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BAB 

1 

 
RUANG LINGKUP 
EKONOMI MIKRO 

 
 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan pengertian dan definisi ilmu ekonomi konvensional 
dan ekonomi Islam. 

2. Menjelaskan tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. 
3.  Menjelaskan perbedaan antara barang dan jasa.  
4. Menjelaskan perbedaan antara barang ekonomi dan barang 

bebas. 
5. Menjelaskan perbedaan antara barang akhir, barang modal dan 

barang antara. 
6. Menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. 
7. Menganalisis tentang perbedaan metodologi ilmu ekonomi 

konvensional dan ekonomi Islam. 
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1. Pengertian dan Definisi Ilmu Ekonomi Konvensional dan 
Ekonomi Islam 

Ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang Ilmu Pengetahuan diberi 
gelar  sebagai the oldest art, and the newest science yaitu seni yang tertua 
dan ilmu pengetahuan yang termuda. Masalah-masalah ekonomi 
lahir serentak dengan terbitnya matahari kemanusiaan puluhan ribu 
tahun silam. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang lebih tua atau 
lebih dahulu lahir daripadanya. Kebutuhan-kebutuhan manusia akan 
makanan, pakaian dan tempat tinggal telah memaksa manusia, 
penghuni-penghuni pertama bumi ini, untuk bergumul dan bergaul 
dengan masalah-masalah ekonomi. Pada saat-saat awal kehidupan 
manusia, istilah ekonomi sendiri belum ada. 

Menurut Paul Anthony Samuelson, seorang ekonom dari 
Massachusetts Institute of  Technology : 

“Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan 
masyarakat menentukan/menjatuhkan pilihannya, dengan atau 
tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber 
produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, 
untuk memprodusir pelbagai barang serta membagikannya untuk 
dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, 
kepada pelbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat” 

Sedangkan menurut Abraham Maslow: 

“Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba 
menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui 
penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan 
berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi 
yang dianggap efektif dan efisien”. 

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam 
sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan 
ekonomi masyarakat. Mannan mengatakan:  

“Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 
mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh 
nilai-nilai Islam”. 

Definisi Mannan hampir sama dengan apa yang didefinisikan 
oleh MM. Metwally. Metwally menekankan pada usaha dalam 

http://mbegedut.blogspot.com/2013/01/pengertian-definisi-ilmu-ekonomi.html
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mempelajari masalah masyarakat  Islam dalam memenuhi 
kebutuhannya. Menurut Metwally : 

“Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 
mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu 
masyarakat Islam yang mengikuti Al- Quran, Hadits Nabi, Ijma dan 
Qiyas”. 

Sementara itu Hasanuzzaman mengatakan masalah pokok yang 
ada dalam perekonomian yang menjadikan masalah besar bagi 
kehidupan nantinya adalah masalah ketidakadilan atau distribusi. 
Ketidakadilan merupakan awal mula terjadinya masalah ekonomi 
bahkan di bidang lain pun awalnya masalah adalah keadilan-. 
Sehingga orang berupaya mendapatkan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan hidupnya, dikarenakan 
adanya kekhawatiran tidak terjadinya keadilan. 

Ketidakadilan tidak menimbulkan optimalisasi proses produksi, 
sehingga menghambat peningkatan produksi. Selain itu 
ketidakadilan tidak akan menimbulkan rasa memiliki di antara satu 
dengan yang lain sehingga mengurangi etos kerja masyarakat secara 
umum. Hasanuzzaman menyatakan: 

“Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari 
anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam 
memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta 
kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah 
Allah dan masyarakat”. 

Selain itu ekonomi Islam bisa ditinjau dari perilaku orang Islam 
dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari produksi hingga 
distribusi secara sistematis. Dari pemenuhan kebutuhan manusia 
menimbulkan sistem pemenuhan yang sedemikian rupa yang 
memang pada akhirnya ini yang menjadikan pedoman dalam 
memenuhi kebutuhan ekonomi selanjutnya. 

Kondisi ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ritme pemenuhan 
kebutuhan manusia dibatasi oleh faktor keterbatasan –fisik dan 
psikis- manusia itu sendiri. Ini yang perlu dipahami guna 
mendapatkan metode kerja yang lebih efisien dan lebih memberikan 
makna terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh Khursid Ahmad: 



4    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

“Ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami 
masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada 
persoalan tersebut menurut perspektif Islam”. 

Sedangkan kegiatan manusia antar daerah satu dengan yang lain 
berbeda hal ini disebabkan adanya perbedaan geografi, ideologi dan 
demografi menjadikan masalah ekonomi yang dihadapi manusia 
berbeda. Hal ini kadang kala membuat kegiatan manusia yang 
menuntut interaksi antar satu dengan yang lain kurang efektif. 
Manusia tidak bisa menyatukan konsep penanganan dalam 
mengefisienkan kegiatan ekonomi dalam satu konsep. Maka upaya 
untuk mengantisipasi hal tersebut hendaknya dikembalikan pada Al-
Qur‟an dan Al-Hadits untuk menemukan penyelesaian dari masalah 
tersebut. Yang jelas di sana akan kita temukan bahwa manusia 
akhirnya berbeda. Hal ini sebagaimana dikatakan Nejatullah Siddiqi: 

Bahwa ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim 
terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada jamannya. Dalam 
upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur‟an dan as-Sunnah, akal dan 
pengalaman”. 

Menurut Arkham Khan, ekonomi Islam berarti juga metode 
mengakomodasi berbagai faktor ekonomi dengan melibatkan seluruh 
manusia yang mempunyai potensi yang berbeda guna melibatkan 
sumber daya ekonomi yang ada di bumi. Ilmu ekonomi memusatkan 
pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan 
mengorganisasikan sumber daya atas dasar kerja sama dan 
partisipasi. 

Syed Nawad Haider Naqvi lebih menekankan bahwa ekonomi 
Islam adalah ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan manusia 
dalam perekonomian di segala aspek kehidupan. Bagi Naqvi 
ekonomi Islam lebih ditekankan sebagai sains yang bertugas 
menyibak permasalahan-permasalahan manusia dalam 
mengimplementasikan ajaran Islam dalam perekonomian. 
Sebagaimana Naqvi katakan : 

Ekonomi Islam adalah perwakilan perilaku kaum muslimin 
dalam suatu masyarakat muslim tipikal. 

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Umar Chapra, ekonomi 
Islam merupakan representasi Al-Qur‟an dan Al-Hadits yang 
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membangun kehidupan manusia dalam kehidupan yang lebih baik 
dari konsep ekonomi manapun. Hal ini terjadi bila kebebasan 
manusia dalam menyelenggarakan kebutuhan hidupnya didasarkan 
pada pedoman Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Definisi Chapra sebagai 
berikut : 

Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang 
membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu 
alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama 
dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan 
ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang 
berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial 
serta jaringan moral masyarakat”. 

Sejalan dengan definisi Umar Chapra, Louis Cantori menyatakan: 

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk 
memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada 
manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang 
berlebih-lebihan sebagaimana dalam ekonomi klasik” 

Munawar Iqbal menitikberatkan bahwa penyelenggaraan 
kebutuhan manusia harus didasarkan pada aturan Al-Qur‟an, dan 
lebih lanjutnya pedoman teknis dalam melakukan praktek ekonomi 
harus merupakan derivasi dari aturan-aturan syariah yang ada dalam 
hadits. Menurut Iqbal: 

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai 
akar dalam syari‟at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber 
ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang 
dicantumkan dalam Al-Qur‟an dan Hadits adalah batu ujian untuk 
menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. 
Dalam hal ini himpunan hadits merupakan sebuah buku sumber 
yang sangat berguna”. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupannya manusia 
mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam dan dalam jumlah yang 
banyak, sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Karena itu manusia 
harus berani menentukan pilihan. Keputusan dalam menentukan 
pilihan tidaklah mudah, sebab harus berdasarkan pertimbangan-
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pertimbangan tertentu. Karena manusia perlu belajar bagaimana 
menentukan pilihan. Hal inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. 

a.  Kelangkaan (Scarcity) 

Keterbatasan kita menyebabkan banyak hal terasa langka 
(Scarce). Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat dan waktu. 
Sesuatu tidak akan langka kalau jumlah (kuantitas) yang tersedia 
sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja (di 
setiap tempat). Untuk menikmati hal-hal di atas diperlukan biaya. 

b.  Pilihan-pilihan (Choices) 

Terbatasnya sumber daya yang tersedia bila dibandingkan 
kebutuhan/keinginan, menyebabkan manusia harus menentukan 
pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Pilihan yang 
bersifat individu maupun kolektif. Maka kita harus mendahulukan 
pilihan-pilihan dengan menentukan skala prioritas. 

c. Biaya Kesempatan (Opportunity Cost) 

Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk rasional. 
Pilihan yang dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, 
dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil 
yang akan diperoleh. Biaya yang dimaksud adalah biaya kesempatan 
(opportunity cost) yaitu kesempatan (untuk memperoleh sesuatu) 
yang hilang karena kita telah memilih alternatif lain. 

2.   Masalah-masalah Ekonomi 

Dari definisi di atas, masalah ekonomi adalah masalah pilihan 
alokasi sumber daya yang langka. Dalam ilmu ekonomi, 
penyederhanaan itu terlihat dari penyederhanaan masalah yang 
dihadapi. 

a. Apa yang Harus Diproduksi dan Berapa Banyak? (What) 

Produksi berupa barang dan jasa adalah hasil transformasi 
berbagai faktor produksi. Barang dan Jasa memberikan 
kegunaan/manfaat bagi konsumen. Pertanyaan apa yang 
harus diproduksi bermakna barang apa yang harus 
disediakan? Berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat 
meningkat? 
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b.  Bagaimana Memproduksinya? (How) 

 Setelah memutuskan barang dan jasa apa saja yang 
diproduksi, pertanyaan berikutnya adalah “Bagaimana 
memproduksinya?‟ Metode dan teknologi apa yang 
digunakan dalam proses produksi? Ilmu ekonomi 
memandang teknologi sebagai faktor penting dalam proses 
produksi. Namun manfaat teknologi tidak ditentukan oleh 
tingkat kecanggihan. Teknologi tinggi bukan satu-satunya 
pilihan. Sebab banyak faktor yang harus dipertimbangkan, 
seperti skala produksi, kemampuan manajemen, iklim dan 
kemampuan finansial. Pilihan teknologi yang digunakan 
sebaiknya dikaitkan dengan faktor-faktor di atas. Agar 
teknologi yang dipilih menghasilkan tingkat efisiensi yang 
paling besar. 

 

c. Untuk Siapa Barang dan Jasa Diproduksi? (For Whom) 

 Pertanyaan ini berdimensi keadilan dan pemerataan. Sebab 
apa gunanya produksi melimpah karena menggunakan 
teknologi tinggi, berskala besar dan efisien apabila hanya 
dinikmati segelintir anggota masyarakat saja? Keputusan 
untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan 
konsep keadilan masyarakat bersangkutan.  

3. Barang dan Jasa 

Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau  untuk 
menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Contoh barang yang akan digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat adalah beras, minuman, buku. Sedangkan 
contoh barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah mesin-mesin, 
peralatan, bangunan pabrik. Barang-barang tersebut merupakan 
contoh barang berwujud. Di samping itu, ada pula barang yang tak 
berwujud, seperti udara dan sinar matahari. 

Jasa tidak dapat digolongkan sebagai suatu barang, karena tidak 
berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Contoh jasa ialah jasa perbankan, jasa 
bengkel, jasa dokter, dan pengajaran yang diberikan oleh guru. 
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4. Barang Ekonomi dan Barang Bebas 

Barang Ekonomi (economic goods) adalah barang yang 
mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah tersedia lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Dan oleh 
karena itu barang ekonomi mempunyai harga. Dalam terminologi 
ekonomi, kita menggunakan istilah langka, bukan sedikit, sebab 
perkataan sedikit itu relatif. Jumlah 100 dapat kita katakan banyak, 
karena yang dibutuhkan hanya 40, sedangkan jumlah 100 termasuk 
sedikit bila yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah 250. Produksi 
barang ekonomi membutuhkan sumber daya ekonomi yang terbatas 
jumlahnya, oleh karena itu dapat diperoleh atau diproduksi dalam 
jumlah yang tidak terbatas. 

Dengan demikian, barang ekonomi adalah barang yang terbatas 
jumlahnya (langka) dan memerlukan pengorbanan untuk 
memperolehnya. 

Udara sangat dibutuhkan manusia, dengan demikian sangat 
berguna. Tetapi karena udara tersedia dalam jumlah yang melimpah, 
maka udara bukanlah barang ekonomi, melainkan barang bebas (free 
good), yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. 
Oleh karena itu barang bebas tidak mempunyai “harga”. Udara, sinar 
matahari, air sungai yang jernih di daerah pedesaan dan air laut di 
daerah pantai adalah beberapa contoh barang bebas. Batu meteor, 
sebaliknya, termasuk barang yang sangat langka, tetapi (bagi 
kebanyakan orang) tidak mempunyai kegunaan. Itu sebabnya batu 
meteor juga tidak termasuk barang ekonomi. 

Dengan demikian, barang bebas adalah barang yang tersedia 
dalam jumlah melimpah (tidak langka) dan tidak memerlukan 
pengorbanan untuk memperolehnya. Namun demikian, barang bebas 
dapat menjadi barang ekonomi karena perbedaan tempat dan waktu. 
Di pedesaan, air bersih merupakan barang bebas, tetapi di kota 
menjadi barang ekonomi. 
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5. Barang Akhir, Barang Modal, dan Barang Antara 

Barang akhir (final good) adalah barang yang dihasilkan oleh 
berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Barang akhir dapat dibedakan ke dalam dua 
golongan, yaitu : 

a. Barang tahan lama (durable good), misalnya mobil, televisi, 
lemari es, perabot rumah tangga. 

b. Barang tidak tahan lama (non-durable good), misalnya makanan 
segar, buah-buahan, sayur-sayuran. 

Barang modal (capital good). Sebagian barang dihasilkan bukan 
untuk memenuhi langsung kebutuhan konsumen, melainkan 
digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Contohnya 
adalah mesin-masin traktor, bangunan pabrik. 

Barang antara (intermediate good). Barang-barang yang belum 
menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat 
digunakan oleh konsumen dinamakan barang antara. Contohnya 
adalah besi baja, tekstil. 

6. Mengapa Belajar Ilmu Ekonomi? 

Mengapa belajar ilmu ekonomi? Case dan Fair (1996) 
memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi 
ekonomi sebagai berikut : 

 

a. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam 
pengambilan keputusan 
 Harta yang sangat berharga dalam diri manusia adalah 
pikiran. Dengan pikiran kita mampu menganalisis, menilai 
benar-salah, baik-buruk dan menentukan pilihan. 
Kemampuan ini memungkinkan manusia mempertahankan 
keberadaannya di bumi. Kemampuan itu pula yang 
memungkinkan manusia terus-menerus meningkatkan 
kualitas hidupnya. Metode-metode, teknik berpikir dalam 
ilmu ekonomi akan meningkatkan kemampuan berpikir dan 
mengambil keputusan. 
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b. Membantu memahami masyarakat 
 Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa 
orang lain. Kita tidak pernah berinteraksi. Menurut ilmu 
ekonomi interaksi manusia terjadi lewat pertukaran (pasar). 
Sejarah ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran itu 
manusia berupaya mengatasi kelangkaan, selanjutnya 
mengembangkan teknologi dan sistem kemasyarakatan. 
Berdasarkan hal ini kita dapat memahami terjadinya Revolusi 
Industri di Inggris, Revolusi Politik di Perancis dan peristiwa-
peristiwa bersejarah lainnya. 

c. Membantu memahami masalah-masalah internasional 
(global) 
 Kelangkaan yang dihadapi terjadi pada setiap tingkatan 
hidup, mulai dari individu, keluarga, masyarakat desa, kota, 
negara dan internasional. Interaksi antara individu-individu 
di tingkat internasional lebih mewakili kepentingan-
kepentingan kelompok (negara/perusahaan). Yang mereka 
lakukan meskipun tampaknya baik bagi kelompok/negara 
lain, sebenarnya lebih mempertimbangkan kepentingan 
kelompok/negara mereka. Dengan belajar ilmu ekonomi kita 
dapat mengerti lebih dalam, mengapa pada saat negara-
negara Asia Timur (Indonesia) mengalami krisis ekonomi 
tahun 1998, negara-negara maju (Eropa Barat, Amerika Serikat 
dan Jepang), mau memberi bantuan melalui Dana Moneter 
Internasional (IMF) dan atau Bank Dunia (World Bank). 

d. Bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi  
 Cita-cita terbentuknya masyarakat demokrasi bukan 
monopoli kaum politisi saja. Ekonom pun mempunyai cita-
cita yang sama. Ekonom memandang demokratisasi sangat 
penting dalam rangka memperbaiki proses alokasi sumber 
daya, karena lebih mencerminkan aspirasi masyarakat 
kebanyakan. Tidak mengherankan bila di masyarakat maju, 
para calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu 
menjabarkan program-program ekonomi mereka. 

7. Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi 

Dari definisinya, daya aplikasi ilmu ekonomi sangat luas. Di 
mana ada masalah kelangkaan, di situ ilmu ekonomi dapat 
diterapkan. Masalah yang paling menjadi perhatian ekonom adalah 
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apakah memang sudah terjadi alokasi sumber daya yang efisien?. 
Apa indikator-indikatornya?. Para ekonom melihat masalah di atas, 
baik secara individu maupun agregat. 

Proses alokasi sumber daya secara efisien di tingkat individu, 
perusahaan dan industri (kumpulan perusahaan yang menghasilkan 
barang sejenis), dibahas dalam Teori Ekonomi Mikro. Efisiensi di 
tingkat mikro belum tentu baik untuk keseluruhan. Misalnya, agar 
harga-harga produk industri murah, sebaiknya teknologi yang 
digunakan padat modal. Tetapi pilihan ini menghilangkan 
kesempatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Jika tidak 
ada yang bekerja, pasaran lokal tidak ada, karena tidak ada daya beli. 
Ternyata pilihan teknologi padat modal, merugikan industri-pemilik 
modal. Terlihat bahwa pilihan teknologi padat modal, 
memungkinkan efisiensi tingkat industri tetapi tidak secara 
keseluruhan. Banyak sumber daya manusia yang tidak teralokasi. 
Masalah-masalah ini dibahas dalam Teori Ekonomi Makro. Indikator 
efisiensi makro lebih kompleks dibanding mikro. Ada empat ukuran 
efisiensi yang biasa digunakan dalam ekonomi makro : Output (GNP) 
dan Pertumbuhan (Growth), Kesempatan Kerja (Employment), 
Stabilitas Harga (Price Stability) dan Stabilitas Kurs (Exchange Rate 
Stability). 

a. Teori Ekonomi Mikro 

Teori ekonomi mikro, sesuai dengan namanya (mikro), dapat 
diartikan sebagai “Bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis 
mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan 
perekonomian”. 

Ada beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro, tiga 
aspek penting di antaranya adalah sebagai berikut : 

1) Interaksi di Pasar Barang dan Jasa 

Dilihat dari pandangan ekonomi mikro, suatu perekonomian 
merupakan penggabungan dari berbagai jenis pasar barang. Oleh 
sebab itu untuk mengenal corak kegiatan suatu perekonomian kita 
antara lain perlu memperhatikan corak operasi suatu pasar. Pasar 
dalam pengertian ekonomi tidak berwujud secara fisik; Pasar 
merupakan interaksi antara permintaan (demand) dan penawaran 
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(Supply), atau interaksi antara penjual dan pembeli suatu barang 
dan jasa. Melalui interaksi di antara permintaan dan penawaran atau 
interaksi antara pembeli dan penjual, pasar akan menentukan tingkat 
harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. 
Contohnya adalah pasar beras, pasar ikan, pasar pakaian, pasar mobil 
dan sebagainya. Teori ekonomi mikro tidak menerangkan operasi 
keseluruhan pasar-pasar tersebut. Untuk menunjukkan bagaimana 
suatu pasar berfungsi dan beroperasi, teori ekonomi mikro hanya 
menjelaskan tentang interaksi di antara pembeli dan penjual di suatu 
pasar barang. 

2) Tingkah Laku Pembeli dan Penjual 

Dalam analisis ini teori ekonomi mikro bertitik tolak pada dua 
asumsi. Asumsi pertama: para pembeli dan penjual menjalankan 
kegiatan ekonomi mereka secara rasional; kedua: para pembeli 
berusaha memaksimumkan kepuasan yang mungkin dinikmatinya, 
sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan 
yang akan diperolehnya dari kendala-kendala yang dimilikinya. 
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, teori ekonomi mikro 
menunjukkan (a) bagaimana seorang pembeli menggunakan 
sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang yang 
dibutuhkannya, dan (b) bagaimana seorang penjual atau produsen 
menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. 

3) Interaksi di Pasar Faktor Produksi 

Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-
faktor produksi. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut 
untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut untuk 
selanjutnya akan digunakan guna membeli barang dan jasa yang 
mereka butuhkan. Sebaliknya, penjual-penjual membutuhkan faktor-
faktor produksi untuk memproduksikan barang dan jasa. Oleh sebab 
itu mereka akan menjadi pembeli faktor-faktor produksi. Interaksi di 
antara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasar 
faktor produksi akan menentukan “harga” suatu faktor produksi dan 
banyaknya jumlah faktor produksi tersebut akan digunakan. Macam-
macam faktor produksi dan “harganya” (balas jasa) adalah tenaga 
kerja (labor) yang diberikan upah atau gaji (wages/salary), modal 
(capital) yang diberikan bunga (interest) dan dividen, tanah (land) 
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yang diberikan sewa (rent) dan kewirausahaan (entrepreneurship) yang 
diberikan laba (profit). 

b. Teori Ekonomi Makro 

Sesuai dengan namanya pula, ″makro″ berarti besar. Dengan 
demikian, teori ekonomi makro menganalisis keseluruhan kegiatan 
perekonomian, bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan 
ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. 
Dalam menganalisis mengenai kegiatan pembeli, misalnya yang 
dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli, 
melainkan keseluruhan pembeli yang ada di pasar. Kita juga tidak 
lagi memperhatikan permintaan dan penawaran terhadap suatu 
barang (misalnya permintaan terhadap mobil, atau penawaran kopi), 
melainkan permintaan dan penawaran barang-barang secara 
keseluruhan (agregat). 

Ada beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi makro, antara 
lain adalah sebagai berikut: 

1). Penentuan Tingkat Kegiatan Perekonomian Negara 

Dalam hal ini teori ekonomi makro menganalisis mengenai 
sampai sejauh mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang 
dan jasa. Tingkat kegiatan perekonomian ini ditentukan oleh 
pengeluaran agregat dalam perekonomian, yang meliputi: (1) 
pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, (2) 
pengeluaran pemerintah, (3) pengeluaran perusahaan atau investasi, 
serta (4) ekspor dan impor. Analisis dalam teori ekonomi makro juga 
memperhatikan perubahan harga-harga dan pengaruh perubahan 
jumlah uang beredar terhadap pengeluaran agregat. 

2). Pengeluaran Agregat 

Masalah akan timbul bila pengeluaran agregat tidak mencapai 
tingkat yang ideal. Idealnya, pengeluaran agregat mencapai tingkat 
yang diperlukan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh (full 
employment) tanpa menimbulkan inflasi, meskipun dalam 
prakteknya tujuan ini sulit dicapai. 
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3). Mengatasi Pengangguran dan Inflasi 

Perekonomian tidak dapat secara otomatis mengatasi masalah 
pengangguran dan inflasi. Tindakan pemerintah diperlukan untuk 
mengatasi kedua masalah itu, yaitu melalui serangkaian kebijakan, 
berupa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter 
adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah 
uang beredar (money supply) dalam perekonomian atau mengubah 
suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian 
yang dihadapi. Sedangkan kebijakan fiskal adalah langkah-langkah 
pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak serta 
pengeluarannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat 
kegiatan perekonomian. 

8. Metodologi Ilmu Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam 

8.1 Metodologi Ilmu Ekonomi Konvensional 

1. Teori Ekonomi 

Ilmu ekonomi menaruh perhatian besar terhadap kemampuan 
memberi penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala yang diamati. 
Misalnya, mengapa bila harga suatu barang naik, permintaan 
terhadap barang tersebut cenderung menurun. Selalukah demikian?. 
Penjelasan dan prediksi ini berdasarkan teori-teori tertentu. Teori 
adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab-
akibat, aksi-reaksi. 

Daya guna dan validitas sebuah teori diukur dari kemampuan 
dan keakuratannya menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala yang 
diamati. 

2. Metode Deduktif dan Induktif 

Dunia nyata merupakan titik awal analisis ekonomi. Ada dua 
metode analisis untuk mengambil kesimpulan tentang dunia nyata, 
yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah 
metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan 
kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya secara umum 
disimpulkan bila harga suatu barang meningkat maka permintaan 
terhadap cabe menurun. Jadi bila harga cabe meningkat meningkat 
maka permintaan terhadap cabe menurun. Pada awalnya metodologi 
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ilmu ekonomi adalah deduktif. Tetapi dalam perkembangan 
selanjutnya metode ini tidak mampu lagi menjelaskan tentang 
fenomena-fenomena ekonomi. Misalnya berdasarkan teorinya Adam 
Smith (Klasik), perekonomian tidak akan pernah mengalami masalah 
besar dan berlarut-larut, karena ampuhnya mekanisme pasar. Tetapi 
Depresi Besar (Great Depression) yang melanda perekonomian dunia 
selama 1929-1933 mengubah kepercayaan itu. Metode deduktif patut 
dipertanyakan kembali. Sejak saat itu metode induktif (mengambil 
kesimpulan untuk hal-hal umum dari hal khusus), berkembang. 
Salah seorang ekonom yang dianggap merintis penggunaan metode 
induktif adalah John Maynard Keynes, ekonom Inggris yang menjadi 
bapak ilmu ekonomi makro. Dampak positif dari metode induktif 
adalah meningkatnya kegiatan penelitian ekonomi, yang telah 
menghasilkan pemahaman-pemahaman baru dalam ilmu ekonomi, 
baik mikroekonomi maupun makroekonomi. 

3. Model Ekonomi  

Berdasarkan teori ekonomi, disusun model ekonomi yang 
merupakan pernyataan formal sebuah teori. Model ekonomi dapat 
dipresentasikan secara verbal (menggunakan kata-kata), diagramatis, 
dan matematis. Contoh model ekonomi yang baik adalah Model 
Siklus Lingkaran Kegiatan Ekonomi atau Circular Flow of Economic 
Activity di bawah ini. Model ini menjelaskan bahwa kesibukan 
pabrik-pabrik, antrian panjang pekerja dan aktivitas ekonomi di 
dunia nyata sebenarnya hanya merupakan proses pertukaran sumber 
daya yang dimiliki masyarakat (rumah tangga) dengan yang dimiliki 
sektor perusahaan (dunia usaha). Model ini dikatakan baik, sebab 
dengan menggunakan unsur-unsur sederhana kita mampu 
memahami dunia nyata. 

Dari model siklus lingkaran kegiatan ekonomi kita melihat 
interaksi rumah tangga dan sektor perusahaan sebagai berikut : 

Sektor rumah tangga memberikan faktor produksi yang 
dibutuhkan dunia usaha untuk produksi, salah satunya adalah 
kesediaan untuk bekerja (tenaga kerja). Terjadilah aliran penawaran 
faktor produksi (garis A). Atas faktor-faktor produksi yang diberikan, 
sektor perusahaan memberikan balas jasa, misalnya upah dan gaji, 
sehingga terjadilah aliran penerimaan sektor rumah tangga (garis B). 
Faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses 
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menjadi output berupa barang dan jasa, yang dijual ke sektor rumah 
tangga. Terjadilah arus barang dan jasa (garis C). Selain tenaga kerja, 
faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga 
adalah modal (diberi balas jasa berupa bunga atau dividen), dan 
tanah (diberi sewa). 

Sektor rumah tangga membeli barang yang ditawarkan sektor 
perusahaan dengan menggunakan pendapatan mereka, terjadilah 
arus konsumsi barang dan jasa yang merupakan arus pendapatan 
perusahaan (garis D). 

Gambar 1.1 
Siklus Lingkaran Kegiatan Ekonomi (Model Sederhana) 
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4. Cateris Paribus dan Fallacy of Composition 

Model ekonomi merupakan penyederhanaan realitas ekonomi, 
karenanya memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tercermin dalam 
istilah cateris paribus yang bermakna faktor-faktor lain dianggap tetap. 
Maksudnya, dalam analisis ekonomi (hubungan dua variabel), harus 
disadari bahwa kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi 
variabel-variabel lain dianggap tidak berubah. Misalnya, ketika 
menyimpulkan bahwa permintaan terhadap jasa transportasi Bus 
Antar-Kota akan turun jika harga tiketnya naik, didasarkan pada 
asumsi bahwa harga tiket jasa transportasi alternatif (kereta api) tidak 
berubah. Bila harga tiket kereta api juga naik, kesimpulannya belum 
tentu sama. Istilah fallacy of composition memiliki pengertian apa yang 
baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar 
(keseluruhan). Misalnya hidup hemat sangat baik bagi individu, 
tetapi jika seluruh individu hidup hemat, maka permintaan agregat 
juga rendah dan pertumbuhan ekonomi pun rendah. 

5. Ekonomi Positif dan Ekonomi Normatif 

Dalam menjalankan tugas keilmuannya, ekonom sering 
membandingkan dunia nyata dengan dunia ideal. Ketika mengamati 
kondisi nyata, pendekatan yang dilakukan adalah ekonomi positif 
(positive economics). Pernyataan positif menerangkan tentang hal-hal 
lain yang akan terjadi dalam ekonomi. Oleh karena itu kebenaran 
pernyataan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan isi 
pernyataan itu dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pernyataan: 
“Apabila produksi semen turun, maka harganya akan naik” adalah 
contoh pernyataan positif. 

Ekonom melihat apa yang terjadi dengan setiap kebijakan 
ekonomi yang dijalankan. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan 
untuk melindungi industri mobil dalam negeri dengan penetapan 
tarif yang sangat tinggi, pemberian hak monopoli dan pembebasan 
pajak, para ekonom dapat melihat dampak positif dan negatifnya 
terhadap konsumen dalam negeri, penerimaan pemerintah dan 
efisiensi industri mobil. Dalam membuat analisis tersebut ekonom 
tidak boleh mengambil sikap memihak, maka yang digunakan adalah 
ekonomi normatif (normative economics). Dengan demikian 
pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu 
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value judgement. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat 
mengenai keadaan yang akan terjadi tetapi mengenai apa yang 
sebaiknya harus terjadi. Pernyataan “usaha menaikkan kesejahteraan 
masyarakat harus dilakukan dengan berusaha agar tambahan 
pendapatan dinikmati secara merata oleh golongan penduduk” 
adalah contoh pernyataan normatif. 

8.1.1 Pemanfaatan Matematika dalam Ilmu Ekonomi 

8.1.1.1 Matematika Sebagai Alat Analisis 

Pemanfaatan matematika dalam analisis ekonomi mikro dimulai 
sekitar akhir abad 19, terutama oleh ekonom Eropa dalam analisis 
marjinal (marginal analysis). Dalam perkembangan selanjutnya, 
penggunaan matematika terbukti sangat menunjang kemajuan teori 
ekonomi. Analisis ekonomi semakin spesifik, akurat dan efisien. 
Asumsi-asumsi ekonomi yang abstrak, yang bila diverbalkan 
membutuhkan berlembar-lembar kertas, dengan model matematika 
dapat dijelaskan secara eksplisit dengan menjabarkan beberapa 
persamaan saja. Tidak mengherankan bila dewasa ini penggunaan 
matematika dalam analisis ekonomi semakin intensif. 

Yang harus diingat adalah bahwa matematika bukanlah ilmu 
ekonomi. Seseorang yang ahli matematika tidak otomatis menjadi 
ahli ekonomi. Sebaliknya seseorang dapat menjadi ahli ekonomi 
tanpa harus terlebih dahulu menjadi ahli matematika. Mengapa 
demikian? Sebab matematika dalam ilmu ekonomi hanya alat analisis 
atau bahasa ekspresi masalah ekonomi. Selain matematika, ada alat 
lain yang dapat digunakan, yaitu analisis verbal dan grafis. Kendati 
demikian, demi efisiensi dan akurasi analisis ekonomi, para 
mahasiswa sangat disarankan untuk membekali diri dengan 
pengetahuan matematika. 

8.1.1.2 Matematika Ekonomi 

Matematika ekonomi adalah sebuah pendekatan dalam analisis 
ekonomi, di mana para ekonom menggunakan perangkat dan simbol-
simbol matematika dalam melontarkan masalah, analisis, menarik 
kesimpulan dan memberikan saran kebijakan ekonomi. 

Beberapa peralatan matematika yang sering digunakan dalam 
analisis ekonomi antara lain aljabar linear, matriks, teori himpunan, 
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geometri, diferensial dan kalkulus. Untuk mempermudah analisis, 
variabel-variabel ekonomi yang dianalisis dilambangkan dengan 
huruf atau notasi tertentu, misalnya P adalah notasi untuk harga, C 
adalah notasi untuk biaya dan Q notasi untuk kuantitas. 

