BAB 5 – PASAR PERSAINGAN

1. PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
 Struktur pasar dan karakteristik pasar persaingan sempurna
Dalam kegiatan dunia usaha, kita melihat banyak perusahaan yang
menjual produk tertentu. Ketika produk yang dijual oleh perusahaan
tersebut dapat terserap oleh pasar dengan baik, biasanya hal ini akan
mendorong perusahaan lain untuk memasuki pasar dengan membawa
produk yang sama.
Yang terjadi kemudian adalah, banyak perusahaan baru yang masuk ke
pasar, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga melihat banyak
perusahaan yang keluar dari bisnis tersebut. Bahwa ada perusahaan
baru yang mampu memasuki pasar, sementara ada perusahaan yang
lebih dulu masuk di pasar kemudian terlempar keluar dari pasar; itulah
konsekuensi logis dari sebuah persaingan.
 Bagaimana persaingan mempengaruhi harga barang dan keuntungan
perusahaan?
 Mengapa ada pelaku usaha baru yang mampu memasuki pasar,
sementara pelaku usaha yang lama terlempar dari pasar?
 Apa yang dilakukan pelaku usaha untuk bisa tetap eksis di pasar?
Berbagai pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku
usaha akan menghadapi kekuatan sebuah persaingan. Bentuk yang
paling ekstrim dari sebuah persaingan di pasar disebut sebagai pasar
persaingan sempurna (perfect competition market).
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Pasar persaingan sempurna terjadi apabila:
a) Semua pelaku usaha menjual produk yang sejenis untuk banyak
pembeli.
b) Baik penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga
barang yang berlaku di pasar. Harga pasar sepenuhnya ditentukan
oleh penjual dan pembeli di pasar. Sehingga baik penjual maupun
pembeli sama-sama tunduk pada harga pasar (price taking).
c) Tidak ada hambatan bagi siapapun, baik ia sebagai penjual atau
pembeli untuk memasuki pasar (free exit and free entry). Siapapun
yang hendak melakukan transaksi di pasar bisa menjalankannya
tanpa hambatan. Pembeli tidak bisa memaksa penjual untuk
menjual produknya sesuai dengan yang dikehendakinya, demikian
juga sebaliknya; penjual juga tidak bisa memaksakan kehendaknya
kepada pembeli untuk membeli produknya pada tingkat harga
yang dikehendaki. Dengan kata lain, penjual bebas menawarkan
barang kepada pembeli, dan pembeli pun bebas menawar harga
sesuai dengan kekuatan daya belinya.
d) Tidak ada pelaku usaha yang memperoleh keuntungan lebih besar
dari pelaku usaha sejenis lainnya.
e) Baik penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna
tentang harga pasar.
 Permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna
Di dalam pasar persaingan sempurna, harga komoditi hanya ditentukan
oleh perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva
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penawaran pasar. Perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna
merupakan “penerima harga” dan dapat menjual setiap jumlah
komoditi pada harga yang telah ditetapkan.
Gambar (10-1)

“d” merupakan kurva permintaan yang dihadapi rata-rata perusahaan
di dalam pasar yang bersaing sempurna. “d” bersifat elastis tak
terhingga atau ditentukan oleh garis horisontal pada harga ekuilibrium
pasar $8 per unit. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat menjual
setiap jumlah komoditi pada harga tersebut.
Gambar (10-2)
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S menunjukkan penawaran pasar yang tetap untuk komoditi dalam
periode pasar. Jika kurva permintaan pasar untuk komoditi ditentukan
oleh D, maka harga ekuilibrium pasar adalah $8 per unit dalam periode
pasar. Jika kurva permintaan D’, harga ekuilibrium menjadi $24.
Permintaan pasar dalam industri yang bersaing sempurna ditentukan
oleh QD = 70.000 – 5.000P dan fungsi penawaran pasar QS = 40.000 +
2.500P (P diukur dalam dollar).

Tentukan:
a) Harga ekuilibrium pasar.
QD = QS
70.000 – 5.000P = 40.000 + 2.500P
30.000 = 7.500P
P = $4 (harga ekuilibrium)
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b) Skedul permintaan dan penawaran pasar pada harga $9, $8, $7,
$6, $5, $4, $3, $2, dan $1.
P ($)
9
8
7
6
5
4
3
2
1

QD
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000

QS
62.500
60.000
57.500
55.000
52.500
50.000
47.500
45.000
42.500

c) Gambar kurva permintaan dan penawaran pasar dan kurva untuk
salah satu dari 100 perusahaan identik yang bersaing sempurna.
Gambar (10-10)
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 Memaksimumkan keuntungan jangka pendek di pasar persaingan
sempurna
Keuntungan Total sama dengan Penerimaan Total (TR = Total Revenue)
dikurangi Biaya Total (TC= Total Cost).
TR = P x Q
Jadi keuntungan total mencapai maksimum apabila selisih yang positif
antara TR dan TC mencapai angka terbesar. Output ekuilibrium
perusahaan adalah output di mana keuntungan total mencapai tingkat
maksimum.
Tabel 1
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
Q P ($) TR ($) TC ($) Keuntungan Total ($)
0
8
0
800
-800
100 8
800 2.000
-1.200
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200
300
400
500
600
650
700
800

