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 Teori ini menjelaskan mengapa hukum demand 

berlaku 

 Teori ini menjelaskan bagaimana konsumen 

menghadapi trade-off (prinsip #1) 

 Jika konsumen mengkonsumsi lebih banyak produk A 

maka dia mengkonsumsi lebih sedikit produk B 

 Jika dia memutuskan untuk membelanjakan incomenya, 

dia harus menabung lebih sedikit 
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 Tingkat konsumsi dibatasi oleh income 

 Seorang konsumen tidak bisa membeli suatu komoditas 

sebanyak-banyaknya  tetapi sesuai dengan 

incomenya 

 Budget Constraint adalah batasan bundel konsumsi 

yang dapat dimiliki oleh seorang konsumen 

 Budget = income 
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 Asumsikan seorang konsumen mempunyai income 

sebesar $1,000 per bulan. Income tersebut akan 

dibelanjakan untuk Pizza dan Pepsi seharga $10 

dan $2 per unit, masing-masing. 

 Konsumen tersebut dapat mengalokasikan semua 

incomenya untuk pizza, atau 

 Konsumen tersebut akan mengalokasikan semua 

incomenya untuk pepsi, atau 

 Konsumen tersebut akan mengalokasikan incomenya 

untuk kedua komoditas. 
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Tentang Budget Constraint… 
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 Budget constraint disebut budget line. 

 Budget constraint menunjukkan kombinasi konsumsi 

yang mungkin dilakukan  

 Sepanjang budget line  titik-titik kombinasi konsumsi 

dua komoditas 

 Slope (kemiringan) budget line adalah relative 

price dari kedua komoditas 

 Harga pizza dibandingkan dengan harga pepsi 



Indifference Curve 
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 Konsumen akan memilih kombinansi komoditas yang 

dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya. 

 Indifference curve  suatu kurva yang menunjukkan 

kombinasi komoditas yang memberikan kepuasan yang 

sama 

 Indifference  tidak beda 

 Indifference curve tidak linier  

 Slope tidak sama pada setiap titik 

 Marginal rate of substitution  tingkat dimana konsumen 

mau menukar suatu komoditas dengan komoditas lainnya. 
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 Indifference curve yang lebih tinggi lebih disukai 

daripada yang lebih rendah  indifference curve 

yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi. 

 Indifference curve adalah downward sloping  

seperti demand, tetapi curve 

 Ingat: Marginal Rate of Substitution 



Indifference Curve 
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 Indifferrence curves tidak pernah berpotongan 

Mengapa? 

 Indifference curve cekung kearah titik origin. 

Mengapa? 

 



Optimasi  
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 Konsumen akan memilih tingkat konsumsi dua 

komoditas sehingga MRS = Px/Py. 

 Ingat: MRS adalah slope dari IC dan Px/Py (atau 

relative price) adalah slope dari BC. 

 



Dampak Perubahan Income dan Harga 
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 Jika income bertambah, BC akan bergeser ke 

kanan (mengapa?) 

 Perubahan ini akan menunjukkan apakah suatu produk 

adalah normal good atau inferior good. 

 Jika harga dari salah satu produk naik, BC akan 

berotasi ke dalam atau berlawanan dengan arah 

jarum jam (mengapa?) 



Income and Substitution Effect  
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