1. Hubungan Antar variabel Ekonomi 

Hubungan antara variabel ekonomi dapat dinyatakan dalam 
bahasa matematika. Misalnya pernyataan bahwa: jumlah barang yang 
diminta mempunyai hubungan yang berlawanan arah (terbalik) 
dengan tingkat harga. Jika harga barang makin mahal, jumlah barang 
yang diminta makin sedikit, begitu sebaliknya, dapat ditulis sebagai : 

  Qd  =  a – bP..........................................................(1.1) 
di mana       Qd  =  jumlah barang yang diminta 
  P    =  harga barang/unit 

Qd adalah variabel terikat (dependent variabel) karena besar 
nilai Qd sangat tergantung (terikat) pada besar nilai variabel lain (P). 
Qd dapat juga disebut variabel endojenus (endogenous variable), 
karena besarnya Qd ditentukan berdasarkan suatu persamaan, dalam 
hal ini peramaan (1.1). 

P adalah variabel bebas (independent variable), karena besar 
nilainya tidak tergantung (terikat) pada besar nilai variabel lain. P 
juga dapat dikatakan sebagai variabel eksojenus (exogenous variable) 
karena besarnya nilai P tidak ditentukan berdasarkan suatu 
persamaan. 

a adalah konstanta (constant), yaitu suatu ukuran yang besarnya 
tidak dapat berubah. Jika suatu konstanta disandingkan dengan 
sebuah variabel, disebut koefisien parameter, yaitu bilangan yang 
menunjukkan berapa banyak (besar) variabel terikat berubah, jika 
variabel bebas berubah sebesar 1 unit. 

Dalam persamaan (1.1), b adalah koefisien parameter yang 
menyatakan berapa besar jumlah barang yang diminta, jika harga 
berubah 1 unit. 

 

 P

Qd




= b......................................................................................(1. 2) 
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Persamaan (A1.2) menyatakan bila harga turun 1 unit, jumlah 
barang yang diminta bertambah b unit. Begitu sebaliknya. Hal ini 
terjadi karena harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai 
hubungan yang berlawanan arah (terbalik). 

2. Beberapa Tipe Persamaan 

Persamaan (1.1) dan (1.2) hanyalah salah satu contoh dari 
beberapa kemungkinan persamaan lainnya. Dilihat dari sifat 
hubungan antar variabel, persamaan dapat dikategorikan menjadi 3 
tipe. 

a. Persamaan Definisi (Defenitional Equation) 
 Persamaan ini hanya memberikan definisi suatu variabel 
  

𝜋=TR-TC.....................................................................................(1.3) 
  
 di mana  π    = laba 

TR  =Total Revenue atau Penerimaan Total, dan 
TC = Total Cost atau Biaya Total 

 
Persamaan (1.3) mendefinisikan laba sebagai Penerimaan Total 
dikurangi Biaya Total. 
 

b. Persamaan Perilaku (Behavioral Equation) 
 Persamaan ini menjelaskan secara spesifik bagaimana nilai suatu 

variabel berubah sebagai reaksi terhadap perubahan nilai 
variabel lainnya. Persamaan (1.1) dan (1.2) adalah contoh 
persamaan perilaku. 

  
Qd = a – bP .............................................................................(1.4) 

 
Jika harga = 0, jumlah barang yang diminta (Qd) adalah a. 
Jumlah barang yang diminta (Qd) sama dengan nol, jika harga 
barang (P) adalah a/b per unit. 

 

P

Qd




= -b...............................................................................(1.5) 
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c. Persamaan Keseimbangan (Equilibrum Condition) 
Persamaan ini mendeskripsikan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi untuk mencapai keseimbangan. 

 
Qd = Qs...............................................................................(1.6) 

 
di mana Qd = jumlah barang yang diminta 

  Qs = jumlah barang yang ditawarkan 
 
Persamaan (1. 6) mendeskripsikan keseimbangan pasar akan 
tercapai bila jumlah barang yang diminta (Qd) sama persis 
dengan jumlah barang yang ditawarkan (Qs). 

d. Analisis Grafis 

Dasar analisis grafis adalah geometri dua dimensi yang 
menggunakan bidang koordinat empat kuadran. Analisis grafis 
memiliki kelebihan, jika hubungan yang diamati tidak lebih dari dua 
variabel. Dengan grafis dua dimensi, analisis dapat dilihat secara 
verbal, matematis dan visual. Analisis grafis tidak dapat diterapkan 
apabila variabel yang diamati lebih dari dua. Beberapa ekonom 
berpandangan bahwa jika variabel yang berinteraksi tidak lebih dari 
tiga, analisis grafis masih dapat menggunakan peralatan analisis 
trigonometri (ilmu ukur ruang). Tetapi secara visual hal ini sangat 
menyulitkan. Karena itu jika jumlah variabel yang dianalisis tiga atau 
lebih, lebih baik menggunakan analisis ekonometrika. 

Dalam analisis grafis dua dimensi ada dua hal yang perlu 
diperhatikan: 

1. Kuadran yang relevan untuk analisis ekonomi adalah kuadran 
pertama, dimana nilai-nilai variabel yang dianalisis (pola 
hubungannya) ≥ 0. Sebab bila nilainya ˂ 0, variabel tersebut tidak 
relevan untuk dianalisis. Misalnya jika nilai variabel harga (P) ˂ 
0, maka barang yang dibahas adalah barang bebas (free good) 
yang tidak memerlukan analisis ekonomi (tidak ada masalah 
kelangkaan). 

2. Bentuk kurva dalam analisis grafis sangat tergantung pada 
penentuan nilai sumbu horizontal dan vertikal. Karena itu dalam 
membaca kurva, perhatikan persamaan matematis dan 
pemakaian sumbu variabel. 
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Contoh: 
Qd = 20 – 2P --> Persamaan perilaku 
Qs = -10 + 4P --> Persamaan perilaku 
  
Keseimbangan tercapai bila Qs = Qd --> Persamaan 
keseimbangan 
Keseimbangan pasar: 
 
Qd= Qs 
20 – 2P  = -10 + 4P 
6P =  30 

P =  5 
Qd =  20 – 2P  = 10 unit 
Qs =  -10 + 4P = 10 unit 

 

Gambar 1.2. Analisis Grafis Dua Dimensi 
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8.2. Metodologi Ekonomi Islam 

8.2.1 Masalah Implementasi 

Untuk meningkatkan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat 
maka ekonomi Islam mengemukakan metodologi penelitian yang 
dapat diterima masyarakat, dan mampu secara riil mengungkap 
segala masalah yang terjadi, serta memperkirakan segala 
ketidakpastian di masa depan. Keberadaan metodologi penelitian di 
tengah perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan, bahkan 
perkembangan metodologi penelitian menjadi indikator 
perkembangan keberadaan masyarakat. Tetapi, keberadaan 
metodologi penelitian berhubungan dengan teori yang mendominasi 
keberadaan metodologi tersebut, sehingga metodologi penelitian 
ekonomi Islam kurang dikenal masyarakat sebagaimana masyarakat 
kurang mengenal konsep ekonomi Islam. Sejumlah masalah yang 
berhubungan dengan keberadaan metodologi penelitian ekonomi 
Islam yang berkembang akhir-akhir ini antara lain: 

1). Apakah ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan 
yang normatif, positif atau bersifat kedua-duanya. 

Ilmu ekonomi Islam berakar dari tuntunan Al-Qur‟an dan Al-
Hadits di mana kedua sumber ini merupakan hukum integratif, yang 
berisi seluruh aspek hidup manusia baik normatif dan positif. 
Mustahil bila Al-Qur‟an, wahyu Allah pencipta seluruh alam raya, 
memberikan tuntunan yang tidak mengakomodasi kepentingan 
manusia, demikian juga dengan Al-Hadits. Al-Hadits merupakan 
perilaku dan ucapan nabi SAW sebagai representasi manusia biasa 
yang mempunyai potensi multidimensional yang bersentuhan 
dengan seluruh aspek kehidupan. 

Keberadaan ilmu ekonomi Islam yang normatif dan positif 
menunjukkan perwujudan kebebasan untuk tidak terkekang oleh 
salah satu unsur yang ada. Pemihakan terhadap salah satu unsur 
tidak akan menimbulkan proses keilmuan yang integratif, karena 
sadar atau tidak sadar lingkungan yang membentuk kehidupan 
manusia –budaya, adat istiadat, perilaku- juga dipengaruhi oleh 
kedua unsur ini. 
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2). Apakah teori ekonomi Islam diperlukan mengingat tidak ada 
suatu ekonomi Islam yang aktual? 

Sebagai konsep yang integratif, ekonomi Islam mampu 
menangkap gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sehingga ekonomi 
Islam juga mampu mendorong masyarakat untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang diperlukan guna menyelesaikan masalah 
yang ada. Hal ini tidak akan terjadi bila ekonomi Islam tidak 
mempunyai konsep yang mampu mengambil hikmah dari masalah 
masyarakat tersebut. 

Berdirinya sejumlah bank syariah yang terdiri dari Bank 
Muamalat Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 
dan Baitul mal wa Tanwil (BMT). Selain itu ada lembaga non bank 
semacam asuransi syariah, pegadaian syariah juga beberapa praktek 
perdagangan yang menggunakan prinsip syariah, misalnya 
reksadana syariah, multi level marketing syariah (MLMS) dan 
sebagainya menunjukkan ekonomi Islam mampu menangkap gejala 
sosial kemasyarakatan. Di samping itu, fenomena ini berhubungan 
dengan perkembangan studi ilmu ekonomi Islam di tengah 
masyarakat, terutama di institusi  pendidikan (PTN dan PTS) 
menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi aktual. 

3). Apakah ekonomi Islam itu suatu sistem atau ilmu pengetahuan? 

Bila masing-masing individu sadar akan kebenaran konsep 
ekonomi Islam maka akan menimbulkan suatu rangkaian di mana 
satu dengan yang lainnya saling berhubungan dengan tingkat 
intensitas tertentu. Hal ini akan membentuk sistem ekonomi Islami, 
yang menumbuhkan daya kreatif masyarakat untuk bekerja 
memenuhi kebutuhan lahir dan batin. 

Sistem ekonomi Islam berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 
Sistem yang baik membutuhkan ilmu pengetahuan untuk melihat 
keefektifan dari sistem yang sedang berjalan. Apakah sistem yang 
berlaku sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
atau belum, meningkatkan gairah kerja masyarakat atau belum dan 
sebagainya. Hal ini tidak dapat diketahui tanpa ilmu pengetahuan, 
dan ilmu pengetahuan pula yang memberikan solusi alternatif dari 
masalah yang berkembang. 
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Ketiga masalah ekonomi Islam di atas, mengarah pada beberapa 
pertanyaan: 

1. Apakah ekonomi Islam memiliki metodologi penelitian khusus 
yang berbeda dengan ekonomi konvensional. 

2. Bila metodologi penelitian ekonomi Islam dengan ekonomi 
konvensional berbeda pasti, ada bukti riil yang menunjukkan 
hasil dari proses metodologi penelitian Islam tersebut. 

3. Apakah dengan menggunakan metodologi penelitian 
konvensional akan menimbulkan ketidaksejahteraan bagi 
masyarakat. 

8.2.2  Metodologi Interpretatif 

Metodologi ekonomi Islam bukan merupakan metodologi khusus 
yang berbeda secara ekstrem dengan metodologi konvensional. 
Tahap-tahap yang dilalui sebagai proses menemukan bukti dari 
hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian sama dengan 
ekonomi konvensional. Tahap-tahap metodologi penelitian berlaku 
umum untuk digunakan membuktikan kebenaran dari suatu 
masalah. 

Metodologi ekonomi Islam melekat di dalam unsur-unsur 
universal yang mengantar manusia untuk membuktikan kebenaran 
konsep Islam dalam kehidupan. Metodologi penelitian ini akan 
menghasilkan bukti yang bisa diterima oleh masyarakat sebagai 
sebuah konsep yang ilmiah. Metodologi ekonomi Islam menunjukkan 
proses bagaimana kebenaran akan suatu teori ekonomi Islam. 

Misalnya dalam teori konsumsi menyatakan bahwa konsumsi 
merupakan fungsi dari pendapatan. Persamaannya sebagai berikut: 

C = a + bY 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa konsumsi (C) 
dipengaruhi oleh pendapatan (Y) –persamaan ini merupakan 
representasi dari problem ekonomi masyarakat-. Pada teori tersebut 
menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan seseorang akan 
semakin besar juga konsumsinya, semakin besar konsumsinya 
semakin besar tingkat kesejahteraannya. Teori ekonomi secara umum 
mengakui keberadaan teori ini, sehingga teori ini menjadi legitimasi 
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masyarakat bahwa tolok ukur kesejahteraan adalah tingkat 
pendapatan. 

Teori konsumsi tersebut mempengaruhi sikap individualis. 
Masyarakat akan berpikir bahwa untuk meningkatkan konsumsinya 
ia harus meningkatkan pendapatannya, karena tidak mungkin 
dengan pendapatan rendah konsumsinya tinggi. Dampak dari 
pemahaman ini masyarakat akan mencoba berbagai cara untuk 
meningkatkan pendapatannya –bahkan melakukan tindakan-
tindakan amoral-. 

Dalam ekonomi Islam, pendapatannya selain untuk konsumsi 
juga digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah (Z). Oleh karena itu 
teori konsumsi ini bisa berkembang dalam suatu persamaan sebagai 
berikut: 

(C+Z) = a + bY 

Artinya, sebagian pendapatan selain digunakan untuk konsumsi, 
juga digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqoh. Dalam ekonomi 
Islam kebutuhan yang mempunyai keterbatasan- mempengaruhi 
akselerasi tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi, demikian 
juga tingkat konsumsi mempengaruhi tingkat pendapatan. Dengan 
adanya zakat, infaq, dan shadaqoh ternyata berpengaruh 
peningkatan konsumsi terhadap tingkat pendapatan lebih 
berpengaruh dengan korelasi positif dibanding dengan tidak adanya 
zakat, infaq dan shadaqoh. Mengapa terjadi demikian?. Karena zakat, 
infaq dan shadaqoh lewat mekanisme multiple effect lebih mampu 
mengoptimalkan faktor produksi. 

8.3 Sistematika Metodologi Penelitian Ekonomi Islam 

Pada umumnya metodologi pengetahuan mengandung unsur-
unsur yang berhubungan secara berkesinambungan, yang 
membentuk suatu sistematika ilmu, sehingga menyebabkan ilmu 
pengetahuan bisa diterima keberadaan di kehidupan. Ada tiga 
masalah yang membedakan satu pengetahuan dengan lainnya seperti 
perbedaan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan agama; yaitu 
ontologi, epistomologi dan aksiologi”. 
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8.3.1 Ontologi 

Ontologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas pandangan 
terhadap hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Termasuk dalam 
pandangan terhadap hakikat ilmu ini adalah pandangan terhadap 
ilmu itu sendiri. Ontologi merupakan teori tentang ada dan realitas, 
yang merupakan apa atau sesuatu yang ingin kita ketahui dan 
sampai berapa jauh untuk mendapatkan kebenaran. Masalah ontologi 
dalam metodologi penelitian ekonomi ekonomi Islam dibagi tiga : 

1). Motivasi Melakukan Aktivitas Ilmiah 

Melakukan aktivitas ilmiah merupakan salah satu bagian usaha 
untuk memelihara proses kehidupan. Dengan potensi yang 
dikaruniakan Allah kepada manusia, tidak ada halangan bagi 
manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna memelihara 
kehidupan. Aktivitas ilmiah akan membantu manusia dapat belajar 
dari berbagai kesulitan yang telah terjadi dan menyikapi dari 
keadaan yang akan terjadi. Berbagai usaha yang dilakukan manusia 
dengan obyek kehidupan akan kembali kepada kesinambungan 
hidup manusia. 

Dengan perilaku ini manusia memberikan tanda atau simbol 
guna memahami arti dari segala aktivitas yang ia tempuh, baik 
dengan manusia lain atau alam sekitarnya. Aktivitas ini diperlukan 
untuk mencari pembenaran (legitimasi) yang diterima umum. 
Sehingga manusia dapat melakukan interaksi dengan yang lain 
dalam mengungkapkan suatu obyek dengan justifikasi kebenaran 
dari tanda-tanda yang telah ia terima. Oleh karena itu kegiatan ilmiah  
bertujuan memahami alam dan manusia secara obyektif, sistematis, 
terbuka untuk diuji kembali dan berlaku umum. 