8
8
8
8
8
8
8
8

1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
5.200
5.600
6.400

2.300
2.400
2.524
2.775
3.200
3.510
4.000
6.400

-700
0
676
1.225
1.600
1.690
1.600
0

Keuntungan total mencapai tingkat maksimum (sebesar $1.690),
apabila perusahaan memproduksi dan menjual 650 unit barang per
periode waktu.
Gambar (lihat halaman berikutnya)(10-3)
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Dalam gambar tersebut, tanda anak panah menunjukkan garis-garis
paralel. Kurva TR merupakan garis lurus yang memiliki kemiringan
positif melalui titik nol, karena P tetap konstan sebesar $8. Dengan 100
unit output, perusahaan memaksimumkan kerugian total (keuntungan
negatif) titik A dan A’. Dengan 300 unit output, TR sama dengan TC (titik
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B) dan perusahaan mencapai tiitik pulang pokok (titik B’). Perusahaan
memaksimumkan keuntungan totalnya (titikD’), apabila ia
memproduksi dan menjual 650 unit output. Pada tingkat output ini,
kurva TR dan kurva TC mempunyai kemiringan yang sama sehingga
jarak vertikal antara keduanya adalah paling besar.
 Biaya marjinal dan kurva penawaran
Lebih bermanfaat untuk menganalisa ekuilibrium jangka pendek
perusahaan melalui pendekatan penerimaan marjinal – biaya marjinal.
Penerimaan marjinal (MR) mengukur perubahan TR per satu unit
perubahan jumlah yang dijual. Jadi, MR sama dengan kemiringan kurva
TR. Karena dalam pasar persaingan sempurna, P adalah konstan untuk
perusahaan itu, maka MR sama dengan P. Pendekatan marjinal
memberitahukan kepada kita bahwa perusahaan yang bersaing
sempurna akan memaksimumkan keuntungan total jangka pendeknya
pada tingkat output di dalam MR atau P sama dengan biaya marjinal
(MC) dan MC sedang menaik. Perusahaan berada pada ekuilibrium
jangka pendek pada tingkat output yang terbaik atau optimum.

Tabel 2
(1)
(2)
Q P=MR
($)

(3)
MC
($)

(4)
AC
($)

(5)
(6)
Keuntungan Keuntungan
per unit ($)
Total ($)
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100
200
300
400
500
600
650
700
800

8
8
8
8
8
8
8
8
8

12,00
3,00
1,00
1,24
2,51
4,25
6,20
9,80
24,00

20,00
11,50
8,00
6,31
5,55
5,33
5,40
5,71
8,00

-12,00
-3,50
0
1,69
2,45
2,67
2,60
2,29
0

-1.200
-700
0
676
1.225
1.602
1.690
1.603
0

Gambar (10-4)

Perusahaan memaksimumkan keuntungan totalnya pada tingkat
output 650 unit, keuntungan perunit pada tingkat output ini dientukan
oleh D’ D’’ atau $2,60, sedangakan keuntungan total ditentukan oleh
bidang empat persegi panjang; D’ D’’ FG, yang besarnya $1,690.
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Gambar (10-5)

Memperlihatkan kurva MC, AC dn AVC untuk perusahaan tertentu; d1
sampai d4 (MR1 sampai MR4) merupakan kurva permintaan dan
penerimaan marjinal alternatif yang mungkin dihadapi perusahaan yang
bersaing sempurna.

Tabel 3
Titik
Ekuilibrium
d4

A

Q

P
($)

AC
($)

Keunt
Per unit
($)
4,00

600 19 15,00
11

Keunt
Total
($)
2.400

Hasil

Keuntungan

d3

B

500 14 14,00

0

0

d2

C

400 10 15,00

-5,00

-2.000

d1

D

300

-9,33

-2.800

7 16,33

total
maksimum
Titik pulang
pokok
Kerugian
total
minimum
Titik
penghentian
usaha

Gambar (10-6)

Memperlihatkan kurva penawaran jangka pendek dari perusahaan
dalam tabel 3 dan gambar. Kurva penawaran jangka pendek industri
atau pasar yang diperlihatkan dalam panel B, diperoleh dengan asumsi
bahwa terdapat 100 perusahaan yang identik dalam industri dan hargaharga faktor produksi tetap konstan. (tanda “  ” berarti “penjumlahan
dari”). Bahwa tidak ada output komoditi yang diproduksi pada harga12

harga di bawah $7 per unit.
 Memaksimumkan keuntungan jangka panjang di pasar persaingan
sempurna
Dalam jangka panjang, seluruh faktor produksi dan seluruh biaya
bersifat variabel. Oleh karena itu perusahaan akan tetap berusaha
dalam jangka panjang hanya bila (dengan mendirikan pabrik yang paling
sesuai untuk memproduksi tingkat output yang terbaik), TR-nya sama
dengan atau lebih besar dari pada TC-nya. Tingkat output yang terbaik
atau yang optimum untuk perusahaan yang bersaing sempurna, dalam
jangka panjang di tentukan oleh titik dimana P atau MR sama dengan
LMC dan LMC sedang naik.
Gambar (10-7)

