
ANALISIS
PERMINTAAN DAN

PENAWARAN



Permintaan adalah sejumlah barang
yang diminta oleh
konsumen pada tingkat
harga tertentu.

Teori Permintaan adalah
menghubungkan antara
tingkat harga dengan
tingkat kuantitas
barang yang diminta
pada periode waktu
tertentu.

Kerangka waktu yang dianalisis dapat
berupa jam, hari,
minggu, bulan, tahun,
dsb.

Kondisi-kondisi tertentu harus
diperhatikan seksama
oleh pengambil
keputusan manajerial
karena mempengaruhi
permintaan konsumen.



- Demand (Permintaan) adalah kuantitas barang atau jasa yg. rela atau mampu
dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-
kondisi tertentu.

- Model matematis konsep permintaan barang atau jasa :
QDX = F (PX, I, PR, PE, IE, PAE, T, N, A, F, O)

Dimana :
QDX = kunatitas permintaan barang atau jasa
F      = fungsi, berarti fungsi dari atau tergantung pada
PX = harga dari barang atau jasa X
I        = pendapatan konsumen
PR = harga dari barang lain yang bersangkutan
PE = ekspektasi konsumen terhadap harga dari barang/jasa X di masa mendatang
IE = ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan di masa mendatang
PAE = ekspektasi konsumen thdp. ketersediaan barang / jasa X di masa mendatang
T      = selera konsumen
N      = banyaknya konsumen potensial
A      = pengeluaran iklan
F      = features atau atribut dari barang / jasa tersebut
O      = faktor-faktor spesifik lain dari permintaan barang / jasa tersebut

DEMAND ANALYSIS



HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DALAM FUNGSI PERMINTAAN

NO NAMA VARIABEL SIMBOL BENTUK
HUBUNGAN

TANDA
SLOPE

1 Harga produk P Negatif -

2 Pendapatan konsumen I Negatif untuk
produk inferior

-

3 Harga produk lain PR Positif untuk
produk substitusi
Negatif utk produk
komplementer

+

-

4 Ekspektasi harga produk di
masa mendatang

PE Positif +

5 Ekspektasi pendapatan
konsumen di masa mendatang

IE Postif +

6 Ekspektasi ketersediaan
produk di masa mendatang

PAE Negatif -



HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DALAM FUNGSI PERMINTAAN (Lanjutan)

NO. NAMA VARIABEL SIMBOL BENTUK
HUBUNGAN

TANDA
SLOPE

7 Selera konsumen T Positif +

8 Banyaknya
konsumen potensial

N Positif +

9 Pengeluaran iklan A Positif +

10 Atribut produk
(features)

F Positif +



Permintaan Motor Honda Vario ditemukan fungsi permintaan secara umum
sebagai berikut :  QDX = -1,4 – 15 PX + 7,5 PR + 2,6 I + 2,5 A
QDX = kuantitas permintaan Motor Vario (ribuan unit)
PX = harga dari Motor Vario (ratusan ribu rupiah)
PR = harga Motor dari merk lain (ratusan ribu rupuah)
I = pendapatan konsumen (jutaan rupiah per tahun)
A = pengeluaran iklan produk Motor Vario tsb (ratusan juta rupiah per tahun)

Contoh :
Tahun 2016, harga rata-rata Motor Vario di Medan Rp. 14,25 juta; harga Motor Lain
sejenis merk lain Rp. 13,9 juta; rata-rata pendapatan konsumen Rp. 10 juta per tahun
dan total pengeluaran iklan untuk motor Vario Rp. 5 milyar.

- Tentukan fungsi permintaan Motor Vario !
- Hitunglah besar kuantitas permintaan Motor Vario !
- Gambarkan fungsi Demand tersebut !

CONTOH SOAL DEMAND ANALYSIS



1.  Fungsi Permintaan
QDX = .....................................................

2.  Kuantitas Permintaan
QDX = .......................................................

3. - Titik potong sumbu QDX, syarat PX = 0
QDX = .....................................................

- Titik potong sumbu PX, syarat QDX = 0
0 = ....................................................



Struktur Pasar, Jumlah
Perusahaan vs Permintaan

1. Monopoli
Jika perusahaan satu-satunya
produsen dari suatu komoditas dan
tidak ada subtitusi yang dekat, ie:
Pertamina & PLN
2. Persaingan Sempurna
Terdapat banyak perusahaan yang
menghasilkan barang yang homogen
(identik) dan setiap perusahaan terlalu
kecil untuk mempengaruhi pasar, ie:
Pertanian, Barang Grosiran Pasar

3. Oligopoli
Terdapat sedikit perusahaan
didalam perusahaan yg mempro-
duksi barang yg homogen/ ter-
standarisasi (Semen,baja, Kimia)
atau Heterogen/ terdiferensiasi
(Mobil, Rokok, Minuman Ringan)
4. Monopolistik
Disini banyak perusahaan yang
menjual produk yang heterogen
atau terdiferensiasi – percam-
puran antara monopoli &
Persaingan sempurna



Elastisitas Permintaan merupakan suatu pengukuran
kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besarnya
pengaruh perubahan harga terhadap perubahan
permintaan

Terdiri Dari:
1. Elastisitas Harga
2. Elastisitas Pendapatan
3. Elastisitas Permintaan Silang

Elastisitas Permintaan Terhadap Harga





Elastisitas Titik terhadap Harga



Dalam gambar diatas menunjukkan hubungan antara
kuva permintaan dan fungsi permintaan.