Berkaitan dengan aktivitas ilmiah ini Abdul Halim Al-Jundy 
mengungkapkan metodologi penelitian dalam Al-Qur‟an dibagi 
menjadi tiga metode: 

1. Metode menyajikan dengan berbagai cara 
2. Metode dengan mengambil kesimpulan secara induktif 

(istigra‟) dan menggunakan akal. 
3. Metode larangan ber-taqlid dan menyerahkan kepada 

pendapat yang meragukan. 
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2). Pandangan Tentang Penjelasan Ilmiah 

Hukum alam dan gejala alam sebagai ayat-ayat Allah, sehingga 
dengan demikian apapun kita temukan dalam kehidupan ini 
merupakan fenomena kehidupan yang bisa menjelaskan gejala-gejala 
akan keberadaan suatu kebenaran. Hukum alam dan gejala sosial 
dipandang sebagai Ayat- ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran 
Allah. Gejala alam dinilai Al-Qur‟an sebagai ayat dan sunnah Allah 
dapat pula dihubungkan dengan dua macam penjelasan ilmiah. 
Herbert L. Searles membagi penjelasan ilmiah menjadi penjelasan 
(explanation) dan deskripsi (description). Deskripsi yang menjawab 
pertanyaan “apa” (what) tidak memberikan ramalan tentang alam 
yang dijelaskannya, dan  tidak menjelaskan faktor yang berpengaruh 
di balik gejala yang tampak. Sementara itu penjelasan menjawab 
pertanyaan “mengapa” (why) yang memberikan penjelasan 
sistematis dan koheren, penjelasan yang berbentuk sebab-akibat. 

Integralitas dalam penjelasan membuat kecenderungan segala 
sesuatu yang positif akan tereduksi, karena dalam positif metafora 
yang diciptakan adalah mekanistis (mechanistic). Oleh karena itu 
penjelasan ilmiah akan cenderung dipengaruhi oleh pemikiran 
mekanistis semacam ini. Walaupun ini sebagai penjelasan ilmiah 
yang diakui, tetapi tidak semua obyek yang ditinjau dari pemikiran 
positif ekonomi konvensional mampu menjawab masalah. Dominasi 
metafora dalam penelitian positif  maka kebenaran dari jawaban yang 
diterima akan bisa mengubah menjadi lain. 

Oleh karena itu metodologi ekonomi Islam lebih dilandasi oleh 
pemikiran posmodernis. Pemikiran ini merupakan tindak lanjut dari 
aliran non positivitis atau interpretatif, karena jangkauan analisa 
pemikiran posmodernis lebih dipengaruhi oleh praksis. Penjelasan 
dalam metodologi penelitian Islam mampu mewakili antara teori dan 
praktek di lapangan. Dominasi pemikiran positivitis selama ini tetap 
menghilangkan keberadaan pemikiran  interpretatif. Hal ini 
menunjukkan telah terjadinya dominasi pemikiran-pemikiran 
ekonomi oleh pemikiran konvensional sehingga keberadaan ekonomi 
Islam merupakan obyek “material” yang dapat dibuktikan 
keberadaannya. Bukan metamorfosis dari norma an sich, sehingga 
tinjauan ekonomi Islam tidak hanya bisa didekati berdasarkan kajian 
normatif, tetapi bisa juga kajian positivis. 
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3). Gejala Ekonomi    

Gejala ekonomi merupakan gejala sosial. Dalam ilmu sosial, 
paham positivisme atau kolektivisme yang didasarkan atas paham 
determinisme sosial yang mendorong penelitian ilmiah, yakni 
penelitian untuk mendapatkan kategori yang lebih universal dan 
objektif. Gejala sosial dipandang sebagai proses otonom yang terlepas 
dari inisiatif dan kemauan individu, sebagaimana dikemukakan oleh 
Agustus Comte (1798-1857). Herbert Spencer (1820-1903), Karl Marx 
(1817-1883). Sedangkan aliran atimisme atau historisme memandang 
gejala sosial sebagai gejala-gejala yang unik yang mempunyai 
kepribadian masing-masing sehingga tidak mungkin ada hukum-
hukum sosial yang berlaku universal. 

Bangunan ekonomi Islam dibentuk didasarkan atas tanggung 
jawab pribadi sebagai seorang hamba Allah. Keadaan ini akan 
menimbulkan interaksi yang unik dengan sesamanya sehingga lebih 
mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
terpuji. Sikap aktif dalam masyarakat dan terbuka dalam berinteraksi 
dengan berbagai golongan mempengaruhi cara-cara bagaimana 
melakukan aktivitas ekonomi. Dari keadaan ini timbul dialektika 
sosial yang berujung pada bagaimana interaksi tersebut dapat 
meningkatkan kedekatan manusia dengan Allah. 

Konsep kedekatan kepada Allah dalam meningkatkan 
kesejahteraan merupakan pemahaman sosial yang berlaku umum. 
Bagaimana cara mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan bentuk 
dari manusia menginterprestasikan kehendak Allah atas kehidupan 
ekonominya. Dinamika ekonomi merupakan suatu keniscayaan, 
karena ekonomi Islam merupakan alat yang digunakan agar aspek 
kemanusiaan berfungsi sebagai hamba Allah. 

8.3.2 Epistomologi 

Epistomologi adalah cabang filsafat yang membahas secara 
mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 
Epistomologi menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode dan 
sahnya pengetahuan. Pertanyaan yang mendasar dari epistomologi 
ialah: apakah mengetahui itu, apakah yang merupakan asal mula 
pengetahuan, bagaimana cara membedakan antara pengetahuan dan 
pendapat, apakah yang merupakan bentuk pengetahuan, corak-corak 
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pengetahuan apakah yang ada, bagaimana cara kita memperoleh 
pengetahuan, apakah kebenaran dan kesesatan itu, apakah kesalahan 
itu. 

Pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh 
dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan: 

1). Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi 
yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya 
yang telah berhasil disusun 

2). Menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari 
kerangka pemikiran tersebut. 

3). Melakukan verifikasi terhadap hipotesis yang dimaksud 
untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual. 

Teori ekonomi Islam dibangun dari masalah faktual, sehingga 
kedekatan teori dengan teori lain dalam satu bidang dengan bidang 
lain, ataupun kedekatan teori dengan praktek satu bidang dengan 
praktek bidang lain, saling berkaitan dalam ekonomi Islam. Ekonomi 
Islam konsisten terhadap sistem ekonomi yang ada di suatu 
masyarakat dan mampu mempengaruhi pemahaman ekonomi yang 
berjalan. Keberadaan ekonomi Islam yang akomodatif terhadap 
masalah manusia dipengaruhi oleh pandangan bahwa manusia 
bukanlah makhluk ekonomi (homo economicus) tetapi makhluk Islam 
(homo islamicus). Menurut pandangan Syed Nawad Haider Naqvi ada 
empat aksioma etika yang yang mempengaruhi ilmu ekonomi Islam 
yaitu unity, equilibrum, free-wiil, dan responsibility. 

Pengaruh asumsi dan pandangan yang dipakai dalam penelitian 
ekonomi Islam harus terbukti faktual, berbagai dimensi manusia 
adalah kenyataan faktual. Kefaktualan merupakan interpretasi 
konsep alamiah dari eksistensi manusia yang multidimensi. 
Metodologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari 
sisi manusia yang multidimensional. Keadaan ini digunakan untuk 
menjaga obyektivitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu 
fenomena. Unsur kemanusiaan akan secara alami menguji bahwa 
segala fenomena berujung pada keselarasan yang tidak berakhir. 

Epistomologi ilmu pengetahuan terdiri dari tiga bagian, yaitu : 
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1). Observasi 

Merupakan upaya untuk melihat, mengamati, dan mengevaluasi 
kenyataan yang ada, kemudian menetapkan asumsi, klasifikasi, 
abstraksi, hakikat, tipe, ideal dengan menunjukkan generalisasi. 
Observasi merupakan proses yang harus dilakukan guna 
mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai suatu obyek. 

Ilmu pengetahuan tidak mungkin terlepas dari realitas. Bisa saja 
manusia mengira-ngira, akan tetapi perkiraan manusia tidak lepas 
dari konteks dasar pengaruh memperkirakan sesuatu. Tidak ada 
manusia yang tidak bisa melukiskan sesuatu hal tanpa melewati 
pengalaman sebelumnya. Keterbatasan manusia dalam menyingkap 
fenomena inilah yang sesungguhnya menjadikan observasi sangat 
penting. 

Observasi diperlukan sebagi bukti akan keberadaan suatu 
fenomena yang berhubungan erat dengan aktivitas manusia. Dengan 
observasi manusia bisa melakukan aktivitas yang lebih efisien dan 
memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi. 

2). Deduksi 

Deduksi membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-
kesimpulan bila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan 
mengenai semua atau sejumlah ini di antara suatu kelompok sesuatu. 
Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran deduktif selalu 
merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan-
pernyataan yang lebih dahulu diajukan. 

Berpikir deduktif dapat dirumuskan, “Jika A benar dan B benar 
maka akan terjadi C”. Jika semua mahasiswa belajar di Perguruan 
Tinggi (PT) A dan Amin mahasiswa, maka pasti Amin belajar di 
Perguruan Tinggi (PT) A. Deduktif merupakan proses berpikir 
dengan metode rasional untuk mendapatkan kebenaran, atau suatu 
proses untuk mendapatkan kebenaran atau proses guna menari 
kesimpulan yang bersifat individual dari yang bersifat umum. 
Mencari kebenaran merupakan sikap rasional manusia, tidak 
mungkin manusia mempertahankan dengan cara tidak mencari 
kebenaran. 
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3). Induksi 

Induksi membicarakan tentang penarikan kesimpulan dari 
pernyataan-pernyataan khusus. Kesimpulan hanya bersifat 
probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah 
diajukan. Misalnya kita melihat tiga peristiwa; (1). Mahasiswa 
berkaca mata, (2) dengan berbuku tebal dan (3), masuk kelas ekonomi 
Islam atau “Ada mahasiswa berkaca mata tebal dengan berbuku tebal 
masuk ke kelas ekonomi Islam”. Kita mungkin terpengaruh untuk 
menyimpulkan bahwa semua mahasiswa ekonomi Islam pandai-
pandai karena memakai kaca mata tebal dan buku tebal-tebal. 

Dalam hal ini sesungguhnya jumlah peristiwa yang kita dapat, 
sulit untuk menjamin kebenaran penyamarataan yang kita lakukan. 
Penyamarataan secara induktif tidak ada aturannya yang ditetapkan, 
kecuali hal-hal yang bersifat umum seperti: 

1. Pastikan bahwa kita mendapatkan cukup peristiwa-peristiwa 
atau hal-hal khusus (tetapi yang namanya cukup berapa 
jumlahnya?) 

2. Pastikan bahwa kita tidak menghadapi peristiwa-peristiwa 
yang istimewa (tetapi ukuran apa yang dapat dipergunakan 
untuk menemukan hal-hal yang istimewa?) 

Kelebihan manusia atas makhluk lain selain panca indera yang 
berupa akal dan rasa, menjadikan manusia menjadi lebih spesifik 
dalam mengamati fenomena. Di samping itu dari pikiran inilah 
manusia dapat mengaitkan berbagai instrumen fenomena sehingga 
dapat menyimpulkan keberadaan suatu kebenaran. Proses ini tidak 
akan dapat dilewati jika tidak ada informasi yang menghubungkan 
satu dengan yang lain. Dalam ekonomi Islam informasi penghubung 
adalah Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Al-Qur‟an dan Al-Hadits banyak 
bicara tentang berbagai masalah sampai masalah tidak ekonomi saja 
di dalamnya ada relasi antara satu dengan yang lain. 

8.3.3. Aksiologi 

Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. 
Pertanyaan tentang hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga macam 
cara, orang dapat mengatakan bahwa : 
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1). Nilai sepenuhnya berhakikat subyektif. Nilai-nilai merupakan 
reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan 
keberadaannya tergantung pada pengalaman-pengalaman 
mereka. 

2). Nilai-nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologi, 
namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai 
tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui 
melalui akal. 

3). Nilai-nilai merupakan unsur-unsur obyektif yang menyusun 
kenyataan. 

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan 
keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata 
untuk kehidupan umat Islam saja tetapi seluruh makhluk hidup di 
muka bumi. Esensi proses metodologi penelitian ekonomi Islam 
adalah proses manusia dalam mencari esensi sebagai makhluk Allah 
yang mempunyai kekuasaan atas kehidupan makhluk di muka bumi 
ini. 

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas 
oleh ekonomi, budaya, dan politik dari bangsa, suku, ras dan 
sebagainya. Bila akan mereduksi universalitas ekonomi Islam sebagai 
ilmu yang mampu mengakomodir segenap masalah hidup manusia. 
Kata ekonomi Islam dalam konteks ini bisa hilang bukan menjadi 
ekonomi Islam tetap cukup ekonomi, karena ekonomi Islam telah 
menjadi praksis oleh sebagian masyarakat di dunia. Bila ekonomi 
Islam masih dipakai maka akan menimbulkan kesan bahwa ekonomi 
Islam hanya diperuntukkan untuk masyarakat Islam. Yang penting, 
ekonomi yang ada mempunyai prinsip-prinsip Islam yang baku yang 
tidak dapat dipengaruhi oleh suatu sistem yang menghilangkan 
esensi sebagai ilmu pengetahuan rahmatan lil alaamin. 

Ekonomi Islam mampu menangkap fenomena kehidupan 
masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan 
sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah. Perubahan 
kehidupan bagian sunnatullah yang tidak dapat dielakkan dalam 
kehidupan. 
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8.4 Tujuan Metodologi Penelitian Ekonomi Islam 
1. Kesejahteraan Masyarakat 

Metodologi ekonomi Islam merupakan suatu alat yang 
digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi untuk 
mencapai kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di 
akhirat. Oleh karena itu, bagaimana manusia dalam menggunakan 
sumber daya ekonomi yang tersedia untuk meningkatkan kehidupan 
yang lebih baik. Karenanya, diperlukan alat yang digunakan untuk 
menganalisis sekaligus membuktikan konsep Al-Qur‟an dan Hadits 
yang secara langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan 
maslah ekonomi. 

Selama ini, metodologi konvensional telah mempengaruhi 
kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memaklumi segala 
tindakan-tindakan yang digunakan untuk motif kesejahteraan. 
Kesejahteraan dalam terminologi konvensional adalah keadaan di 
mana secara materi masyarakat mendapatkan keuntungan seoptimal 
mungkin, dengan cara apa pun. Terminologi ini telah mengalami 
pengkondisian dalam masyarakat sehingga pemenuhan ekonomi 
yang mempunyai motif keuntungan telah terjadi rasionalisasi 
terhadap sikap seperti ini. Sehingga kemiskinan merupakan 
fenomena ekonomi yang tidak terelakkan menjadi bagian dari 
pemahaman ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. 

Dominasi metodologi penelitian konvensional ini menjadikan 
masyarakat permisif terhadap sesamanya. Keadaan ini menimbulkan 
dampak yang kurang baik bagi masa depan penyelenggaraan 
ekonomi. Masyarakat miskin akan menuntut hak-hak kemanusiaan 
untuk disantuni, sehingga ledakan sosial yang berkaitan dengan isu 
kesejahteraan menjadi masalah utama dalam ekonomi konvensional. 

2. Mengungkapkan Masalah dengan Obyektif 

Perkembangan ekonomi Islam bagi beberapa pihak dianggap 
sebagai ilmu normatif, jauh dari sentuhan ilmiah. Dengan 
menggunakan metodologi ekonomi Islam ini akan mampu 
membuktikan bagaimana konsep ekonomi Islam mensejahterakan 
masyarakat. Sebagai sebuah metodologi yang menggunakan 
ketentuan umum penelitian tentunya ini bisa digunakan untuk bukti 
bahwa ekonomi Islam tidak hanya bicara dalam dataran normatif. 
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Obyektivitas lebih dipercaya masyarakat daripada unsur 
subyektif. Ini yang menjadikan modal bagi ekonomi Islam untuk 
diterima sebagai sebuah konsep yang mampu memberikan jaminan 
manusia untuk sela di dunia dan akhirat. Di dunia, secara tidak 
langsung dengan kekayaan yang ada merasa tidak terganggu karena 
masyarakat sekitar mempunyai kesejahteraan yang relatif sama. 
Selain itu manusia tidak akan merasa dalam persimpangan 
dikarenakan telah memenuhi syariat Islam. Dengan demikian 
ketenangan akan jaminan akhirat akan mempengaruhi manusia 
untuk lebih bersikap tenang untuk menghadapi berbagai masalah 
ekonomi. 

3. Meningkatkan Motivasi untuk Menggali Ilmu 

Penemuan baru akan mendorong masyarakat untuk lebih jauh 
menyibak kebenaran konsep ekonomi Islam. Masalah perkembangan 
ekonomi Islam selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh kurang 
adanya bukti riil dalam mempengaruhi peningkatan peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan adanya upaya ilmiah 
maka secara tidak langsung masyarakat akan menempatkan ekonomi 
Islam sebagaimana ekonomi konvensional. Hal ini merupakan 
langkah awal mereka untuk lebih memilih secara obyektif konsep 
yang lebih baik bagi kehidupannya. 