Pada harga $16, perusahaan yang bersaing sempurna akan berada
dalam ekuilibrium jangka panjang dititik A, di mana P atau MR= SMC=
LMC > SAC= LAC. Perusahaan memproduksi dan menjual 700 unit
output per periode waktu, dengan menggunakan skala operasi yang
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paling sesuai, pada titik B (ditunjukkan oleh SAC2). Perusahaan
menerima keuntungan sebesar $5 per unit (AB) dan keuntungan total
sebesar $3,500. Karena perusahaan menerima keuntungan, maka
dalam jangka panjang lebih banyak perusahaan akan memasuki
industri, karena tertarik oleh keuntungan tersebut. Penawaran pasar
untuk komoditi akan meningkat, sehingga menyebabkan harga
ekuilibrium pasar menurun. Hal ini akan berlanjut hingga seluruh
perusahaan hanya mencapai komoditi pulang pokok. Ini terjadi pada
titik E, di mana P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC =$8. Perusahaan akan
mengoperasikan skala operasi yang optimum (ditunjukkan SAC1) pada
tingkat output optimum (400 unit).
SOAL
1.
Q
STC ($)
0
400
100 1.000
200 1.300
300 1.500
400 1.600
500 1.700
600 1.850
700 2.100
750 2.265
800 2.500
900 3.600
TR = PQ = $4Q
a. Tentukan tingkat output di mana perusahaan itu memaksimumkan
kerugian total, mencapai kondisi pulang pokok dan
memaksimumkan keuntungan total.
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b. Gambarkan skedul TR dan STC
c. Gambarkan skedul keuntungan total.
2. Dari table soal no.1
a. Carilah MC, AC, keuntungan per unit dan keuntungan total.
b. Gambarkan skedul d, MR, MC dan AC.
Berilah tanda A untuk titik dimana kerugian total mencapai maksimum,
B’ dan E’ untuk titik pulang pokok, C’ untuk titik dimana keuntungan per
unit mencapai maksimum dan D’ untuk titik dimana keuntungan total
adalah maksimum.
Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang
Diasumsikan titik terendah pada kurva LAC untuk masing-masing
perusahaan yang identik dalam industri yang bersaing sempurna adalah
$4 dan itu terjadi pada output sebesar 500 unit, apabila skala operasi
optimum dioperasikan per unit waktu, SAC untuk setiap perusahaan
adalah $4,50 dan fungsi permintaan dan penawaran pasar ditentukan
berturut-turut oleh QD = 70.000 – 5.000 P.
Carilah harga ekuilibrium pasar, apakah industri itu berada dalam
ekuilbrium jangka pendek atau jangka panjang?
QD = QS
70.000 – 5.000P = 40.000 + 2.500P
70.000 – 40.000 = 2.500P + 5.000P
30.000 = 7.500P
P = $4
Karena harga ini sama dengan LAC terendah untuk setiap perusahaan
dalm industri tersebut, maka seluruh perusahaan dan industri itu sendiri
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berada dalam ekuilibrium jangka panjang.
Berapa jumlah perusahaan yang ada apabila industri ini berada dalam
ekuilibrium jangka panjang?
QD = QS
70.000 – 5.000(4) = 40.000 + 2.500(4)
70.000 – 20.000 = 40.000 + 10.000
50.000 = 50.000 (kuantitas ekuilibrium)
Karena seluruh perusahaan adalah identik dan masing-masing
memperoleh 500 unit output, apabila industri berada dalam ekuilibrium
jangka panjang maka akan terdapat 100 perusahaan di dalam industri
itu.
Jika fungsi permintaan pasar bergeser ke QD’ = 100.000 – 5.000P, carilah
harga dan kuantitas ekuilbrium jangka pendek yang baru untuk industri
dan perusahaan itu. Apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi
pada titik ekuilibrium baru ini?
QD’ = QS
100.000 – 5.000P = 40.000 + 2.500P
60.000 = 7.500P
P = $8 (harga ekuilibrium)
100.000 – 5.000(8) = 40.000 + 2.500(8)
60.000 = 60.000 (kuantitas ekuilbrium)
Dalam jangka pendek, jumlah perusahaan industri tetap 100 dan masingmasing masih hrus mengoperasikan skala operasi optimumnya. Akan
tetapi setiap perusahaan sekarang memproduksi dan menjual 600 unit
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output. Karena pada output ini, SAC = $4,50 maka setiap perusahaan
memperoleh keuntungan per unit sebesar $3,50 dan keuntungan total
sebesar $2.100.
Jika dalam jangka panjang fungsi permintaan pasar tetap pada QD’ =
100.000 – 5.000P, tetapi fungsi penawaran pasar menjadi Qs’ = 70.000 +
2.500P.
Berapa harga dan kuantitas ekuilibrium yang baru untuk industri ini?
QD’ = QS’
100.000 – 5.000P = 70.000 + 2.500P
30.000 = 7.500P
P = $4
100.000 – 5.000(4) = 70.000 + 2.500(4)
80.000 = 80.000
Apa jenis industri ini? Apa implikasinya terhadap harga-harga faktor
produksi?
Industri ini merupakan industri dengan biaya konstan. Ini berarti bahwa,
ketika output industri meningkat, seluruh harga faktor produksi tetap
tidak berubah, atau kenaikan harga beberapa faktor produksi diimbangi
secara tepat sama oleh penurunan harga faktor produksi lainnya.
Fungsi penawaran pasar dalam jangka panjang menjadi QS’ = 55.000 +
2.500P
Harga dan kuantitas ekuilibrium yang baru menjadi
QD’ = QS’
100.000 – 5.000P = 55.000 + 2.500P
45.000 = 7.500P
P = $6
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100.000 – 5.000(6) = 70.000
b. Apa jenis industri ini?
Karena harga ekuilibrium jangka panjang yang baru ini lebih besar dari
pada ekuilibrium 1, kita mendapatkan industri dengan biaya yang
meningkat. Kenaikan yang disebabkan oleh perluasan seluruh industry
ini disebut “ketidak efisienan eksternal”.
Misalkan, fungsi penawaran pasar dalam jangka panjang menjadi QS’ =
85.000 + 2.500P
Berapa harga dan jumlah ekuilibrium jangka panjang yang baru untuk
industri tersebut?
Apa jenis industri ini?
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2. PASAR PERSAINGAN MONOPOLI
 Struktur pasar dan karakteristik pasar persaingan monopoli
Monopoli adalah sebuah industri yang memproduksi barang atau jasa
yang tidak memiliki barang pengganti mutlak, tetapi hanya diproduksi
oleh produsen tunggal yang mempunyai kekuatan untuk menghalangi
pelaku usaha lain yang hendak memasuki pasar industri.
Dengan demikian pasar monopoli terbangun oleh dua kekuatan :
Tidak ada barang pengganti mutlak.
Adanya hambatan untuk memasuki pasar.
Oleh karena itu pemonopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar.
Monopoli bisa terjadi karena penguasaan sumber daya yang tidak
dapat dikuasai oleh pelaku usaha lain. Hak cipta atau lisensi yang
diberikan kepada para penemu merupakan contoh monopoli legal.
Monopoli juga bisa terjadi karena faktor alam.
Permintaan, Penerimaan Marjinal dan Elastisitas
Tabel 1
P ($)
Q
TR ($)
MR ($)
12
0
0
…..
11
1
11
11
10
2
20
9
9
3
27
7
8
4
32
5
7
5
35
3
6
6
36
1
5
7
35
-1
4
8
32
-3
3
9
27
-5
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2
1
0

10
11
12

20
11
0

-7
-9
-11

Fungsi D adalah QD = 12 – P.
MR = P(1 – 1/e)
Gambar (11-9)

