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 Supply dan Demand merupakan dua kata kunci 
yang menjelaskan bagaimana ekonomi bergerak 
(berproses)  harga dan kuantitas ditentukan 

 Supplier (penjual) dan demander (pembeli) 
berinteraksi (bertemu) di pasar.  
 Pasar bisa sangat terorganisasi  bursa berjangka 

komoditas, lelang. 

 Pasar bisa tidak terorganisasi  pasar untuk mobil 
bekas, pasar untuk beras  

 Jenis pasar merupakan suatu kontinum, antara competitive 
market dan monopoly. 



7/30/2012 

2 

Demand 
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 Demand adalah kuantitas komoditas yang oleh 

pembeli (konsumen) mau dan bisa dibeli. 

 Hukum permintaan (law of demand)  ada 

keterkaitan terbalik antara harga dan kuantitas 

yang diminta 

 harga komoditas naik, kuantitas yang diminta turun, 

dan sebaliknya. 

Faktor yang mempengaruhi demand 
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 Harga 

 Harga komoditas berpengaruh secara negatif  
terhadap kuantitas komoditas yang dimintaegatif  

 Income 

 Income dapat berpengaruh positif atau negatif 
terhadap kuantitas komoditas yang diminta: 

 Untuk barang normal (normal good), income 
berpengaruh positif: Y Qd , dan sebaliknya 

 Untuk barang inferior (inferior good), income 
berpengaruh negatif: Y Qd , dan sebaliknya 
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Faktor yang mempengaruhi demand 
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 Harga produk terkait 

 Jika harga suatu barang naik menyebabkan penurunan  

kuantitas permintaan untuk barang lain, keduanya 

disebut sebagai barang substitusi, dan sebaliknya.  

 Jika harga suatu barang naik menyebabkan 

peningkatan kuantitas permintaan untuk barang lain, 

keduanya disebut sebagai barang komplementer, dan 

sebaliknya 

Faktor yang mempengaruhi demand 
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 Selera 

 Perubahan selera tidak berpola tertentu. Tetapi, selera 

bersifat historis dan psikologis.   

 Ekspektasi 

 Ekspekstasi dapat mempengaruhi permintaan.  

 Jika income diperkirakan akan naik, permintaan 

terhadap komoditas akan naik. 

 Jika harga diperkirakan akan naik, permintaan 

terhadap komoditas akan naik.  
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Kurva permintaan 
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Pergeseran Kurva Demand 
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Faktor yang menyebabkan fungsi 

permintaan bergeser? 
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 Income  

  Y , D, dan sebaliknya (untuk barang normal/normal good) 

 Y , D, dan sebaliknya (untuk barang inferior/inferior good) 

 Harga Barang Lain: 

 Ps , Ds , D, dan sebaliknya (untuk substitute good) 

 Pc , Dc , D, dan sebaliknya (untuk complementary good)   

 Selera: T , D  dan sebaliknya  

 Ekspektasi:  
 jika income akan diperkirakan naik, permintaan akan meningkat 

 jika harga akan diperkirakan naik, permintaan akan meningkat 

 dan seterusnya 

 Jumlah pembeli: tambah pembeli, tambah permintaan. 

Demand Shifting versus Movement 

along the Demand Curve 
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 Movement along the demand curve adalah 

perubahan demand di sepanjang kurve yang 

disebabkan oleh perubahan harga 

barang/komoditas yang bersangkutan. 

 Demand shiting adalah perubahan 

(pergeseran) demand karena perubahan 

faktor yang mempengaruhi demand selain 

faktor harga barang yang bersangkutan 
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Supply 
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 Supply adalah kuantitas barang atau jasa yang 

mau dan dapat dijual oleh produsen 

 Law of Supply  kuantitas barang atau jasa yang 

disupplai akan meningkat jika harga barang atau 

jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya, ceteris 

paribus. 

 Ada hubungan terbalik antara harga dan kuantitas 

yang disupplai 
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Kurva Supply 
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Pergeseran Kurva Supply 
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 Harga input , keuntungan (profitabilitas) , 
produksi , dan sebaliknya. 

 Teknologi lebih canggih, biaya input , 
profitabilitas, produksi , dan sebaliknya. 

 Ekspektasi: jika harga diperkirakan akan naik, 
produsen akan menyimpan barang atau jasa 
sekarang, supplai barang atau jasa tersebut 
berkurang sekarang, dan sebaliknya. 

 Jumlah penjual: jika produsen (penjual) sedikit, 
supplai barang atau jasa berkurang, dan 
sebaliknya. 
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Equilibrium 
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 Equilibrium: situasi dimana harga pasar telah 

mencapai tingkat dimana kuantitas yang di-

minta sama dengan kuantitas yang disupplai  

interseksi antara kurva demand dan supply. 

Harga pada kondisi ekuilibrium disebut dengan 

equilibrium price 

Kuantitas pada kondisi ekuilibrium disebut dengan 

equilibrium quantity. 
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Equlibrium 
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Excess Supply 
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Excess Demand 

Hadi Paramu                 Economics for Business 

19 

Perubahan Kondisi Equilibrium:  

demand shift 
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Perubahan Kondisi Equilibrium: 

supply shift 
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Perubahan Kondisi Equilibrium:  

demand shift dan supply shift 
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Peran Pemerintah 
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 Peran Pemerintah dalam Interaksi Supply dan 

Demand 

Kontrol terhadap harga  price ceiling dan price 

floor 

 Pajak  

 Pajak Penjual 

 Pajak Pembeli 

Kontrol harga: Price Ceiling 
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Kontrol harga: Price Floor 
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Pajak: Pajak Penjual 
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Pajak: Pajak Pembeli 
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