Keyakinan kebenaran ekonomi Islam yang didasarkan atas 
pembuktian secara ilmiah akan memupus masalah keyakinan dan 
keraguan yang kurang bisa digunakan sebagai dasar kebenaran 
bersama. Sehingga dengan ada bukti ilmiah misalnya bahwa riba 
membuat masyarakat sengsara dan upaya untuk mengajukan 
alternatif pemecahannya akan menjadikan siapa pun juga untuk 
mengakui kebenaran dari konsep ekonomi Islam. 
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Latihan Tes Formatif 

Soal 
Sebutkan pengertian ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dari 
salah satu ahli! 
 
Jawab : 
Menurut Paul Anthony Samuelson : 
“Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan 
masyarakat menentukan/menjatuhkan pilihannya, dengan atau 
tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber 
produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, 
untuk memprodusir pelbagai barang serta membagikannya untuk 
dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, 
kepada pelbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat” 

Muhammad Abdul Mannan: 

“Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 
mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh 
nilai-nilai Islam”.  

Soal 
Sebutkan dan jelaskan mengapa kita harus belajar Ilmu ekonomi? 
 
Jawab : 
a. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan 

keputusan. 
Harta yang sangat berharga dalam diri manusia adalah pikiran. 
Dengan pikiran kita mampu menganalisis, menilai benar-salah, 
baik-buruk dan menentukan pilihan. Kemampuan ini 
memungkinkan manusia mempertahankan keberadaannya di 
bumi. Kemampuan itu pula yang memungkinkan manusia terus-
menerus meningkatkan kualitas hidupnya. Metode-metode, 
teknik berpikir dalam ilmu ekonomi akan meningkatkan 
kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. 

b. Membantu memahami masyarakat 
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang 
lain. Kita tidak pernah berinteraksi. Menurut ilmu ekonomi 
interaksi manusia terjadi lewat pertukaran (pasar). Sejarah 
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ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran itu manusia 
berupaya mengatasi kelangkaan, selanjutnya mengembangkan 
teknologi dan sistem kemasyarakatan. Berdasarkan hal ini kita 
dapat memahami terjadinya Revolusi Industri di Inggris, 
Revolusi Politik di Perancis dan peristiwa-peristiwa bersejarah 
lainnya. 

c. Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) 
Kelangkaan yang dihadapi terjadi pada setiap tingkatan hidup, 
mulai dari individu, keluarga, masyarakat desa, kota, negara dan 
internasional. Interaksi antara individu-individu di tingkat 
internasional lebih mewakili kepentingan-kepentingan kelompok 
(negara/perusahaan). Yang mereka lakukan meskipun 
tampaknya baik bagi kelompok/negara lain, sebenarnya lebih 
mempertimbangkan kepentingan kelompok/negara mereka. 
Dengan belajar ilmu ekonomi kita dapat mengerti lebih dalam, 
mengapa pada saat negara-negara Asia Timur (Indonesia) 
mengalami krisis ekonomi tahun 1998, negara-negara maju 
(Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang), mau memberi 
bantuan melalui Dana Moneter Internasional (IMF) dan atau 
Bank Dunia (World Bank). 

d. Bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi  
Cita-cita terbentuknya masyarakat demokrasi bukan monopoli 
kaum politisi saja. Ekonom pun mempunyai cita-cita yang sama. 
Ekonom memandang demokratisasi sangat penting dalam 
rangka memperbaiki proses alokasi sumber daya, karena lebih 
mencerminkan aspirasi masyarakat kebanyakan. Tidak 
mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin 
yang akan dipilih harus mampu menjabarkan program-program 
ekonomi mereka. 

 
Soal 
Gambarkan dan jelaskan siklus lingkaran kegiatan ekonomi (model 
sederhana)! 
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Jawab : 
Siklus Lingkaran Kegiatan Ekonomi 
(Model Sederhana) 
 

 
 

Sektor rumah tangga memberikan faktor produksi yang 
dibutuhkan dunia usaha untuk produksi, salah satunya adalah 
kesediaan untuk bekerja (tenaga kerja). Terjadilah aliran penawaran 
faktor produksi (garis A). Atas faktor-faktor produksi yang diberikan, 
sektor perusahaan memberikan balas jasa, misalnya upah dan gaji, 
sehingga terjadilah aliran penerimaan sektor rumah tangga (garis B). 
Faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses 
menjadi output berupa barang dan jasa, yang dijual ke sektor rumah 
tangga. Terjadilah arus barang dan jasa (garis C). Selain tenaga kerja, 
faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga 
adalah modal (diberi balas jasa berupa bunga atau dividen), dan 
tanah (diberi sewa). 
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Sektor rumah tangga membeli barang yang ditawarkan sektor 
perusahaan dengan menggunakan pendapatan mereka, terjadilah 
arus konsumsi barang dan jasa yang merupakan arus pendapatan 
perusahaan (garis D). 
 
Soal 
Sebutkan pengertian :  
a. Barang dan Jasa 
b. Barang Ekonomi dan Barang Bebas 
c. Barang Akhir, Barang Modal dan Barang Antara 
 
Jawab : 
a.  Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau  untuk 
menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Sedangkan Jasa adalah kegiatan yang memberi 
manfaat yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang 
menggunakan atau menikmatinya. 

b.  Barang Ekonomi (economic goods) adalah barang yang 
mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah tersedia lebih 
sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan 
masyarakat sedangkan barang bebas (free good) adalah barang 
yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan.  

c.  Barang akhir (final good) adalah barang yang dihasilkan oleh 
berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang Modal (capital good) 
adalah sebagian barang dihasilkan bukan untuk memenuhi 
langsung kebutuhan konsumen, melainkan digunakan untuk 
menghasilkan barang-barang lain. Barang antara (intermediate 
good) adalah barang-barang yang belum menjadi barang akhir 
dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh 
konsumen.  

 
Soal 
Jelaskan secara singkat perbedaan metodologi ekonomi konvensional 
dan ekonomi Islam! 

Jawab : 
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Metodologi Ilmu Ekonomi Konvensional : 

a. Teori Ekonomi. Daya guna dan validitas sebuah teori diukur dari 
kemampuan dan keakuratannya menjelaskan dan memprediksi 
gejala-gejala yang diamati. 

b. Metode Deduktif dan Induktif adalah dua metode analisis untuk 
mengambil kesimpulan tentang dunia nyata  

c. Berdasarkan teori ekonomi, disusun model ekonomi yang 
merupakan pernyataan formal sebuah teori. 

d. Cateris Paribus dan Fallacy of Composition. Keterbatasan model 
ekonomi tercermin dalam istilah cateris paribus yang bermakna 
faktor-faktor lain dianggap tetap. Istilah fallacy of composition 
memiliki pengertian apa yang baik dalam skala kecil belum tentu 
baik dalam skala besar (keseluruhan).  

e. Ekonomi Positif dan Ekonomi Normatif. Pernyataan positif 
menerangkan tentang hal-hal lain yang akan terjadi dalam 
ekonomi. Pernyataan normatif bukan mengemukakan pendapat 
mengenai keadaan yang akan terjadi tetapi mengenai apa yang 
sebaiknya harus terjadi. 

Metodologi Ilmu Ekonomi Islam : 

Metodologi ekonomi Islam bukan merupakan metodologi khusus 
yang berbeda secara ekstrem dengan metodologi konvensional. 
Tahap-tahap yang dilalui sebagai proses menemukan bukti dari 
hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian sama dengan 
ekonomi konvensional. Metodologi ekonomi Islam melekat di dalam 
unsur-unsur universal yang mengantar manusia untuk membuktikan 
kebenaran konsep Islam dalam kehidupan.  

Sistematika Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : 

Ada tiga masalah yang membedakan satu pengetahuan dengan 
lainnya seperti perbedaan antara pengetahuan ilmiah dan 
pengetahuan agama; yaitu ontologi, epistomologi dan aksiologi”. 

Soal 
Sebutkan dan jelaskan tujuan metodologi penelitian ekonomi Islam! 
 
Jawab : 
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1. Kesejahteraan Masyarakat 
Metodologi ekonomi Islam merupakan suatu alat yang 
digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi untuk 
mencapai kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di 
akhirat. 

2. Mengungkapkan Masalah dengan Obyektif 
Perkembangan ekonomi Islam bagi beberapa pihak dianggap 
sebagai ilmu normatif, jauh dari sentuhan ilmiah. Dengan 
menggunakan metodologi ekonomi Islam ini akan mampu 
membuktikan bagaimana konsep ekonomi Islam 
mensejahterakan masyarakat. 

3. Meningkatkan Motivasi untuk Menggali Ilmu 
Penemuan baru akan mendorong masyarakat untuk lebih jauh 
menyibak kebenaran konsep ekonomi Islam. 
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BAB 

2 

 
MEKANISME PASAR 
PERMINTAAN & 
PENAWARAN 

 
 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan pengertian, fungsi dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan serta menggambarkan kurva 
permintaan. 

2. Menjelaskan pengertian, fungsi dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi penawaran serta menggambarkan kurva 
penawaran . 

3.  Menjelaskan tentang konsep pasar dalam ekonomi konvensional 
versus Islam.  

4. Menjelaskan tentang ekuilibrum pasar.  
5. Menganalisis perubahan dalam ekuilibrum pasar.  
6. Menjelaskan tentang intervensi pasar dalam Islam.  
7. Menganalisis intervensi harga: ceiling price, intervensi harga: 

floor price dan intervensi harga dalam Islam. 
8. Menjelaskan tentang Ibnu Taimiyah‟s Prince.  
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A. Pendahuluan 

Masalah ekonomi sama tuanya dengan usia peradaban manusia. 
Tetapi ilmu ekonomi baru muncul di abad 18, melalui buku Adam 
Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations (1776), itulah sebabnya Adam Smith dihormati sebagai 
bapak ilmu ekonomi modern. Bukan berarti sebelum masa itu tidak 
ada pemikir yang tertarik pada masalah ekonomi. Plato, filsuf Yunani 
abad 4 SM, dan Thomas Aquinas rohaniawan Kristen abad 13 Masehi, 
adalah dua dari beberapa pemikir yang mendahului Adam Smith. 
Tetapi mengapa ilmu ekonomi belum muncul sampai masa Adam 
Smith?. Jawabannya adalah baik Plato maupun Aquinas mencoba 
memecahkan masalah ekonomi dengan pendekatan moral dan 
teologis. Sedangkan Smith melihatnya dari sudut rasionalitas. 
Misalnya, jaman dahulu kemiskinan dianggap sebagai takdir. Tetapi 
sejak jaman modern (abad 18) kemiskinan dipandang ada kaitannya 
dengan ketidakmampuan bekerja produktif atau karena tidak 
memiliki tanah. 

Smith memandang perekonomian sebagai sebuah sistem seperti 
halnya alam semesta. Sebagai sistem, perekonomian memiliki 
kemampuan penstabil otomatis untuk menjaga keseimbangannya. 
Masalah-masalah ekonomi merupakan gangguan keseimbangan 
sistem. Masalah akan pulih jika keseimbangan dipulihkan. Kekuatan 
yang mampu mengendalikan sistem ekonomi, disebutnya sebagai 
tangan gaib (invisible hand). Analisis-analisis semenjak masa Smith 
telah mewujudkan suatu analisis ekonomi yang memberikan 
gambaran tentang berbagai aspek kegiatan ekonomi suatu negara. 

Cara pandang Smith tentang perekonomian merupakan hasil 
pergaulan intensifnya dengan Quesnay, seorang dokter kekaisaran 
Perancis. Quesnay merupakan tokoh utama kelompok Psyokrat, yaitu 
kelompok yang merintis analisis ekonomi dengan pendekatan Ilmu 
Pengetahuan Alam (Sciences). 

Pemikiran Adam Smith dikembangkan antara lain dengan Jean 
Baptiste Say, Thomas Malthus, dan David Richardo, terbentuklah 
pemikiran tentang pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi 

adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian 
ekonomi, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar 
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adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan 
permintaan dan penawaran. 

1. Permintaan 

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang 
pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya 
lebih akurat kita memasukkan dimensi geografis. Misalnya ketika 
berbicara tentang permintaan pakaian di Makassar, kita berbicara 
tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai 
tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu, per bulan atau per 
tahun, di Makassar. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan 
suatu barang yaitu: 

 Harga barang itu sendiri 
 Harga barang lain yang terkait 
 Tingkat pendapatan per kapita 
 Selera atau kebiasaan 
 Jumlah penduduk 
 Perkiraan harga di masa mendatang 
 Distribusi pendapatan 
 Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan 

1) Harga Barang Itu Sendiri 

Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan 
terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini 
membawa kita ke hukum permintaan, yang menyatakan bahwa “ Bila 
harga suatu barang naik, cateris paribus, maka jumlah barang 
tersebut yang diminta akan berkurang dan sebaliknya”. 

2) Harga Barang Lain yang Terkait 

Jika barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu 
barang, tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. 
Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi (pengganti). 
Misalnya barang substitusi dari daging ayam adalah daging sapi, 
ikan atau tempe. Suatu barang dapat menjadi barang lain bila 
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terpenuhi paling tidak salah satu syarat dari dua syarat: memiliki 
fungsi yang sama dan atau kandungan yang sama. Dalam hal ini bila 
harga substitusi daging sapi (misalnya daging ayam) meningkat, 
harga relatif daging sapi menjadi lebih murah, sehingga permintaan 
daging sapi meningkat. Sedangkan kalau harga komplemen daging 
sapi (misalnya beras) turun, permintaan terhadap beras meningkat, 
sehingga permintaan daging sapi mungkin meningkat pula. Contoh 
lain dua macam barang yang hubungan komplementer adalah BBM 
dan mobil. Bila dua macam barang tidak mempunyai dekat 
(keterkaitan), maka perubahan harga satu barang tidak 
mempengaruhi permintaan barang satunya lagi. Bila harga pensil 
naik, misalnya, tidak ada pengaruhnya terhadap permintaan daging 
sapi, karena antara pensil dan daging sapi tidak berkorelasi, baik 
sebagai barang substitusi maupun barang komplemen. 

3). Tingkat Pendapatan Per Kapita 

Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. 
Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga 
permintaan terhadap suatu barang meningkat. 

4). Selera atau Kebiasaan 

Selera atau kebiasaan dapat juga mempengaruhi permintaan 
suatu barang. Beras misalnya. Walaupun harga sama, permintaan 
beras per tahun di provinsi Maluku lebih rendah dibanding dengan 
di Sumatera Utara. Mengapa? Karena orang-orang Maluku lebih 
menyukai sagu (sejak kecil mereka makan sagu). Sebaliknya di 
Sumatra Utara, selain lebih menyukai beras, ada kebiasaan (adat) 
yang membutuhkan beras, terutama di kalangan masyarakat Batak, 
pada saat acara pernikahan. 

5). Jumlah Penduduk 

Kita ambil contoh beras lagi. Sebagai makanan pokok rakyat 
Indonesia, maka permintaan beras berhubungan positif dengan 
jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, permintaan 
beras makin banyak. 
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6). Perkiraan Harga di Masa Mendatang 

Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, 
adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong 
orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja 
di masa akan datang. 

7). Distribusi Pendapatan 

Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan 
yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Artinya sebagian kecil 
kelompok masyarakat menguasai begitu besar “kue” perekonomian. 
Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum 
melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. 

8). Usaha-usaha Produsen Meningkatkan Penjualan 

Dalam perekonomian yang modern, bujukan para penjual untuk 
membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi 
masyarakat. Pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk 
mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap 
barang tersebut. Di samping itu, untuk barang-barang yang sudah 
lama, pengiklanan akan mengingatkan orang tentang adanya barang 
tersebut dan menarik minat untuk membeli. Usaha-usaha promosi 
penjualan lainnya, seperti pemberian hadiah kepada pembeli apabila 
membeli suatu barang atau iklan pemberian potongan harga, sering 
mendorong orang untuk membeli lebih banyak daripada biasanya. 

b. Fungsi Permintaan 

Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam 
hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
Dengan fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan 
antara variabel tidak bebas (dependent variable) dan variabel-
variabel bebas (independent variable). 

Penjelasan di muka dapat ditulis dalam bentuk persamaan 
matematis yang menjelaskan hubungan antara tingkat permintaan 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 

-  +/-   +      +    +    +      +      + 
Dx = f (PX, PY, Y/cap, sel, pen, Pp, Ydist, prom) .................. (2.1) 
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di mana:  Dx =  permintaan barang X 
 PX =  harga X 
 PY =  harga Y (barang substitusi atau komplemen) 
 Y/cap  =  pendapatan per kapita 
 sel =  selera atau kebiasaan 
 pen =  jumlah penduduk 
 Pp =  perkiraan harga X periode mendatang 
 Ydist =  distribusi pendapatan 
 prom = upaya produsen meningkatkan penjualan 

(promosi) 
  

Dx adalah variabel tidak bebas (dependent variable), karena besar 
nilainya ditentukan oleh variabel-variabel lain, yaitu yang berada di 
sisi kanan Persamaan (2.1). Variabel-variabel ini disebut variabel 
bebas (independent variable), karena besar nilanya tidak tergantung 
besarnya nilai variabel lain. 