Apabila P = $10,
e

10
5
2

Karena itu,

1
4
MR  $10( 1  )  $10( )  $8
5
5

Apabila P = $6,
e

6
1
6

Karena itu, MR  $6( 1  1)  $0
Apabila P = $2,
e

2
 0,2
10

Karena itu,

MR  $2( 1 

1
)  $2(1  5)  $8
0,2
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 Ekuilibrium Jangka Pendek Dalam Pasar Monopoli : Pendekatan Total
Output ekuilibrium jangka pendek untuk pasar monopoli tersebut
adalah output di mana keuntungan total mencapai maksimum, atau
kerugian total mencapai minimum (TR >TVC).
Tabel 2
P($)
Q
TR($)
STC($)
Keuntungan
total($)
12
0
0
10
-10
11
1
11
17
-6
10
2
20
18
2
*9
3
27
21
6
8
4
32
30
2
7
5
35
48
-13
Dengan fungsi D ditentukan oleh QD = 12 – P dan STC yang telah
ditentukan dalam tabel, maka bisa ditentukan tingkat output terbaik
monopolis dalam jangka pendek. Tingkat output terbaik atau optimum
untuk monopolis ini dalam jangka pendek adalah 3 unit per periode
waktu. Pada tingkat output ini, monopolis menentukan harga sebesar $9
dan memperoleh keuntungan total jangka pendek maksimum sebesar $6
per periode waktu.
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Gambar (11-12)
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 Ekuilibrium Jangka Pendek Dalam Pasar Monopoli : Pendekatan
Marjinal
Tabel 3
P
Q TR
MR STC SMC SAC Keunt Keunt
($)
($)
($)
($)
($)
($)
/unit total
($)
($)
12 0
0
…..
10
…..
……
…….
-10
11 1 11
11
17
7
17
6
-6
10 2 20
9
18
1
9
1
2
9
3 27
7
21
3
7
2
6
8
4 32
5
30
9
7,5
0,5
2
7
5 35
3
48
18
9,6
-2,6
-13
Gambar (11-13)

Tingkat output jangka pendek terbaik untuk monopolis ini adalah 3
unit per periode waktu dan ditentukan oleh titik di mana kurva SMC
memotong kurva MR dari bawah. Pada tingkat output ini, monopolis
menentukan harga $9, memperoleh keuntungan per unit sebesar $2 dan
keuntungan total sebesar $6 per periode waktu.
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Ekuilibrium Jangka Panjang Dalam Pasar monopoli
Dalam jangka panjang, monopolis akan tetap beroperasi hanya jika
dapat memperoleh laba (atau setidak-tidaknya mencapai kondisi pulang
pokok) dengan memproduksi tingkat output terbaik menurut skala
operasi yang paling sesuai. Tingkat output dalam jangka panjang
ditentukan oleh titik di mana LMC memotong kurva MR dari bawah.
Skala operasi yang paling sesuai adalah skala operasi yang kurva SAC-nya
bersinggungan dengan kurva LAC pada tingkat output yang terbaik.
Gambar (11-18)

Pada tingkat output ekuilibrium jangka panjang sebanyak 5 unit, P= $7
dan SAC = LAC = $4. Jadi monopolis itu memperoleh keuntungan per uint
sebesar $3 dan keuntungan total jangka panjang maksimum sebesar $15.
Ini sebanding dengan keuntungan total jangka pendek maksimum $6,
pada output terbaik jangka pendek terbaik 3 unit.
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 Pengendalian Harga
Gambar (11-21)

Dengan mengenakan harga maksimum pada titik di mana P = SMC,
pemerintah dapat mendorong monoplis memproduksi tingkat output
industri yang bersaing sempurna. Ini di perlihatkan oleh titik B, di mana
kurva D pasar memotong kurva SMC (yang dapat dianggap sebagai
kurva penawaran jangka pendek industri yang bersaing sempurna jika
kita asumsikan, antara lain bahwa harga-harga faktor produksi adalah
konstan)
Kurva D untuk monoplis yang diatur adalah ABK, sedangkan kurva MRnya menjadi ABCL. Jadi monopolis yang diatur akan berperilaku seperti
perusahaan yang bersaing sempurna dan berproduksi di mana P atau
MR = SMC. Akibatnya, harga menjadi lebih rendah (kira-kira $8,50 dan
bukan $9), output menjadi lebih besar (kurang sedikit dari 3,5 unit dan
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bukan 3 unit).
 Pajak Lump- Sum
Dengan membebankan pajak lump-sum (seperti pajak ijin usaha ataupun
pajak keuntungan), pemerintah dapat mengurangi atau bahkan
menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga
komoditi atau output.
Karena monopolis yang tidak diatur memperoleh keuntungan total
maksimum sebesar $6 dalam jangka pendek, pemerintah seharusnya
membebankan pajak lump-sum sebesar $6 untuk menghilangkan seluruh
keuntungan monopolis itu.
Karena pembebanan pajak lump-sum adalah seperti biaya tetap, pajak
ini tidak akan mempengaruhi kurva SMC monopolis itu. Jadi monopolis
itu akan memproduksi tingkat output yang sama dan mengenakan harga
yang sama seperti sebelum pembebanan pajak itu, tetapi sekarang
monopolis itu hanya mencapai kondisi pulang pokok. Hal ini ditunjukkan
dalam tabel 4 dan gambar berikut ini.
Tabel 4
Q STC($) SAC($) STC’($) SAC’($) SMC($)
1
17
17
23
23
…
2
18
9
24
12
1
3
21
7
27
9
3
4
30
7,5
36
9
9
5
48
9,6
54
10,8
18
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Gambar (11-22)

 Pajak Per Unit
Pemerintah dapat pula mengurangi keuntungan dengan membebani
pajak perunit. Akan tetapi, dalam kasus ini monopolis dapat
mengalihkan sebagian beban pajak perunit kepada para konsumen,
dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan output komoditi yang lebih
kecil.
Jika pemerintah membebankan pajak per unit sebesar $1 terhadap
monopolis dari contoh di atas, bagaimana titik ekuilibrium baru untuk
monopolis itu di bandingkan dengan yang ada di atas. Bandingkan efek
dari pengendalian harga, pajak lump-sum, dan pajak per unit terhadap
para konsumen.
Tabel 5
STC
Q ($)
1

17

SMC(
$)

SAC
($)

STC’(
$)

SMC’(
$)

SAC’(
$)

….

17

18

….