Hal ini menunjukkan dua hal:
perubahan dalam kuantitas permintaan dan pergeseran
kurva permintaan

HUBUNGAN ANTARA KURVA PERMINTAAN
DAN FUNGSI PERMINTAAN



Pergeseran dalam kurva permintaan semula
dari D8% ke D6% menunjukkan bahwa
penurunan dalam suku bunga meningkatkan
permintaan disetiap tingkat harga.
Kenaikan dalam suku bunga akan menurunkan
permintaan dr D6% ke D8%

HUBUNGAN ANTARA KURVA
PERMINTAAN DAN FUNGSI

PERMINTAAN



Jenis-Jenis Elastisitas Harga

EP = 0
EP = ∞ EP = 1

EP < 1
EP > 1



Contoh Elastisitas Titik Pada Harga









Elastisitas Harga, Penerimaan Total, &
Pendapatan Marginal

Atau MR dapat
dicari





Kurva Permintaan Persaingan
Sempurna



1. Ukuran elastisitas permintaan makin besar jika makin
dekat atau makin banyak jumlah komiditas yang mampu
mensubtitusinya

2. Makin sempit suatu komiditas didefinisikan, makin besar
elastisitas terhadap harga karena makin banyak jumlah
komiditas yang melakukan subtitusi

3. Elastisitas permintaan akan menjadi lebih besar jika
konsumen membutuhkan waktu yang lebih lama untuk
merespon perubahan harganya

4. Respon dalam kuantitas yang diminta akan menjadi lebih
besar pada jangka panjang dibandingkan pada jangka
pendek





Elastisitas Pendapatan mengukur kepekaan perubahan
permintaan suatu komoditas terhadap perubahan pendapatan
konsumen

Elastisitas Pendapatan Titik

Persamaan Linear

Elastisitas Pendapatan Busur



Tingkat pendapatan merupakan determinan penting dalam
permintaan
Untuk hampir semua komoditas, peningkatan pendapatan

mengakibatkan peningkatan permintaan akan komoditas
(ΔQ/ ΔI positif), sehingga EI positif barang normal ie:makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan,dan rekreasi
Kebutuhan pokok EI positif tapi rendah (antara 0 sd 1)
Kebutuhan barang mewah EI positif lebih besar 1
Untuk barang Inferior EI Negatif

Elastisitas Permintaan terhadap
Pendapatan





Untuk mengukur kepekaan perubahaan permintaan akan
komoditas X terhadap perubahan harga dari komoditas Y

Elastisitas Silang Terhadap Harga

Elastisitas Silang  Titik

Persamaan Linear

Elastisitas Silang Busur



1. Jika nilai Exy positif maka, komiditas X& Y adalah barang
substitusi, karena peningkatan Py menyebabkan
peningkatan Qx

2. Jika nilai Exy Negatif, komoditas X & Y adalah barang
komplementer, karena kenaikan Py mendorong
pengurangan Qx

3. Jika nilai Exy mendekati nol maka X& Y adalah komoditas
yang tidak berhubungan

Perusahaan sering menggunakan konsep ini untuk mengukur
efek dari perubahan harga suatu produk yang mereka jual
terhadap permintaan produk lain yang berhubungan dan juga
dijual oleh pesaing





E-Commerce: Produksi, periklanan, penjualan dan
distribusi produk dan jasa dari perusahan ke
perusahaan (B2B), Perusahaan ke Konsumen
(B2C), Konsumen ke Konsumen (C2C) melalui
internet
 Internet & E-commerce menunjukkan perubahan

besar dalam cara interaksi perusahaan dan
konsumen di pasar



Koneksi Online baik B2B, B2C
dan C2C telah menyebabkan:

1. Penurunan biaya
pelaksanaan bisnis yang
sangat tajam

2. Pemotongan waktu untuk
memberikan jawaban

3. Perluasan jangkauan
penjualan

4. Menciptakan model bisnis
baru

Keuntungan E-Commerce



Penjual ritel konvensional turut memasuki dunia e-
commerce dalam penjualannya
Memberikan tantangan bagi para e-retailer karena konsumen

mudah melakukan pembandingan
Banyak model bisnis baru, seperti lelang secara online, game

online freemium, social media based ads, dll
Mobile internet mulai berkembang pesat perkembangan

gadget mobile