Tanda positif (+) dan negatif (-) menunjukkan pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap permintaan barang X. Tanda positif 
menunjukkan hubungan searah, sedangkan tanda negatif 
menunjukkan hubungan terbalik. Misalnya, pertambahan jumlah 
penduduk (pen) akan meningkatkan permintaan barang X. 
Sementara jika harga X (PX) naik, permintaan barang X turun. 

Dalam analisis ekonomi tidak semua variabel diperhitungkan. 
Biasanya yang diperhitungkan adalah yang pengaruhnya besar dan 
langsung. Dalam hal ini variabel yang dianggap mempengaruhi 
permintaan suatu barang adalah harga barang sendiri, harga barang 
lain, dan pendapatan. 

Persamaan (2.1) dapat disusun dengan lebih sederhana menjadi 
Persamaan (2.2) 

- +/-   +  
Dx = f(PX, P, Y/cap), ................................................................ (2.2) 

Tanda-tanda positif atau negatif dapat ditulis dalam persamaan 
matematis ∂DX/∂PX< 0 (jika harga X naik, permintaan barang X 
turun, atau sebaliknya), ∂DX/PY>0 (jika harga barang substitusi X 
naik, permintaan barang X naik, begitu sebaliknya). ∂DX/∂I > 0 (jika 
pendapatan naik, permintaan barang X naik, dan sebaliknya). 
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Persamaan-persamaan di atas menjelaskan hubungan-hubungan 
antarvariabel dengan asumsi barang normal. Di luar asumsi itu akan 
terjadi penyimpangan pola hubungan. 

Dalam kasus barang inferior (inferior goods), ∂d/∂I < 0; Jika 
pendapatan naik maka permintaan terhadap barang tersebut 
menurun. Selain barang inferior kita juga mengenal barang Giffen 
(Giffen goods). Barang Giffen adalah juga barang inferior, namun 
barang inferior belum tentu barang Giffen. Seseorang, misalnya, yang 
bekerja di Jakarta sedangkan keluarganya tinggal di Bandung, ia akan 
pulang seminggu sekali (setiap hari jumat sore). Dengan pendapatan 
Rp 1 juta per bulan, ia selalu menggunakan bus antar kota bila pulang 
ke Bandung. Jika penghasilannya naik menjadi Rp 2 juta per bulan, ia 
tidak lantas akan sering pulang ke Bandung (dengan naik bus), 
melainkan tetap pulang seminggu sekali, tetapi ia kadang-kadang 
naik kereta api Parahyangan. Kita katakan bahwa bagi orang tadi jasa 
bus adalah barang inferior dan jasa kereta api Parahyangan (pada 
saat itu) merupakan barang normal (normal goods). Bila kelak 
penghasilannya naik lagi, mungkin baginya jasa kereta api 
Parahyangan menjadi barang inferior, karena kadang-kadang ia akan 
naik mobil pribadi ke Bandung. Jadi barang inferior tidak berlaku 
bagi semua (kebanyakan) orang, melainkan hanya berlaku bagi suatu 
kelompok masyarakat berpenghasilan tertentu saja. Apabila bagi 
semua orang (atau sebagian besar masyarakat) suatu barang 
dianggap sebagai barang inferior, maka barang tersebut dinamakan 
barang Giffen. Contoh barang Giffen adalah beras (nasi). Bagi 
kebanyakan orang Indonesia, ada kecenderungan bahwa kalau 
penghasilannya meningkat, konsumsinya terhadap beras akan 
berkurang, karena mereka akan menambah lauknya (baik secara 
kuantitas maupun kualitas). Kenyang bagi mereka sudah tidak lagi 
kenyang secara fisik, melainkan kenyang secara gizi. Anda dapat 
membuktikan hal ini dengan cara mengamati orang-orang yang 
makan di Warung Tegal atau Warteg (di dekat proyek pembangunan 
perumahan, bukan Warteg yang berada di kampus), dan di restoran, 
misalnya, Kentucky Fried Chicken, serta di restoran yang berada di 
hotel berbintang lima. Jika Anda perhatikan, porsi nasi bagi 
konsumen di tiap-tiap rumah makan di atas berbeda secara nyata. 

Gejala ini pertama kali ditemukan Sir Robert Giffen di Irlandia, 
yaitu meningkatnya harga kentang menyebabkan jumlah yang dibeli 



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    49 

meningkat, begitu sebaliknya. Penjelasan tentang gejala ini akan 
dibahas dalam bab tentang perilaku konsumen. 

c. Skedul dan Kurva Permintaan 

Skedul permintaan adalah daftar hubungan antara harga suatu 
barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. 

Misalnya, fungsi permintaan beras di kota Brebes per bulan 
merupakan fungsi linear berikut ini,      

Qd = 100 -10P    ......................................................................  (2.3) 

di mana: Qd = permintaan beras (dalam ribu ton) 

P   = harga beras per kilogram (dalam rupiah) 

Dari Persamaan (2.3) kita menyimpulkan bahwa jika harga beras 
nol (gratis), permintaan beras tidaklah tak terhingga, melainkan 
hanya 100.000 ton.  Permintaan  beras  akan  menjadi  nol  kalau  
harga beras Rp 10.000,00 atau lebih per kilogram. Kita dapat juga 
menentukan berapa jumlah permintaan beras pada berbagai tingkat 
harga antara nol rupiah sampai Rp 10.000,00 per kilogram, seperti 
yang tertera dalam permintaan berikut ini. 

Tabel 2.1. Skedul Permintaan Beras 

 
Selanjutnya skedul permintaan di atas dapat digambarkan dalam 
bentuk permintaan dua dimensi berikut ini 

 

 

Harga beras 
Per kilogram (Rp) 

Permintaan beras 
Per bulan (ribu ton) 

0 
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 

100 
80 
60 
40 
20 
0 
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Gambar 2.1. Kurva Permintaan Beras 

 

 

Sudut (alfa) akan mempunyai derajat kemiringan (slope) sebesar ∂Qd 
/∂P = -10 (minus sepuluh), yang mempunyai arti harga beras 
berubah 1 unit maka permintaan beras berubah 10 unit dengan arah 
yang berlawanan. 

d. Perubahan Jumlah yang Diminta dan Perubahan Permintaan 

Perubahan permintaan terjadi karena dua sebab utama,  yaitu 
perubahan harga dan perubahan faktor ceteris paribus, misalnya 
pendapatan, selera, dan sebagainya (faktor non harga). Perubahan 
harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tetapi 
perubahan itu hanya terjadi dalam satu kurva yang sama. Ini yang 
disebut pergerakan sepanjang kurva permintaan (movement along 

demand curve). Bila kurva permintaan di atas kita ambil sebagai 
contoh, berikut ini adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. 

Pada harga beras Rp 4.000,00 per kilogram, permintaan beras 
60.000 ton per bulan. Jika harga naik menjadi Rp 6.000,00 per 
kilogram, permintaan turun menjadi 40.000 ton per bulan. 
Seandainya harga beras turun kembali menjadi Rp 2.000,00 per 
kilogram,  permintaan beras meningkat kembali menjadi 80.000 ton 
per bulan. Jika yang adalah faktor cateris paribus, yaitu pendapatan, 
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maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan (shifting). Iika 
pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. 
Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. 

Gambar 2.2 
Pergerakan Sepanjang Kurva Permintaan Beras 

 

 
 

Gambar 2.3 
Pergeseran Kurva Permintaan Beras 
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Jadi jumlah barang yang diminta akan mengalami perubahan 
apabila terjadi perubahan harga (barang itu sendiri). Kenaikan harga 
akan menyebabkan jumlah barang yang diminta berkurang dan bila 
harganya turun akan menambah jumlah yang diminta. Sedangkan 
apabila faktor-faktor non harga yang berubah, akan menyebabkan 
perubahan dalam permintaan. Perubahan dalam permintaan ini 
ditunjukkan oleh bergesernya kurva permintaan ke kanan atau ke 
kiri, yang memberikan makna bahwa perubahan faktor non harga 
(misalnya pendapatan konsumen naik, ceteris paribus) akan 
menyebabkan perubahan permintaan (menaikkan permintaan), yaitu 
pada tingkat harga yang tetap jumlah barang yang diminta akan 
bertambah. 

2. Penawaran 

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin 
ditawarkan (jual) pada berbagai tingkat harga selama satu periode 
tertentu. Faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah 
harga jual barang yang bersangkutan, serta faktor-faktor lainnya yang 
dapat disederhanakan sebagai faktor non harga. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penawaran 
suatu barang yaitu: 

 Harga barang itu sendiri 
 Harga barang lain yang terkait 
 Harga faktor produksi 
 Biaya produksi 
 Teknologi produksi 
 Jumlah pedagang/penjual 
 Tujuan perusahaan 
 Kebijakan pemerintah 

1) Harga Barang ltu Sendiri 

Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan 
menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini membawa kita ke 
hukum penawaran, yang menjelaskan sifat hubungan antara harga 
suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan 
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penjual. Hukum penawaran menyatakan "Semakin tinggi harga suatu 
barang, ceteris paribus, semakin banyak jumlah barang tersebut yang 
ingin ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya". 

2) Harga Barang Lain yang Terkait 

Barang-barang substitusi dapat mempengaruhi penawaran suatu 
barang. Misalkan, dikarenakan kenaikan biaya produksi di luar 
negeri, atau kenaikan tarif impor, baju yang diimpor menjadi 
bertambah mahal harganya. Konsumen impor sekarang lebih suka 
membeli baju buatan dalam negeri sehingga permintaan terhadap 
baju produksi dalam negeri meningkat. Kenaikan permintaan ini 
gilirannya akan mendorong para produsen dalam negeri untuk 
meningkatkan produksinya, sehingga penawaran baju meningkat. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila harga barang 
substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan 
sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplemen, dapat kita 
nyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik maka 
penawaran suatu barang berkurang, dan sebaliknya. 

3) Harga Faktor Produksi 

Kenaikan harga faktor produksi, seperti tingkat upah yang lebih 
tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat 
bunga modal, akan menyebabkan perusahaan memproduksi output-
nya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap, Kenaikan 
harga faktor produksi ini juga akan mengurangi laba perusahaan laba 
perusahaan. Apabila tingkat laba suatu lndustri tidak menarik lagi, 
mereka akan pindah ke industri lain, dan hal ini akan mengakibatkan 
berkurangnya penawaran barang. 

4)  Biaya Produksi 

Kenaikan harga input sebenarnya juga menyebabkan kenaikan 
biaya produksi. Dengan demikian, bila biaya produksi meningkat 
(apakah dikarenakan kenaikan harga faktor produksi atau penyebab 
lainnya), maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti 
penawaran barang itu berkurang. 
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5) Teknologi Produksi 

Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi 
dan menciptakan barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan 
penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan 
dalam penawaran barang. 

6) Jumlah Pedagang/Penjual 

Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, 
maka penawaran barang tersebut akan bertambah. 

7)  Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba, bukan 
memaksimumkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak 
berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara 
maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi 
yang memberikan keuntungan maksimum. 

Namun demikian, sering kita temui produsen yang mempunyai 
tujuan lain dalam berproduksi. Misalnya, ada perusahaan yang tidak 
mau menanggung resiko; mereka cenderung melakukan kegiatan 
produksi yang lebih “aman” meskipun hal itu menyebabkan tingkat 
keuntungannya'menjadi lebih sedikit. Sedangkan BUMN, misalnya, 
lebih mementingkan mencapai tingkat produksi yang maksimum 
(agar tingkat kemakmuran masyarakat meningkat), dan bukan 
keuntungan yang maksimum, Dengan demikian penawaran suatu 
barang dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai produsen. 

8) Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran 
suatu barang. Di Indonesia, beras merupakan makanan utama. 
Kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan 
meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada 
beras, menyebabkan para petani menanam padi tertentu yang 
memberikan hasil banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas 
menambah supply beras dan keperluan impor beras dapat dikurangi. 

Sama halnya dengan permintaan, analisis penawaran dapat 
disederhanakan, dianalogikan dengan permintaan. Gambar 2.2 
menggambarkan jika yang berubah adalah harga, maka terjadi 
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pergerakan sepanjang kurva penawaran (movement along supply 
curve). Berarti, perubahan harga akan menyebabkan perubahan 
jumlah yang ditawarkan. jika yang berubah adalah faktor non harga 
(ceteris paribus), maka kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke 
kanan. Bergeser ke kanan berarti jumlah yang lebih banyak akan 
ditawarkan pada sembarang harga yang tetap, dan bergeser ke kiri 
berarti jumlah yang lebih sedikit akan ditawarkan pada harga yang 
tetap manapun. 

b. Fungsi Penawaran 

Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam 
hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Penjelasan di muka dapat ditulis dalam bentuk persamaan matematis 
yang menjelaskan hubungan antara tingkat penawaran dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 

+ +/-   -    -   +    +    +/-  + 
Sx = f(Px, Py, Pi, C, tek, ped, tuj, kebij) ..................... (2.4) 

 
di mana: Sx  = penawaran barang X 
 Px  = harga X 
 Py  = harga Y (barang substitusi atau komplemen) 
 Pi  = harga input 
 C  = biaya produksi 
 tek  = teknologi produksi 
 ped = jumlah pedagang/penjual 
 tuj  = tujuan perusahaan 
 kebij  = kebijakan pemerintah 
 
Tanda positif (+) dan negatif (-) menunjukkan pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap penawaran barang X. 
Misal, fungsi penawaran mobil adalah: 
 
Qs = -40 + 5P ..............................................................(2.5) 
 
di mana:  Qs = jumlah mobil yang ditawarkan (ribu unit) per tahun 
 P  = harga mobil per unit (puluh juta rupiah per unit) 
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c. Skedul Penawaran (Supply Schedule) 

Cara lain untuk menggambarkan keterkaitan antara harga dan 
jumlah barang yang ditawarkan adalah dengan skedul penawaran. 
Contoh skedul penawaran adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.2 
Skedul Penawaran 

 

 
Harga Barang X 

Jumlah yang 
ditawarkan 

A Rp. 6 8 

B Rp. 5 7 

C Rp. 4 6 

D Rp. 3 5 

E Rp. 2 4 

F Rp. 1 3 

 

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sifat hubungan antara harga barang X 
dan jumlah barang X yang ditawarkan adalah positif dan searah, 
artinya jika harga barang X turun maka jumlah barang X yang 
ditawarkan akan berkurang, sebaliknya jika harga barang X naik 
maka jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah.  

Selanjutnya skedul penawaran di atas dapat digambarkan dalam 
bentuk kurva penawaran sebagai berikut ini: 

Gambar 2.4. Kurva Penawaran 
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Dari gambar 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa kurva 
penawaran mempunyai kemiringan (slope) positif, yaitu miring dari 
kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti bahwa antara harga barang X 
dan jumlah penawaran barang X mempunyai hubungan searah. Jadi, 
jika harga barang X mengalami kenaikan, maka jumlah barang X 
yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya jika harga barang X 
mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan 
berkurang. 

d. Pergeseran Sepanjang Kurva Penawaran dan Pergeseran Kurva 
Penawaran 

Sebagai akibat dari adanya perubahan harga, maka akan 
menimbulkan perubahan pada jumlah barang yang ditawarkan. Hal 
tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.5. Pergerakan Sepanjang Kurva Penawaran 

 

(titik A berpindah ke titik B sepanjang kurva SX), sedangkan  jika 
harga turun dari Rp 3,- menjadi Rp. 1,- maka jumlah yang ditawarkan 
berkurang dari 60 menjadi 20 (titik A berpindah ke titik C sepanjang 
kurva SX). Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perubahan 
jumlah barang X yang ditawarkan adalah perubahan dalam harga 
barang X itu sendiri. 
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Sedangkan pergeseran kurva penawaran menunjukkan 
perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat 
perubahan faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri (non harga) 
seperti harga barang lain yang berkaitan, harga faktor-faktor 
produksi, teknologi, pajak dan kondisi alam. Pergeseran kurva 
penawaran tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut : 

Gambar 2.6. Pergeseran Kurva Penawaran 

 

Pergeseran kurva penawaran dari kurva SX ke SX1 atau 
perpindahan dari titik A ke titik B disebut dengan pergeseran kurva 
penawaran. Perpindahan dari titik A ke titik B menunjukkan 
pertambahan dalam jumlah barang X yang ditawarkan tersebut 
bukan disebabkan oleh perubahan harga barang X itu sendiri (harga 
barang X tetap Rp 3,-) sehingga faktor yang dapat mempengaruhi 
misalnya perubahan barang lain, perubahan harga faktor produksi, 
pajak, teknologi dan kondisi alam. Sebagai contoh, jika dalam suatu 
proses produksi terjadi penurunan harga-harga faktor produksi, 
maka produsen akan lebih bersemangat untuk berproduksi sehingga 
jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, atau sebaliknya jika 
terjadi kenaikan pajak maka akan semakin meningkatkan biaya 
produksi atau semakin mengurangi pendapatan sehingga pada 
akhirnya akan menurunkan jumlah produksi atau menurunkan 
penawaran. Jadi, yang disebut dengan pergeseran kurva penawaran 
adalah meliputi perubahan dalam setiap skedul penawaran. 
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e. Kasus Pengecualian                                                                                                                                                                                      

Kadang-kadang kita temui pula adanya kurva penawaran yang 
mempunyai slope negatif. Contoh yang sering kita jumpai adalah 
kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung 
membalik (backward bending labour supply curve). Misalnya saja, 
seorang pekerja yang dibayar berdasarkan jumlah jam kerjanya. Tabel 
berikut menunjukkan jumlah jam yang ingin ia gunakan untuk 
bekerja (penawaran tenaga kerja) pada berbagai tingkat upah per jam 
yang berbeda-beda. 