18

27

2
3
4
5

18
21
30
48

1
3
9
18

9
7
7,5
9,6

20
24
34
53

2
4
10
19

10
8
8,5
10,6

Gambar (11-23)

Pajak per unit adalah sejenis biaya variabel; pajak ini menyebabkan
pergeseran ke atas kurva SAC dan SMC untuk monopolis itu. Ini akan
mengubah posisi ekuilibrium monopolis sebagaimana ditunjukkan
dalam tabel 5 dan gambar tersebut. Sebelum pembebanan pajak per
unit, monopolis memproduksi 3 unit output, menentukan harga $9, dan
memperoleh keuntungan per unit sebesar $2 dan keuntungan total
sebesar $6. Setelah pembebanan pajak per unit, monopolis yang sama
akan memproduksi kurang dari 3 unit, menentukan harga sedikit lebih
tinggi dari $9, dan memperoleh keuntungan per unit sebesar kira-kira $1
dan keuntungan total sebesar $3. Para konsumen memperoleh
keuntungan dari pelaksanaan pengendalian harga, karena mereka dapat
membeli output yang lebih besar pada tingkat harga yang rendah. Para
konsumen tidak secara langsung memperoleh keuntungan dari
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pembebanan pajak lump-sum terhadap monopolis. Dan konsumen
menjadi lebih buruk keadaannya dengan pembebanan pajak per unit
terhadap monopolis, karena output menjadi lebih kecil dan harganya
menjadi lebih tinggi.
 Diskriminasi Harga
Seorang monopolis dapat meningkatkan TR dan keuntungannya
untuk suatu tingkat output tertentu dengan melakukan diskriminasi
harga. Salah satu bentuk diskriminasi harga terjadi apabila
monopolis itu mengenakan harga-harga yang berbeda untuk
komoditi yang sama di dalam pasar yang berbeda sedemikian rupa,
sehingga unit terakhir dari komoditi yang dijual disetiap pasar
memberikan MR yang sama. Hal ini seringkali disebut sebagai
diskriminasi harga tingkat ke tiga.
Dalam diskriminasi harga tingkat pertama, monopolis berperilaku
seolah-olah setiap unit komoditi dijual secara terpisah kepada para
konsumen dan mengenakan harga tertinggi yang dapat dicapai
untuk setiap unit komoditi.
Gambar (11-24)
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Dengan menjalankan diskriminasi harga tingkat pertama, monopolis
ini berperilaku seolah-olah masing-masing dari ke empat unit
komoditi itu dijual secara terpisah kepada para konsumen.
Monopolis tersebut menentukan harga sebesar $7,50 untuk unit
pertama, $6,50 untuk unit ke dua, $5,50 untuk unit ketiga dan $4,50
untuk unit keempat.Sebenarnya monopolis memperoleh hasil yang
sama yaitu, TR $24($7,50 + $6,50 + $5,50 + $4,50) Ini menunjukkan
pengeluaran terbesar yang bersedia dilakukan para konsumen untuk
memperoleh seluruh empat unit komoditi itu dari pada melepaskan
komoditi itu.
3. PASAR PERSAINGAN OLIGOPOLI
Oligopoli menggambarkan struktur pasar di mana di dalamnya hanya
terdapat sedikit pelaku usaha yang saling berkompetisi. Pada oligopoli,
jumlah barang yang dijual oleh penjual sangat ditentukan oleh harga
dan jumlah barang yang ditetapkan oleh penjual serta harga dan
jumlah barang yang berlaku pada penjual barang lain.
Saling ketergantungan antar perusahaan dalam industry merupakan
satu-satunya ciri terpenting yang membedakan oligopoly dari struktur
pasar lainnya. Saling ketergantungan ini adalah hal yang wajar dari
jumlah perusahaan yang sedikit. Karena terdapat perusahaan yang
sedikit di dalam industry oligopolistic, maka apabila salah satu
diantara perusahaan itu melakukan pemotongan harga sementara
perusahaan yang lain tidak, perusahaan yang melakukan pemotongan
harga volume penjualannya akan meningkat,sementara perusahaan
yang lain volume penjualannya turun.
Menghadapi turunnya volume panjualan maka perusahaan tersebut
ikut tergerak untuk melakukan pemotongan harga. Jika perusahaan
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yang lain ikut melakukannya, maka volume penjualan dan tingkat
keuntungan perusahaan yang melakukan pemotongan harga yang
diawal menjadi merosot. Sebelum melakukan pemotongan harga,
perusahaan harus memperkirakan bagaimana reaksi perusahaan yang
lainnya, serta harus menghitung bagaimana dampaknya terhadap
tingkat keuntungan.
JIka hanya terdapat dua penjual maka dinamakan duopoli. Jika
produknya adalah homogen dinamakan oligopoli murni.
 MODEL COURNOT, BERTRAND DAN EDGEWORTH
Diasumsikan bahwa hanya terdapat dua perusahaan, A dan B, yang
menjual komoditi homogen dengan biaya produksi sebesar nol,
fungsi total permintaan pasar untuk komoditi ini dinyatakan oleh QD
=240 – 10P, di mana P diukur dalam dollar. Perusahaan A yang
pertama memasuki pasar, diikuti oleh perusahaan B, tetapi masingmasing selalu mengasumsikan, dalam menentukan tingkat output
terbaiknya, bahwa yang lain akan mempertahankan output pada
tingkat yang konstan.
Asumsi tersebut memberikan rumusan tentang Model Cournot. Cara
duopolis A dan B mencapai titik ekuilibrium mereka diperlihatkan
dalam gambar berikut.
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Gambar (12-15)

