yang paling sesuai.  

 

Dimana: 

MR = ½ D 



Pasar Monopoli 
 

Laboratorium Ekonomi Pertanian 
 

43 

MR 

AC 

D Kuantitas 
Q 0 

 

 

 

 

  

 Laba                  

    

   Biaya 

 

 

 

 

 

Gambar 11.2 Keseimbangan Jangka Pendek dalam Perusahaan Monopoli 

 

11.3 Daya Monopoli dan Diskriminasi Harga 

Dalam jangka panjang, keseimbangan monopolis (yang biaya produksi rata-ratanya 

lebih rendah dari harga outputnya) akan sama seperti keseimbangan jangka pendeknya, 

manakala monopolis tersebut mampu mempertahankan efisiensi produksinya atau dengan 

kata lain monopolis dapat mempertahankan daya monopolinya. Daya monopoli adalah 

kekuatan suatu perusahaan untuk mengatur output dan harga dalam rangka meningkatkan 

keuntungan maksimumnya. Daya monopoli dapat diukur dengan indeks Lerner, yaitu : 

 

L = (P – MC) / P 

 

Dimana : L  = Indeks Lerner, semakin besar L, semakin tinggi daya monopoli 

 P  = harga output 

 MC  = biaya marjinal 

 

Ada 3 (tiga) derajad diskriminasi harga yang dapat dilakukan oleh monopolis, yaitu : 

 

(1) Diskriminasi harga derajat III : monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk 

pasar yang berbeda, pada produk yang sama.   

(2) Diskriminasi harga derajat II : monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk 

sejumlah (sekelompok) barang atau setiap penambahan unit barang yang dibeli 

sehingga harga rata-rata semakin murah dengan semakin banyaknya unit yang dibeli 

(konsep multi part pricing).   

(3) Diskriminasi harga derajat I : monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk setiap 

konsumen sesuai dengan kesanggupan maksimum konsumen membayarnya 

(willingness to pay). Atau, setiap pembeli dikenai harga yang sama, dan mereka tidak 

merasa berbeda apakah membeli atau tidak membeli barang tersebut.   
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Contoh Soal 

Diket : TC = 50 + Q2 

 Pd = 40 – Q 

Dit : P&Q …?  Max 

 MR = MC  P  MR 

Jawab 

TR = P.Q  

 =  

  = _________ 

 

MR = TR’  MC = TC’  

MR = _________  MC = ____________ 

 

MR  = MC  Pd = 40 – Q 

 =   P   = AR  AR=TR/Q 

 =  P   = 40Q – Q2  

Q         =   Q 

   P   =  

 

 = TR - TC 

 = P.Q – (_______________) 

 = _____________ 

 

Jadi,  
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1. Seorang monopolis menghadapi fungsi permintaan :  P = 84 – 4Q, sedangkan fungsi 

biaya rata- ratanya AC = Q + 4. Dari kondisi tersebut, tentukan : 

a. Tingkat harga  agar keuntungan/ kerugian yang diperoleh maksimum! 

b. Besarnya keuntungan maksimum/ kerugian minimum tersebut! 

c. Besarnya elastisitas permintaan pada tingkat harga tersebut di atas! 

2. Suatu perusahaan monopolis memiliki biaya rata-rata konstan sebesar 4 per unit. 

Perusahaan tersebut menghadapi dua permintaan yang berbeda. 

 Permintaan pasar pertama : Q1 = 20 – 4P1 

 Permintaan pasar kedua : Q2 = 40 – 2P2 

Buktikan kebijakan diskriminasi harga akan meningkatkan laba perusahaan tersebut! 

3. Dalam meproduksi barang, seorang monopolis menghadapi permintaan  P = 42 – 2Q 

sedangkan fungsi biaya rata-rata AC = 1/2Q + 2. Tentukan:  

a.  Besar keuntungan maksimal 

b. Elastisitas permintaan 

4. PLN menghadapi permintaan Q = 20 – 2P dimana Q adalah jumlah barang yang diminta 

(unit). Monopolis memiliki biaya rata-rata konstan 4 per unit. 

a. Turunkan persamaan AR, MR, dan MC! 

b. Berapa jumlah output yang harus diproduksi dan harga jual per unit untuk mencapai 

laba maksimum. Hitung besarnya laba maksimum! 

c. Berapa selisih harga dan output yang dihasilkan perusahaan bila dibandingkan dengan 

harga dan output bila perusahaan beroperasi pada pasar persaingan sempurna! 

d. Gambarkan dengan menggunakan diagram! 

5. Pasar monopoli mempunyai biaya rata-rata Rp 3/unit, perusahaan tersebut menghadapi 2 

permintaan yang berbeda 

Q1 = 60 – 12 P1(pasar 1) 

Q2 = 120 – 6 P2 (pasar 2) 

 Tentukan keuntungan total bila perusahaan melakukan diskriminasi harga. 
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