Tabel 2.3. 
Skedul Penawaran Tenaga Kerja 

Upah per jam 
(dalam rupiah) 

Jumlah jam kerja 
per minggu 

20000 
40000 
80000 
120000 
140000 
160000 
180000 

4 
12 
20 
24 
25 
23 
20 

 

Dari data di atas dapat kita buat titik-titik antara kedua variabel 
serta kemudian menghubungkan titik-titiknya yang membentuk 
suatu garis sebagaimana tampak dalam Gambar 2.5. Pada tingkat 
upah yang rendah (Rp. 20.000 sampai Rp. 140.000) adalah normal, 
diperoleh bentuk kurva penawaran yang positif. Bagi pekerja tadi 
akan memberikan manfaat dengan menambah jumlah jam kerja bila 
tingkat upah naik pada saat itu. Pada tingkat upah yang lebih tinggi 
dari Rp. 140.000 per jamnya, cenderung akan mengurangi jumlah jam 
kerja yang ditawarkan untuk bekerja. Ia ingin bisa lebih santai untuk 
menikmati hasil kerjanya yang diperoleh selama masa sebelumnya, 
sedangkan pendapatan yang diterimanya tetap atau bahkan masih 
bisa meningkat sedikit. Hal ini wajar, karena pendapatannya sudah 
cukup tinggi, sehingga ia sudah memiliki rumah dan vila yang bagus, 
mobil, dan barang-barang konsumsi lain, yang kesemuanya 
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membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa menikmatinya. 
Dengan demikian bentuk kurva penawaran tenaga kerjanya akan 
melengkung dan membalik ke arah yang berlawanan, atau kurvanya 
mempunyai kemiringan yang negatif. Contoh yang sering 
dikemukakan seperti ilustrasi di atas adalah dokter. Bagi seorang 
dokter spesialis yang tarifnya sudah tinggi (misalnya Rp. 180.000) 
untuk sekali periksa pasien), ia cenderung akan mengurangi jam 
prakteknya, dan menambah leisure time-nya. 

Gambar 2.7 
Backward Bending Labour Supply Curve 

 
 
3.  Konsep Pasar dalam Ekonomi Konvensional versus Islam 
3.1   Mekanisme Pasar dalam Islam 
3.1.1  Permintaan, Penawaran, dan Regulasi Tingkat Harga 

Catatan yang paling awal yang dapat ditemukan mengenai 
penambahan dan pengurangan produksi akibat perubahan harga 
dilakukan oleh Abu Yusuf  (wafat 798). Namun daripada berusaha ini 
untuk membuat penjelasan mengenai permintaan dan penawaran 
dan akibatnya terhadap tingkat harga, Abu Yusuf mengatakan : 
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 There is no define limit of cheapnessand expensiveness that can be 
ascertained. It is a matter decided from heaven; the principle is 
unkonown. Cheapness is not due to abudance of food, nor expensiveness 
due to scarcity. They are subject to the command and decision of Allah. 
Sometimes food is plentiful but still very dear and sometimes it is too 
litle but cheap 

Dari tulisan tersebut di atas, tampak Abu Yusuf membantah 
kesan umum dari hubungan negatif antara penawaran dan tingkat 
harga. Adalah dalam kenyataannya benar bahwa tingkat harga tidak 
hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan 
permintaan juga penting. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan 
tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan  dan 
penurunan produksi saja. Bersikeras dengan hal ini, Abu Yusuf 
mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang lainnya, akan tetapi ia 
tidak menyatakannya secara jelas karena alasan-alasan penyingkatan.  
Apakah alasan-alasan yang lain tersebut? Apakah yang ada di pikiran 
Abu Yusuf?. Kemungkinannya adalah pergeseran permintaan, atau 
penawaran uang negara, atau penumpukan dan penyembunyian 
barang-barang, atau kesemuanya?. Harus diselidiki lebih lanjut 
apakah Abu Yusuf atau salah satu dari ilmuwan seangkatannya 
pernah membahas permasalahan ini. Ibnu Taimiyah melakukan 
pembahasan mengenai permasalahan tersebut secara menyeluruh 
dan melakukan analisa terhadap hal tersebut dari sudut pandang 
ekonomi, menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat 
harga sebuah pemikiran dalam ilmu ekonomi yang baru matang pada 
abad ke XVIII. 

Masalah pengaturan tingkat harga juga dibahas secara rinci oleh 
Ibnu Taimiyah. Kita telah membuat suatu studi perbandingan 
tentang pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai ulama 
tentang isu ini. Hal ini cukup bermanfaat mengingat penjelasan Ibnu 
Taimiyah mengenai pengaturan tingkat harga lebih menyeluruh 
dengan yang lainnya. Ibnu Taimiyah mendukung penetapan harga 
dalam kasus di mana komoditas kebutuhan pokok yang harganya 
telah naik akibat dimanipulasi. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah 
menyarankan adanya suatu penyediaan industri-industri tertentu 
oleh pemerintah/negara, serta juga memperbaiki tingkat pengupahan 
jika hal tersebut tidak terjadi secara memuaskan (persaingan bebas) 
oleh kekuatan-kekuatan pasar. 
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Alasannya adalah karena  Ibnu Taimiyah, seperti juga al-Ghazali 
(orang yang ia rujuk dalam hal ini) menganggap industri-industri 
dan jasa-jasa yang berbeda adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) 
bagi semua Muslim, dengan implikasi jika ketersediaan industri-
industri dan jasa-jasa tersebut tidak mencukupi, maka merupakan 
kewajiban negara (sebagai representatif dari semua) untuk 
mengurusnya. Menggambarkan bahwa industri dan perdagangan 
adalah kewajiban bersama religius, al-Ghazali menyatakan: "Apabila 
industri-industri dan perdagangan-perdagangan tersebut 
ditinggalkan begitu saja, perekonomian akan runtuh dan manusia 
akan lenyap. 

3.1.2 Pemikiran Ilmuwan Islam 

1. Thomas Aquinas Vs Ibnu Taimiyah 

Permasalahan yang dibahas oleh Aquinas berhubungan dengan 
perniagaan, harga yang adil, kepemilikan, dan riba. Ide-ide ini 
diwarisi dari Aristoteles dan Aquinas mengadopsi sepenuh hatinya, 
walaupun dalam beberapa kasus ia harus memodifikasi serta 
memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masa itu 
dalam rangka mensintesanya dengan ajaran Nasrani. Ibnu Taimiyah 
juga mengenal pemikiran-pemikiran dari Aristoteles, tetapi tidak 
seperti Aquinas, ia tidak menganggap Aristoteles sebagai filsuf dan 
guru universal. Sebaliknya. Ibnu Taimiyah berpikiran bahwa 
Aristoteles salah atau keluar jalur, dan mengkritik Aristoteles dalam 
tulisan-tulisannya,  serta menolak untuk mengikuti pendapat-
pendapat Aristoteles. Adalah cukup penting untuk dicatat bahwa 
Thomas Aquinas sangat mengenal tulisan-tulisan dari ilmuwan dan 
pemikir Muslim seperti Ibnu Rushd (Averroes), Ibnu Sina (Avicenna) 
dan yang lainnya, serta tampaknya Aquinas memanfaatkan 
pemikiran-pemikiran tersebut. Sebaliknya, tidak ada bukti yang 
menunjukkan bahwa para ilmuwan Muslim pada periode itu 
mengenal kontribusi atau sumbangan pemikiran dari Barat. 

a. Harga Pasar 

Salah satu topik penting yang dibahas oleh Aquinas adalah harga 
pasar (just price). Asal muasal ide ini ditemukan dalam tulisan 
Aristoteles. Albertus Magnus memasukkan analisa biaya tenaga kerja 
ke dalam pembahasan mengenai harga pasar. Dimana dengan 
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beberapa perbaikan dan penyempurnaan, Aquinas meneruskannya. 
Jika kita telaah, perlakuan Ibnu Taimiyah terhadap permasalahan ini 
adalah jauh lebih komprehensif daripada Aquinas. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak mengambil dasar 
pemikirannya dari filsuf Yunani. la menemukan tentang hal tersebut 
di dalam riwayat-riwayat  (al-Hadits) dari Nabi Saw, dan hal tersebut 
banyak sekali terdapat dalam literatur mengenai fiqih Islam. 
Walaupun demikian, terdapat banyak kemiripan antara konsep dari 
harga pasar dari Ibnu Taimiyah dengan konsep Aquinas. Bagi 
keduanya, harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif 
dan tidak boleh ada penipuan. Keduanya membela penetapan pagu 
harga pada waktu terjadi perbedaan pengenaan harga dari harga 
pasar.  Akan tetapi mengenai penetapan pagu harga, Aquinas hanya 
mempertimbangkan nilai subyektif dari sebuah objek dari sisi penjual 
saja,  sementara Ibnu Taimiyah selain itu juga mempertimbangkan 
nilai subjektif objek dari sisi pembeli sehingga menjadikan 
analisisnya lebih baik daripada Aquinas. 

b. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga 

Ibnu Taimiyah adalah seorang pelopor dalam penjelasannya 
tentang penentuan harga dalam hubungannya dengan penawaran 
dan permintaan. Schumpeter menuliskan: 

“As regards the theory of the mechanism of pricing there is very little to 
report before the middle o fthe eighteen century” 

Ibnu Taimiyah juga melakukan pembahasan mengenai 
pengaturan tingkat harga oleh pemerintah serta juga memberi 
perhatian pada monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Ide-ide yang 
sama tidak ditemukan dalam tulisan Aquinas, dan juga tidak di 
dalam skolastik dari abad sesudahnya. Sebagai tambahan dari harga 
pasar, Ibnu Taimiyah juga membahas konsep-konsep keuntungan 
yang adil (just profit), upah yang adil (just wage), dan kompensasi 
yang adil (just compensation). 

2. Ibnu Taimiyah 

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa 
peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan 
tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai 
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akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. 
Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan 
permintaan dan penawaran. 

Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu 
disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat 
transaksi.  Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun 
akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang 
yang diminta atau juga tekanan pasar.  Karena itu, jika permintaan 
terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga 
barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan 
melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil 
atau mungkin juga tindakan yang tidak adil. 

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi 
domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan 
sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang 
ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan 
pendapatan.  Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada 
besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh 
transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi 
merupakan kehendak Allah.  Hal tersebut menunjukkan sifat pasar 
yang impersonal. Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran 
penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan 
perbuatan melanggar hukum dari penjual misalnya penimbunan. 

Menurut  Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi 
domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan 
sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang 
ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan 
pendapatan. (Ibnu Taimiyah sudah berhasil mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan dan 
penawaran).  Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada 
besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. 
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Gambar 2.8 
Kurva Penawaran yang Menurun Akibat Inefisiensi Produksi 

 

Awalnya titik ekuilibrum terjadi pada titik A dengan harga 
P1dan jumlah Q1. Namun karena terjadi inefisiensi produksi, maka 
terjadi kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh 
perusahaan. Kenaikan baya produksi ini menyebabkan pergeseran 
kurva supply dari S1 menjadi S2. Karena pergeseran ini, maka 
tercipta titik ekuilibrum baru pada titik B. Pada titik B ini, terjadi 
penurunan kuantitas yang ditawarkan dari Q1 menjadi Q2, dan pada 
saat yang sama terjadi kenaikan harga dari P1 menjadi P2. 

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang 
terjadi merupakan kehendak Allah. (Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fi al-
Islam, h. 24. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perubahan harga 
seperti ini disebabkan oleh kehendak Allah. Sementara Adam Smith 
lima abad kemudian memilih untuk menyebut fenomena ini sebagai 
disebabkan oleh invisible hands). Hal tersebut impersonal. Ibnu 
Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva 
penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan 
perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan 
penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, 
kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta 
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diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan terhadap barang 
acapkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah 
penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya 
dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila 
penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga 
tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif 
barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan 
besar, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya. 

Gambar 2.9 
Pergerakan Kurva, Permintaan Meningkat, Penawaran Menurun 

 

 
 
Keterangan Gambar:  
Awalnya titik ekuilibrum terjadi pada saat E1 dengan harga P1 dan 
kuantitas Q1. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka 
terjadi pergeseran kurva permintaan dari D1 dan D2. Dan bila pada 
saat yang sama penawaran berkurang, maka terjadi pergeseran kurva 
penawaran dari D1 dan D2. Dan bila pada saat yang sama penawaran 
berkurang, maka terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1 menjadi 
S2. Naiknya permintaan dan turunnya penawaran ini menyebabkan 
terbentuknya titik ekuilibrum baru E2 dengan harga yang lebih tinggi 
P2 dan kuantitas yang lebih sedikit Q2. 
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Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap 
orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang cukup 
mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, penjual akan senang 
melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun apabila 
kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, penjual 
akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan 
cenderung memasang harga tinggi (dalam istilah ekonomi modern, 
hal ini disebut sebagai risk premium). Demikian juga apabila 
menggunakan kontrak. 

Pada tempat yang lain Ibnu Taimiyah mengemukakan relevansi 
antara kredit terhadap penjualan. Karena itu kita dapat 
berkesimpulan bahwa transaksi kredit merupakan hal yang wajar 
pada saat itu. Ketika menetapkan harga,  para penjual harus 
memperhatikan ketidakpastian pembayaran pada masa yang akan 
datang. Ia juga menengarai kemungkinan penjual menawarkan 
diskon untuk transaksi tunai.  Dengan demikian, Ibnu Taimiyah 
bukan saja menyadari kekuatan penawaran dan permintaan, 
melainkan juga menyadari adanya insentif, disinsentif, 
ketidakpastian, dan risiko yang terlibat dalam transaksi pasar. 

Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyah 
mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Ia misalnya 
mengatakan bahwa memaksa orang agar menjual berbagai benda 
yang tidak diharuskan untuk menjualnya atau melarang mereka 
menjual barang-barang yang diperbolehkan untuk dijual, merupakan 
suatu hal yang tidak adil dan karenanya melanggar hukum.  

Lebih jauh,  ia mengkritik adanya kolusi antara pembeli dan 
penjual. Ia menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan 
melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk 
untuk dijual. 

Ibnu Taimiyah menentang  peraturan yang berlebihan ketika 
kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang 
kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, 
la merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan 
dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
harga normal, padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, 
maka para penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat harga 
ekuivalen. Dengan demikian konsep ini akan mengarahkan  
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pencapaian harga yang adil. Selanjutnya,  bila ada elemen-elemen  
monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan 
pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan 
monopoli. 

3. Ibnu Khaldun 

Dalam bukunya al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis secara 
khusus satu bab berjudul “Harga-harga di Kota”. Ia membagi 
menjadi dua jenis, yakni barang kebutuhan pokok dan barang 
pelengkap. Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya 
populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang 
kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas. 

Karena segala macam biji-bijian merupakan sebagian dari bahan 
makanan kebutuhan pokok. Karenanya, permintaan akan bahan itu 
sangat besar.  Tak seorang pun melalaikan bahan makanannya 
sendiri atau bahan makanan keluarganya, baik bulanan atau tahunan. 
Sehingga usaha untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh 
penduduk kota, atau oleh sebagian besar daripada mereka, baik di 
dalam kota itu sendiri maupun di daerah sekitarnya. Ini tak dapat 
dipungkiri. Masing-masing orang, yang berusaha untuk 
mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri, memiliki surplus besar 
melebihi kebutuhan diri dan keluarganya. Surplus ini dapat 
mencukupi kebutuhan sebagian besar penduduk kota itu. Tidak 
dapat diragukan, penduduk kota itu memiliki makanan lebih dari 
kebutuhan mereka. Akibatnya, harga makanan seringkali menjadi 
murah. 

Di kota-kota kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan 
sedikit karena memiliki supply kerja yang kecil, dan karena melihat 
kecilnya kota, orang-orang khawatir kehabisan makanan. Karenanya, 
mereka mempertahankan dan menyimpan makanan yang telah 
mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka, dan 
orang-orang yang mau membelinya haruslah membayar dengan 
harga tinggi. 