a) Sebelum duopolis B memasuki pasar, duopolis A akan
memaksimumkan keuntungan total di titik A pada D= dA. Ini
adalah cara penyelesaian monopoli. Apabila duopolis B memasuki
industri, maka B akan menjual di titik B pada dB. Duopolis A
bereaksi dengan menjual di titikA’ pada d’A. Proses ini akan
berjalan terus sampai setiap duopolis berada dalam ekuilibrium di
titik E pada dE.
b) Bila berada dalam ekuilibrium, duopolis A dan B akan menentukan
harga sebesar $8. Harga monopoli adalah $12 (diperlihatkan oleh
titik A). Harga persaingan sempurna adalah nol (agar masingmasing perusahaan berada dalam ekuilibrium jangka panjang, TR
– TC = 0).
c) Bila berada dalam ekuilibrium, masing-masing duopolies akan
memproduksi 80 unit, dengan total 160 unit. Jumlah ini
merupakan 4/3 dari output monopoli sebesar 120 unit yang
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diperlihatkan oleh titik A, dan 2/3 dari output persaingan
sempurna sebesar 240 unit (bila berada dalam ekuilibrium jangka
panjang).
Apabila yang akan terjadi jika, dalam menentukan tingkat output
terbaik, masing-masing duopolis mengasumsikan bahwa yang
lainnya mempertahankan harga (dan bukan output) pada tingkat
yang konstan.
Harga-harga akan diturunkan oleh masing-masing perusahaan
sehingga mereka terpaksa turun ke tingkat yang bersaing.
Sebagai contoh, dalam gambar di atas, sebelum duopolis B
memasuki pasar, duopolis A akan memaksimumkan keuntungan
total di titik A pada D = dA. Jika duopolis B memasuki pasar dan
mengasumsikan bahwa duopolis A akan memperthahankan harga
pada tingkat yang konstan, duopolis B dapat merebut seluruh
pasar dengan menjual pada harga yang lebih rendah, misalnya $11
per unit. Hal ini dimungkinkan karena produknya bersifat
homogen.
Duopolis A, setelah mengalami kerugian atas seluruh penjualan
dan dengan asumsi bahwa duopolis B memperthankan harganya
$11, menurunkan harganya, misalnya menjadi $10, dan akan
menjual seluruh kuantitas sebanyak 140 unit di dalam pasar.
Duopolis B sekarang memberi reaksi dan proses ini berlanjut
sampai harga persaingan sempurna sebesar $0 dan output sebesar
240 unit dicapai. Inilah Model Bertrand.
Dari asumsi yang diatas, terdapat dua perusahaan, A dan B, yang
menjual komoditi homogen dengan biaya produksi sebesar nol,
fungsi total permintaan pasar adalah QD = 240 – 10P dan dibagi
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sama rata antara A dan B, setiap perusahaan dapat memproduksi
tidak lebih dari 100 unit output. Dan perusahaan A yang pertama
memasuki pasar, diikuti oleh B, tetapi masing-masing selalu
mengasumsikan dalam menentukan tingkat output terbaiknya,
bahwa yang lain memperthankan harganya pada tingkat yang
konstan. Asumsi di atas mendefinisikan Model Edgeworth.
Gambar (12-17)

Jika A yang pertama memasuki pasar, A akan menjual 60 unit
output dengan harga $6 dan memperoleh keuntungan monopoli
sebesar $360. Karena komoditinya bersifat homogen, maka
dengan menjual pada harga sedikit di bawah $6, B dapat
memasuki pasar, merebut 2/3 bagian dari pasar A, dan menjual
output maksimumnya sebanyak 100 unit. A memberi reaksi dan
proses ini akan berlangsung terus sampai A maupun B menjual
output maksimum mereka sebanyak 100 unit dengan harga $2,
dan oleh sebab itu masing-masing memperoleh keuntungan
sebesar $200.
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Model Cournot, Betrand maupun Edgeworth di adsarkan pada
asumsi yang sangat sederhana bahwa para duopolis memberikan
reaksi secara bebas; yaitu mereka tidak pernah mengakui saling
ketergantungan antar mereka. Selain itu model Edgeworth
mengasumsikan duopolis mempunyai tingkat output maksimum,
sementara kita tahu bahwa output dapat dinaikkan dalam jangka
panjang.
 MODEL CHAMBERLIN DAN KURVA PERMINTAAN BERLEKUK
Salah satu model yang lebih realistis adalah Model Chamberlin.
Chamberlin memulai analisisnya dengan asumsi-asumsi dasar yang
sama seperti Cournot. Akan tetapi Chamberlin mengasumsikan lebih
lanjut bahwa duopolis mengakui saling ketergantungan antar
mereka. Tanpa suatu bentuk kesepakatan atau kerja sama, duopolis
itu menetapkan harga-harga yang sama, menjual kuantitas yang
sama dan memaksimumkan keuntungan bersama mereka.
Gambar (12-18)
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Apabila perusahaan A memasuki pasar, ia akan memilih cara
penyelesaian monopoli yang ditunjukkan oleh titik A. Perusahaan B,
yang menganggap output A sebagai tertentu, akan memilih titik B
pada dB. Tetapi model Chamberlin berbeda dari model Cournot.
Yaitu perusahaan A yang mengakui saling ketergantungan dengan
perusahaan B, secara suka rela dan tanpa kerja sama memilih untuk
menjual 60 unit output dengan harga $12. B juga mengakui
ketergantungan dengan perusahaan A dan akan terus menjual
secara suka rela sebanyak 60 unit, tetapi dengan harga baru $12.
Dengan demikian hasil akhir (yang stabil) dari model Chamberlin
adalah bahwa masing-masing perusahaan memiliki bagian yang
sama dari keuntungan monopoli sebesar $1.440.
Sebagai pengembangan lebih lanjut kearah model yang lebih
realistis, kita mengenal adanya model kurva permintaan berlekuk
(kinked demand curve model) atau model Sweezy. Model ini
mencoba menjelaskan kekakuan harga yang sering diamati dalam
pasar oligopolistis. Sweezy menganggap, bahwa jika perusahaan
oligopolistis menaikkan harganya, maka perusahaan lain dalam
industri itu tidak akan menaikkan harga-harga mereka dan oleh
sebab itu perusahaan ini akan kehilangan sebagian besar para
pelanggannya. Di pihak lain, perusahaan oligopolistis tidak dapat
menaikkan pangsa pasarnya melalui penurunan harga karena
oligopolis lain dalam industri akan mengimbangi penurunan harga
tadi. Maka terdapat dorongan yang kuat bagi oligopolis untuk tidak
mengubah harga yang berlaku, bahkan mereka bersaing untuk
memperoleh pangsa pasar yang lebih besar atas dasar kualitas,
desain produk, periklanan dan layanan.
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Gambar (12-6)

