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APA .. ITU...
Managerial Economics?

Ekonomi Manajerial mengarah pada
aplikasi TEORI EKONOMI dan

merupakan alat bantu dalam ilmu
PENGAMBILAN KEPUTUSAN dengan

mempertimbangkan bagaimana
suatu organisasi dapat mencapai

tujuannya dengan efektif



 Ekonomi manajerial adalah aplikasi
teori ekonomi dan perangkat analisis
ilmu keputusan untuk membahas
bagaimana suatu organisasi dapat
mencapai tujuan atau maksudnya
dengan cara yang paling efisien.

 Ekonomi manajerial berhubungan
dengan area fungsional ilmu
administrasi bisnis yang meliputi
akuntansi, keuangan, pemasaran,
MSDM, dan produksi



RUANG LINGKUP EKONOMI MANAJERIAL

1. Terkaitan Dengan Teori Ekonomi.
Keputusan dari manajemen dapat menerapkan
ilmu ekonomi dan perangkat ilmu terapan.

2. Terkaitan Dengan Ilmu Keputusan
Ilmu keputusan mempergunakan perangkat matematika
ekonomi dan juga ekonometrik guna untuk membentuk
serta men-estimasi model yang ditujukan untuk perilaku
optimal suatu perusahaan.

3. Keterkaitan dengan berbagai fungsional ilmu administrasi bisnis
Hubungan antara ekonomi manajerial dengan area
fungsional ilmu administrasi bisnis menjadi
latar belakang dalam pengambilan keputusan.



SIFAT EKONOMI MANAJERIAL

 Dalam setiap organisasi setiap
manajer pasti menghadapi masalah-
masalah manajerial dalam
kegiatannya sehari-hari.

 Masalah timbul ketika terdapat
kesenjangan antara kondisi empiris
dengan yang diinginkan oleh
manajer

Ekonomi manajerial dapat menggabungkan
antara ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan:
 Ilmu ekonomi yang diantaranya meliputi:

ekonomi mikro dan makro.
 Ilmu keputusan yang diantaranya meliputi:

matematika ekonomi dan ekonometri.



Ekonomi adalah alat yang ampuh yang dapat
membantu manajer untuk mengelola secara
efektif.
Dalam Ekonomi Manajerial menggunakan isu-
isu dan contoh nyata dari pasar aktual untuk
menunjukkan kepada manajer masa depan
bagaimana prinsip ekonomi dapat digunakan
dalam keputusan bisnis.

(Jeffrey Perloff dan James Brander)



CONTOH

Sebuah Perguruan Tinggi Swasta
(PTS), berusaha untuk meyakinkan
masyarakat (Calon Mahasiswa)
untuk Studi di PTS tsb. Dan setiap
Prodi yang tersedia mendapatkan
mahasiswa yang sesuai kebutuhan
standar.
Walaupun beberapa keterbatasan
sumber daya dan-sumber fisik pada
PTS tsb (Dosen, Fasilitas, Pustaka,
Akreditasi, Dana, dll.................)

Apa masalah dari Pimpinan PTS
dalam contoh ini?

Sebuah rumah sakit pasti
menginginkan sebanyak mungkin
pasien & menempatkan mereka pada
standar yg “memuaskan” dengan
beberapa keterbatasan sumber-
sumber fisik Rumah Sakit itu, seperti
Dokter, Perawat, Tempat Tidur, Teknisi

Apa masalah dari manajer Rumah
Sakit pada contoh diatas?



Masalah-masalah
Masalah-masalah yang dihadapi oleh manajer
Masalah dalam penentuan tingkat harga dan tingkat

keluaran produk
Masalah apakah akan membuat produk sendiri atau

membelinya dari pihak lain
Masalah keputusan teknik produksi dan pemilihan

teknologi
Masalah tingkat persediaan
Masalah pemilihan media dan intensitas periklanan

serta promosi
Masalah penerimaan dan pelatihan tenaga kerja
Masalah investasi dan pendanaan



 Untuk mengatasi masalah-masalah manajerial, manajer
perlu mengambil keputusan efektif, dalam arti
keputusan yang terbaik atau paling optimal. Keputusan
optimal ini berarti maksimisasi dan minimisasi ,
maksimisasi untuk laba, tingkat produksi atu keluaran,
tingkat layanan dan minimisasi untuk biaya dan resiko.

 Dalam rangka mencapai keputusan optimal itu
biasanya manajer bergantung pada informasi yang
didapatkan dari data kuantitatif ( yang didapatkan dari
analisis data) dan data kualitatif (yang diperoleh
manajer dari intuisi dan pengalaman bisnisnya)



JADI:
Salah satu pendekatan yang dapat
digunakan untuk memecahkan
masalah manajerial adalah Ekonomi
Manajerial.