Kurva permintaan yang dihadapi oligopolis adalah CEJ dan memiliki
“lekukan” pada tingkat penjualan sebesar 200 unit dan harga
sebesar $4. Kurva penerimaan marjinal yang sesuai diperlihatkan
oleh CFGN; CF adalah ruas yang sesuai dengan bagian CE dari kurva
permintaan; sedangkan GN sesuai dengan bagian EJ dari kurva
permintaan. Lekukan di titik E pada kurva permintaan menyebabkan
diskontinuitas FG pada kurva penerimaan marjinal. Kurva biaya
marjinal oligopolis itu dapat naik atau turun di setiap titik pada
bagian kurva MR yang diskontinu (dari SMC ke SMC’) tanpa
mendorong oligopolis itu untuk mengubah tingkat penjualan dan
harga yang berlaku ($4).
 EKUILIBRIUM JANGKA PANJANG DALAM PASAR OLIGOPOLI
Sebagian besar analisis mengenai oligopoli hingga kini mengacu
pada jangka pendek. Dalam jangka pendek, seorang oligopolis
sebagaimana halnya perusahaan lain dalam bentuk organisasi pasar
37

yang berbeda, dapat memperoleh keuntungan, mencapai kondisi
pulang pokok, ataupun mengalami kerugian. Dalam jangka panjang,
perusahaan oligopolistis akan meninggalkan industrinya kecuali
kalau dapat memperoleh keuntungan (atau setidak-tidaknya
mencapai kondisi pulang pokok) dengan membuat skala operasi
yang terbaik untuk memproduksi tingkat output jangka panjang
terbaik yang diperkirakan.
4. PASAR PERSAINGAN MONOPOLISTIK
Persaingan monopolistik adalah merupakan sebuah struktur pasar
dimana di dalam pasar: ada banyak pelaku usaha yang saling
berkompetisi, masing-masing pelaku usaha memproduksi barang yang
berbeda-beda, pelaku usaha saling bersaing dengan pelaku usaha yang
lain dalam hal kualitas produk, harga, desain, dan pemasaran, dan semua
pelaku usaha bebas keluar masuk dari dan ke dalam pasar.
Jumlah pelaku usaha sangat banyak. Pada persaingan monopolistik,
sebagaimana pada persaingan sempurna; di dalam pasar industri terdiri
dari banyak pelaku usaha. Dengan jumlah pelaku usaha yang besar, maka
ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi. Pertama, pangsa pasar
menjadi terbatas. Dalam persaingan monopolistik, masing-masing pelaku
usaha menawarkan sebagian kecil barang dan jasa yang ada di pasar
industri. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kekuatan yang terbatas
untuk bisa mempengaruhi harga barang. Harga barang pada persaingan
monopolistik merupakan rata-rata harga barang lain yang ada di pasar
industri. Kedua, berapa harga barang yang akan diikuti oleh pelaku usaha
dalam persaingan monopolistik akan sangat dipengaruhi oleh
perkembangan rata-rata harga barang lain di dalam pasar industri.
Karena masing-masing pelaku usaha kekuatannya relatif kecil, maka tidak
ada pelaku usaha yang mampu mempengaruhi pasar. Ketiga, untuk bisa
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menikmati tingkat harga yang tinggi, masing-masing pelaku usaha
sesungguhnya bisa melakukan kesepakatan, atau lebih tepatnya
melakukan konspirasi harga dan jumlah barang yang harus diproduksi.
Tetapi, secara teoritik hal ini sulit untuk diwujudkan, disebabkan oleh
terlalu banyaknya jumlah pelaku usaha di dalam pasar industri.
Keanekaragaman produk yang dijual. Keanekaragaman barang yang
dijual merupakan bentuk lain dari peran barang pengganti, meskipun
bukan pengganti mutlak, bagi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha
di dalam pasar industri. Di dalam pasar monopolistik, pembeli dapat
membeli barang tertentu dengan corak, mutu dan merek yang sangat
beragam. Naiknya harga barang akan menyebabkan permintaan turun,
meskipun hal itu bukan berarti tidak ada permintaan sama sekali
(permintaan sama dengan nol). Misalnya, bila kita hendak membeli pasta
gigi, kita dapat datang ke pasar monopolistik dan di sana akan tersedia
banyak jenis pasta gigi berdasarkan kualitas, ukuran, merek yang bisa kita
pilih.
Persaingan pada kualitas, harga dan pemasaran. Keanekaragaman
produk memungkinkan pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lain
dalam 3 hal, yaitu kualitas produk, harga barang dan pemasaran. Dimensi
kualitas; mencakup desain, kehandalan, layanan purna jual, dan citra
yang terbangun setelah pembeli memakai barang. Kualitas barang berada
pada rentangan tinggi sampai rendah. Ada barang yang dirancang dengan
kualitas tinggi sampai rendah. Ada barang yang dirancang dengan
kualitas tinggi, handal dan terpercaya, sementara pelaku usaha lain
mungkin hanya mampu membuat barang dengan kualitas yang rendah.
Berkaitan dengan dimensi harga; di pasar monopolistik, berbagai barang
dengan beragam kualitas tersebut memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri.
Karena keanekaragaman barang, maka pelaku usaha dalam pasar
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monopolistik akan menghadapi kurva permintaan dengan slope negatif,
dari kiri atas ke kanan bawah, sebagaimana kurva permintaan pada pasar
monopoli. Tidak seperti pada pasar monopoli dan persaingan sempurna,
harga pada monopolistik ternyata bisa menjadi sangat beragam. Dimensi
pemasaran; diperlukan keberadaannya sebagai konsekuensi logis dari
keberagaman produk. Produk yang beragam memerlukan teknik
pemasaran yang berbeda-beda. Barang yang berkualitas tinggi tentu
memerlukan teknik pemasaran yang bisa mencerminkan bahwa barang
tersebut memang berkualitas nomor satu. Oleh karena itu barang
tersebut tidak bisa dipasarkan dengan cara sekenanya.
Masuk dan keluar dari pasar. Pada pasar monopolistik, setiap pelaku
usaha dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar bebas keluar
masuk dari dan ke dalam pasar. Pasar monopolistik pada akhirnya lebih
berdimensi jangka pendek, karena sifat interaksi antar pelaku di dalam
pasar sangat cair. Dengan kata lain, pelaku usaha dalam pasar
monopolistik tidak akan menikmati keuntungan jangka panjang,
sebagaimana yang dinikmati oleh pemonopoli. Ketika pelaku usaha
melihat peluang pasar, mereka segera masuk ke dalam pasar, sebaliknya
ketika mereka melihat tanda-tanda pasar dalam kondisi jenuh mereka
akan segera keluar dari pasar. Ketika pelaku ekonomi keluar dari pasar,
maka jumlah barang akan berkurang. Akibatnya harga barang dan
keuntungan akan kembali naik sehingga tingkat kerugian akan dapat
tertutupi. Oleh karena itu dalam jangka panjang, pelaku usaha dalam
pasar monopolistik akan menikmati tingkat keuntungan normal,
sebagaimana layaknya pada persaingan sempurna.
Fungsi permintaan QD = 32 – P dan skedul permintaan yang dihadapi
perusahaan yag bersaing secara monopolistis.
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Tabel 1
P ($) 26
Qd
0

24
8

22
16

20
24

Gambar (12-10)

Dalam gambar, d adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh
perusahaan tertentu yang bersaing secara monopolistis, dengan asumsi
bahwa perusahaan lain dalam industri atau kelompok produk itu tidak
mengadakan penyesuaian terhadap peruabahan harga perusahaan ini.
Sebagai contoh, jika perusahaan ini menurunkan harganya dari $24
menjadi $20, penjualannya naik dari 8 menjadi 24 unit, karena para
konsumen membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah. Dengan
demikian bersifat sangat elastis. D digambarkan dengan asumsi bahwa
perusahaan lain akan mengadakan penyesuaian terhadap perubahan
harga perusahaan ini. Oleh karena itu, semua perusahaan dalam industri
menjual lebih banyak (karena konsumen membeli dalam jumlah yang
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lebih banyak pada harga-harga yang lebih rendah), tetapi setiap
perusahaan mempertahankan kurang lebih hanya pangsa pasarnya
sendiri. Dengan demikian D relatif kurang elastis terhadap d. Sebagai
contoh, untuk penurunan harga yang sama dari $24 menjadi $20, jumlah
yang diminta sepanjang D hanya naik dari 8 menjadi 12 unit.
 EKUILIBRIUM JANGKA
MONOPOLISTIK
Tabel 2
q
16
SMC($)) 12

PENDEK

DALAM

PASAR

PERSAINGAN

20 24
13 14

Gambar (12-11)

Bermula dari titik A dalam gambar (a) perusahaan menurunkan
harganya menjadi $20 dengan keyakinan bahwa ia akan bergerak
sepanjang d3 ke titik ekuilibrium B. Semua perusahaan lain dalam
industri atau kelompok produk itu, agar mencapai ekuilibrium juga
ingin menurunkan harga-harga mereka menjadi $20. Akibatnya
perusahaan akan bergerak ke titik C pada D dan bukan ke titik B pada
d3, sebagaimana diperkirakan; d3 sekarang bergeser ke bawah ke d2,
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gambar(b). Bermula dari titik C dalam gambar (b) perusahaan itu, yang
percaya bahwa ia dapat menurunkan harganya menjadi $18 agar dapat
menjual outputnya di mana SMCnya = mr2. Akan tetapi perusahaan
lain dalam industri itu juga merasa dapat memperoleh keuntungan bila
menurunkan harga-harga, bergeser dari titik C ke titik H sepanjang D;
d2 sekarang turun ke bawah D dan proses ini berulang sampai tercapai
titik J dalam gambar (c), di mana SMC = mr1.
 EKUILIBRIUM JANGKA
MONOPOLISTIK

PANJANG

DALAM

PASAR

PERSAINGAN

Gambar (12-12)

Dalam gambar D, d1 dan titik J adalah sama seperti dalam gambar (c).
Perusahaan ini dapat mencapai ekuilibrium jangka panjang M dari titik
ekuilibrium jangka pendek J.
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Pada titik ekuilibrium jangka pendek J, perusahaan memperoleh
keuntungan, karena P> LAC. Dalam jangka panjang, cukup banyak
perusahaan memasuki industri itu sehingga D bergeser ke kiri ke D’.
Bila hal ini terjadi posisi ekuilibrium jangka pendek perusahaan akan
terganggu. Karena perusahaan mengubah harga dalam usahanya
kembali ke ekuilibrium jangka pendek, d1 turun ke bawah sepanjang
D’ hingga mencapai d’ ; d’ memotong D’ pada titik (M) di mana d’
bersinggungan dengan kurva LAC (perusahaan mencapai kondisi
pulang pokok). Dengan 12 unit output mr’ = LMC =SMC perusahaan
berada baik dalam kondisi ekuilibrium jangka panjang maupun jangka
pendek.
 PERSAINGAN DAN EFISIENSI EKONOMI
Dalam kajian ilmu ekonomi, konsep efisiensi sering dikaitkan dengan
optimalisasi, yaitu bagaimana pelaku ekonomi bisa bertindak optimal
dengan sumberdaya yang ada padanya. Karena sumberdaya yang
dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi tidak sama kuantitas dan
kualitasnya.
Untuk menjawab apakah persaingan pasar bisa menciptakan efisiensi,
dapat dilihat dari fenomena surplus konsumen dan surplus produsen.
Surplus konsumen akan mendorong konsumen menemukan titik harga
barang yang lebih rendah. Sebaliknya surplus produsen akan
mendorong produsen untuk menemukan titik harga barang pada
tingkat yang lebih tinggi.
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Gambar (efisiensi ekonomi)

Titik keseimbangan terjadi pada harga 1000. Karena kurva penawaran
juga menjelsakan tentang tambahan biaya (MC) dan kurva permintaan
juga menjelaskan tentang tambahan kemanfaatan (MR = MB), maka
persinggungan antara MC dan MB akan menciptakan efisiensi. Efisiensi
tercipta pada tingkat harga 1000 dengan jumlah output sebanyak 20
unit.
Kondisi efisiensi atau inefisiensi akan dapat diketahui dengan
membandingkan antara MB dengan MC. Bila MB > MC, atau MC < MB
maka inefisiensi ekonomi terjadi. Efisiensi ekonomi terjadi apabila MB
= MC.
Persaingan di pasar yang mempertemukan antara permintaan dan
penawaran mampu menciptakan efisiensi ekonomi.
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