Ekonomi manajerial adalah studi
yang menerapkan teori dan konsep-
konsep dalam ilmu ekonomi dan
metode untuk memecahkan
masalah-masalah menajerial secara
optimal.



PERANAN EKONOMI MANAJERIAL
DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN

MANAJERIAL

Kerangka teoritis untuk
pengambilan keputusan

Alat dan teknik Analisis

Penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu
pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah

pengambilan keputusan

Untuk memecahkan masalah pengambilan
keputusan manajerial



HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN, MANAJER,
TEORI EKONOMI DAN DECISION SCIENCE

Berperan sebagai pengambil kepusan tentang apa yang akan
dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan

ILMU EKONOMI MANAJERIAL

Aplikasi teori ekonomi dan decision science
dalam pengambilan keputusan tentang apa
yang dilakukan perusahaan untuk mencapai

TUJUAN PERUSAHAAN



Ekonomi Manajerial menggabungkan ilmu
ekonomi dan ilmu pengambil keputusan.

Konsep ekonomi yang dapat digunakan
biasanya kerangka kerja keputusan, khususnya
teori perilaku konsumen, teori perusahaan,
teori struktur pasar dan penetapan harga di
pasar.

Sementara ilmu keputusan yang digunakan
menyangkut alat dan teknik analisa numerik
(matematis), estimasi statistik, teknik
parameter dan teknik optimisasi.



Hubungan Ekonomi Manajerial dengan
Bidang Fungsional Ilmu Administrasi Bisnis

Proses
Pengambilan Keputusan

• Menetapkan tujuan
• Identifikasi masalah dalam

mencapai tujuan
• Identifikasi berbagai

alternatif solusi
• Memilih solusi terbaik
• Implementasi keputusan

Bidang Fungsional

• Keuangan
• Pemasaran
• Produksi
• SDM



Contoh:NILAI PERUSAHAAN
Nilai Perusahaan = present value of future net

cashflow (future profit)

Present Value adalah nilai dari sebuah jumlah
yang diharapkan di masa mendatang, yang
didiskonto kembali ke saat ini dengan suku
bunga tertentu.

Nilai Perusahaan = Nilai sekarang dari Laba
Masa Mendatang yang diharapkan.



Contoh: Teori Perusahaan

• Teori perusahaan yang mempostulatkan tujuan
perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan dinilai
terlalu sempit dan tidak realistik.

• Beberapa alternatif adalah : memaksimumkan penjualan
(Baumol 1959), memaksimumkan kepuasan manajemen
(Wiliamson, 1963) dan perilaku pemuasan (Cyet dan
March, 1949)

Kendala-Kendala dalam Operasi Perusahaan:
Upaya mencapai tujuan dihambat oleh berbagai kendala
adanya keterbatasan dalam penyediaan input, seperti :
terbatasnya tenaga ahli, terbatasnya bahan baku dan juga
modal, kemudian adanya kendala hukum dan peraturan
perundangan, misalnya tentang upah minimum, standar
kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi



SIFAT DAN FUNGSI LABA

Contoh :
• Sebuah perusahaan melaporkan laba bisnisnya Rp.100 juta
per bulan, tetapi sebenarnya sang pengusaha dapat
memperoleh penghasilan sesebear Rp. 125 juta per bulan
dari bekerja di perusahaan lain, dan modalnya bisa
menghasilkan Rp 35 juta per bulan jika diinvestasikan di
bisnis lain.

Definisi Laba
• Laba = Penerimaan dikurangi Biaya
• Laba Bisnis (Business Profit) : Penerimaan dikurangi

Biaya Akuntasi (biaya eksplisit)
• Laba Ekonomi (Economic Profit) : Penerimaan

dikurangi Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit



Fungsi Laba

 Laba merupakan tanda yang memandu
alokasi sumberdaya masyarakat.

 Laba yang tinggi di suatu industri
merupakan tanda bahwa pembeli
menginginkan lebih banyak produk yang
dihasilkan oleh industri tersebut.

 Laba rendah/negatif dalam suatu industri
merupakan tanda bahwa pembeli
menginginkan lebih sedikit produk yang
dihasilkan oleh industri tersebut.



Teori Laba
Teori Laba dalam Menghadapi Resiko (Risk Bearing

Theories of Profit) : laba di atas normal dibutuhkan agar
bertahan di industri yang beresiko tinggi (mis.
Pengeboran minyak)
Teori Laba karena Gesekan (Frictional Theory of Profit):

laba krn adanya gangguan pada keseimbangan jangka
panjang

Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory of Profit): laba krn
monopoli, membatasi output dan mengenakan harga
yang tinggi

Teori Laba Inovasi (Innovation Theory of Profit): laba krn
adanya inovasi yang berhasil

Teori Laba Efisiensi Manajerial (Managerial Efficiency
Theory of Profit) : laba krn perusahaan efisien
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