Hal ini diilustrasikan pada kurva di bawah ini: 
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Gambar 2.10 
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Besar dan Kota Kecil 

 

 

Suplai bahan pokok penduduk kota besar (QS2) jauh lebih besar 
daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil (QS1). Menurut 
Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok 
yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota 
besar relatif lebih murah(P2). Sementara itu, supply bahan pokok di 
kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan 
makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal (P1). 

Di lain pihak, permintaan terhadap barang-barang pelengkap 
akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan 
berubahnya gaya hidup. Dalam bukunya, Ibnu Khaldun menulis 
sebagai berikut: 

Barang pelengkap lainnya, seperti bumbu, buah-buahan, dan lain 
sebagainya, tidak merupakan bahan yang bersifat umum. Untuk 
memperolehnya tidak perlu mengerahkan semua penduduk kota 
atau sebagian besar dari padanya. Kemudian, bila suatu tempat telah 
makmur, padat penduduknya, dan penuh dengan kemewahan, di 
situ akan timbul kebutuhan yang besar akan barang-barang di luar 
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barang kebutuhan sehari-hari. Tiap orang berusaha membeli barang 
mewah itu menurut kesanggupannya. Dengan demikian, persediaan 
tidak bisa mencukupi kebutuhan; jumlah pembeli meningkat 
sekalipun persediaan barang itu sedikit, sedang orang kaya berani 
membayar tinggi, sebab kebutuhan mereka makin besar. Dan ini, 
sebagaimana anda lihat, akan menyebabkan naiknya harga. 

Dalam bahasa ekonomi kontemporernya, terjadi peningkatan 
disposable income dari penduduk kota-kota. Naiknya disposable income 
dapat meningkatkan marginal propensity to consume terhadap barang-
barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini 
menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap 
barang-barang mewah. Akibatnya harga barang mewah meningkat 
pula. 

Secara grafis, pendapat Ibnu Khaldun tersebut dapat 
digambarkan pada gambar 2.9. berikut ini : 

Gambar 2.11 
Naiknya Permintaan Terhadap Barang Mewah Karena Kenaikan 

Disposable Income Menyebabkan Mahalnya Harga Barang Mewah 

 

 

Keterangan Gambar : 
Karena terjadi peningkatan disposable income dari penduduk seiring 
dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan proporsi 
pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang mewah. 
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Akibatnya terjadi pergeseran kurva permintaan terhadap barang 
mewah dari D1 menjadi D2. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. 

4. Ekuilibrum Pasar 

Ekuilibrum pasar terjadi apabila pada suatu tingkat harga 
tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah 
barang yang ditawarkan di pasar tersebut. Keadaan ekuilibrum 
tersebut dapat pula ditunjukkan melalui berbagai cara, di antaranya 
yaitu melalui skedul permintaan dan penawaran, melalui persamaan 
fungsi permintaan dan penawaran atau melalui kurva permintaan 
dan penawaran. Berikut ini adalah skedul permintaan dan 
penawaran pasar. 

Tabel 2.4 
Skedul Permintaan dan Penawaran Barang X di Pasar 

 

Harga Permintaan Penawaran Sifat Interaksi 

Rp. 5,- 10 50 Kelebihan Penawaran 

Rp. 4,- 20 40 Kelebihan Penawaran 

Rp. 3,- 30 30 Ekuilibrum 

Rp. 2,- 40 20 Kelebihan Permintaan 

Rp. 1,- 50 10 Kelebihan Permintaan 

 

Dari tabel di atas kita dapat melihat tiga keadaan yang terjadi di 
pasar, pertama, kelebihan penawaran (excess supply) yaitu jika jumlah 
barang yang ditawarkan di pasar lebih besar daripada jumlah barang 
yang diminta. Pada tabel di atas, kelebihan penawaran terjadi pada 
saat harga barang X sebesar Rp. 5,- dimana jumlah X yang diminta 10 
dan yang ditawarkan sebanyak 50, jadi ada kelebihan penawaran 
barang X sebanyak 40. Demikian pula pada saat harga turun menjadi 
Rp. 4,-, jumlah yang diminta naik menjadi 20 dan jumlah yang 
ditawarkan berkurang menjadi 40, maka terjadi kelebihan penawaran 
barang X sebanyak 20. 

Kedua, keadaan keseimbangan pasar (ekuilibrum), yaitu jika 
jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang 
ditawarkan di pasar. Keadaan tersebut terjadi pada saat harga barang 
X di pasar setinggi Rp. 3,- dimana jumlah barang X yang diminta 
sebanyak 30 dan jumlah barang yang ditawarkan juga 30, jadi terjadi 



72    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

keseimbangan antara jumlah barang X yang diminta dan yang 
ditawarkan. 

Ketiga, kelebihan permintaan (excess demand), yaitu jika jumlah 
barang yang diminta di pasar melebihi jumlah barang yang 
ditawarkan. Keadaan tersebut terjadi pada saat harga X di pasar 
setinggi Rp. 2,- dimana jumlah barang X yang diminta naik menjadi 
40 dan jumlah barang yang ditawarkan berkurang menjadi 20, jadi 
kelebihan permintaan sebanyak 20. Jika harga turun lagi menjadi Rp. 
1,- maka jumlah yang diminta bertambah menjadi 50 dan jumlah 
yang ditawarkan berkurang menjadi 10, sehingga terjadi kelebihan 
permintaan sebanyak 40. 

Skedul permintaan barang dan penawaran barang X tersebut di 
atas, jika digambarkan dalam kurva maka dapat dilihat pada tabel 
2.4.  Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ekuilibrum terjadi 
pada saat kurva penawaran (SX) berpotongan dengan kurva 
permintaan (DX), dimana harga pada saat ekuilibrum tersebut 
sebesar Rp. 3,- dan jumlah barang X yang diminta sama dengan 
jumlah barang X yang ditawarkan yaitu sebesar 30. Jika harga barang 
X tersebut naik di atas Rp. 3,- artinya permintaan akan berkurang dan 
penawaran akan bertambah, maka akan terjadi kelebihan penawaran 
(excess supply). Sebaliknya jika harga tersebut turun di bawah Rp. 3,- 
maka permintaan akan bertambah dan penawaran akan berkurang 
sehingga akan terjadi kelebihan permintaan (excess demand). 

Jika kurva permintaan dan penawaran tersebut berbentuk sebuah 
fungsi, maka untuk mencari ekuilibrumnya fungsi permintaan dan 
penawaran harus dibuat persamaannya. Sebagai contoh, kalau 
sebuah kurva permintaan mempunyai persamaan: 

 QDX = 50 – PX 

 QSX= 5PX– 10 
 
maka harga dan kuantitas ekuilibrumnya dapat diketahui sebagai 
berikut: 
 QdX =  QSX 

       50 – PX =  5PX - 10 
 -6PX =  -60 
 Px = -60 : -6 
 Px = 10 
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Jadi harga X ekuilibrum = 10, maka kuantitas ekuilibrumnya 
adalah 40. 

Cara lain untuk memperlihatkan ekuilibrum yaitu dengan 
menggunakan kurva seperti pada gambar 2.10. berikut : 

Gambar 2.12. Ekuilibrum Pasar 

 

Titik E merupakan titik ekuilibrum pasar. Pada titik E tersebut harga 
ekuilibrum sebesar Rp. 3,- sedangkan kuantitas ekuilibrum sebanyak 
30. Pada tingkat harga di bawah Rp. 3,- maka terjadi kelebihan 
permintaan (excess demand) dan pada tingkat harga di atas Rp. 3,- 
maka akan terjadi kelebihan penawaran (excess supply). 

5. Perubahan dalam Ekuilibrum 

Keadaan keseimbangan (ekuilibrum) tersebut dapat berubah jika 
ada perubahan dalam faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri 
(ceteris paribus), atau yang dalam analisa sebelumnya disebut 
dengan pergeseran kurva permintaan atau pergeseran kurva 
penawaran. 

Ada beberapa faktor di luar harga barang itu sendiri yang dapat 
mempengaruhi permintaan dan penawaran sehingga dapat 
menggeser ekuilibrum. Faktor tersebut yaitu : 

1. Jika permintaan bertambah (kurva permintaan bergeser ke 
kanan). 
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2. Jika permintaan berkurang (kurva permintaan bergeser ke 
kiri). 

3. Jika penawaran bertambah (kurva penawaran bergeser ke 
kanan). 

4. Jika penawaran berkurang (kurva penawaran bergeser ke 
kiri).  

Untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut di atas dapat 
mempengaruhi perubahan ekuilibrum, lihat gambar 2.13 berikut : 

Gambar 2.13 
Perubahan Ekuilibrum (Akibat Pergeseran Kurva Permintaan) 

 

 

Ekuilibrum pasar mula-mula terjadi di titik A yaitu pada saat 
harga barang X sebesar Rp. 3,- dan kuantitas ekuilibrumnya sebanyak 
30. Jika kemudian terjadi kenaikan permintaan dari 30 menjadi 40 
(kurva DX bergeser menjadi DX1 atau bergeser menjadi DX1 atau 
bergeser ke kanan) dan penawaran tetap maka ekuilibrum berpindah 
dari titik A ke titik B, sehingga harga ekuilibrum naik dari Rp. 3,- 
menjadi Rp. 4,-. Sebaliknya jika terjadi penurunan dalam permintaan 
dari 30 menjadi 20 (kurva DX bergeser menjadi DX2 atau bergeser ke 
kiri) dan penawaran tetap maka ekuilibrum berpindah dari titik A ke 
titik C, sehingga harga akan turun dari Rp. 3,- menjadi Rp. 2,- 
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Sedangkan akibat dari pergeseran kurva penawaran yang dapat 
mempengaruhi perubahan ekuilibrum dapat dilihat pada gambar 
berikut : 

Gambar 2.14 

Perubahan Ekuilibrum (Akibat Pergeseran Kurva Penawaran) 

 

 

Bergesernya kurva penawaran ke arah kanan (dari kurva SX ke 
SX1) menunjukkan naiknya penawaran, yaitu dari 30 menjadi 40. Jika 
penawaran naik sementara permintaan tetap maka akan 
menyebabkan turunnya harga barang dari Rp. 3,- menjadi Rp. 2,-. 
Sehingga ekuilibrum akan bergeser dari titik A ke titik B. 

Sebaliknya jika kurva penawaran bergeser ke arah kiri (dari 
kurva SX menjadi kurva SX2) menunjukkan berkurangnya 
penawaran dari 30 menjadi 20. Jika penawaran menurun sementara 
permintaan tetap, maka harga ekuilibrum naik dari Rp. 3,- menjadi 
Rp. 4,-. Sehingga ekuilibrum akan bergeser dari titik A ke titik C. 

6.  Mekanisme Pasar dalam Islam 

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh 
kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan 
penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan 
penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada 
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pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat 
harga tertentu. 

 
Gambar 2.15 

Keseimbangan Pasar 
 

 

Keterangan Gambar :  
Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan antara kurva 
supply dan demand dalam keadaan „an taraddim minkum (rela sama 
rela). Bila ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah 
harus melakukan intervensi ke pasar. 

Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs 4:29)  

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan 
aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak merasa senang di atas 
kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqih 
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merumuskannya sebagai the price of the equivalent. Konsep the price 
of the equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu 
ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. 

Dalam konsep Islam, monopoli, duopoli, dan oligopoli, dalam 
artian hanya ada satu penjual, dua penjual, atau beberapa penjual 
tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil 
keuntungan di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi 
dari konsep the price of the equivalent.  Produsen yang beroperasi 
dengan profit positif akan mengundang produsen lain untuk masuk 
ke dalam bisnis tersebut, sehingga kurva supply bergeser ke kanan, 
jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. 
Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan 
harga turun sedemikian rupa sehingga economic profit nihil. Pada 
keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai 
insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk ke 
pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar. Long run 
competitive equilibrum terjadi bila terpenuhi tiga hal ini : (a) semua 
produsen dalam industri tersebut melakukan upaya memaksimalkan 
profit, (b) tidak ada produsen yang mempunyai insentif untuk masuk 
atau keluar dari industri tersebut karena economic profitnya nihil, (c) 
harga sedemikian rupa sehingga jumlah yang ditawarkan sama 
dengan jumlah yang diminta. 

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. 
Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. 

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong 
di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan 
penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. 
Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (entry barrier) 
akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif. 

2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan 
harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. 

3. Menyembunyikan cacat barang dilarang karena penjual 
mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. 

4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena 
takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama 
dengan kurma kering yang di tukar. 
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5.  Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar 
kurma kualitas sedang dilarang, karena setiap kualitas kurma 
mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual 
kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan 
uang. 

6.  Transaksi Najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang 
lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi 
agar orang lain tertarik. 

7.  Ikhtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas 
keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang 
untuk harga yang lebih tinggi. 

8.  Ghaban faa-hisyi (besar) dilarang, yaitu menjual di atas harga 
pasar. Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati 
penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan 
pembeli akan harga. 

7.  Intervensi Pasar dalam Islam 

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga 
ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan 
pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme 
pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila 
penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine 
supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui 
penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk 
mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Ghaban kecil 
dibolehkan sedangkan ghaban besar dilarang. Ghaban dalam istilah 
ekonomi adalah positive economic profit. Ia akan mengecil dengan 
masuknya produsen baru, sehingga dalam jangka panjang ghaban 
nihil. 
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Gambar 2.16. Intervensi Pasar 

 

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan 
Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka 
pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. 

Kaum muslimin pernah menjadi korban distorsi harga ini ketika 
kaum Quraisy menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. 
Selama blokade yang berlangsung tiga tahun ini, umat Islam tinggal 
di lembah Abu Thalib di perbukitan Mekah. Mereka hanya keluar 
dari lembah itu untuk berbelanja sedikit di bulan-bulan haram, ketika 
perdamaian berlaku di seluruh jazirah Arab. Namun kaum Quraisy 
memasang harga tinggi di atas harga pasar. Abu Lahab menyerukan, 
"Naikkan harga agar pengikut Muhammad tidak dapat membeli", 
Untuk mempertahankan tingkat harga itu ia sendiri membeli barang 
dengan harga lebih tinggi.” 

Kaum muslimin juga pernah mengalami harga-harga naik di 
Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal 
tersebut khalifah Umar Ibnu Khattab ra melakukan market 
intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. 
Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang 
ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini 
digambarkan dengan bergeraknya kurva penawaran ke kiri, sehingga 
harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, 
kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat 
semula. Namun demikian, rendahnya daya beli kaum muslimin saat 
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itu memaksa Umar ra mengeluarkan sejenis cek yang dibagikan 
kepada mereka yang berhak.”. 

Market Intervention menjadi sangat penting dalam menjamin 
pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan 
barang pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang dapat 
menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Bila daya 
beli masyarakat lemah, pemerintah pun dapat membeli barang 
kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari Baitul Maal, untuk 
selanjutnya menjual dengan tangguh bayar seperti yang telah 
dilakukan oleh Umar ra. Bila harta yang ada di Baitul Maal tidak 
mencukupi pemerintah dapat meminta si kaya untuk menambah 
kontribusinya. 

Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga 
atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan 
penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak makanan daripada 
yang diperlukan di suatu kota, maka harga makanan murah. 
Demikian sebaliknya. Harga suatu barang dapat saja naik, kemudian 
karena tidak terjangkau harganya, harga turun kembali. Ibnu 
Khaldun mengatakan “Ketika barang yang tersedia sedikit, maka 
harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman 
untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang 
diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-
harga akan turun”. 

Market intervention tidak selalu diartikan pemerintah menambah 
jumlah ketersediaan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran 
perdagangan antar kota. Terganggunya jalur perdagangan antar kota 
akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis 
kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam 
mengatasi terganggunya jalur perdagangan, akan membuat normal 
kembali pasokan, yang secara grafis digambarkan kurva penawaran 
yang bergeser ke kanan. 

8. Intervensi Harga: Ceiling Price 

8.1 Intervensi Harga: Ceiling Price 

Katakanlah pemerintah menetapkan harga maksimal pada Pc, 
dimana Pc lebih kecil dibandingkan harga pasar. Pada tingkat harga 
Pc, jumlah barang yang diminta sebesar Q2, sedangkan jumlah 
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barang yang ditawarkan sebesar Q1. Ini berarti terjadi excess demand 
sebesar (Q2-Q1). Adanya excess demand ini akan mendorong 
timbulnya pasar gelap, yang selanjutnya menimbulkan korupsi dan 
kolusi. Misalnya, pemerintah menetapkan suku bunga kredit 
program sebesar 12% per tahun. Sedangkan suku bunga pasar 
sebesar 20%. Tentunya pengusaha berusaha mendapatkan kredit 
program yang bunganya jauh lebih rendah. Banyaknya permintaan 
untuk kredit program ini akan mendorong pasar gelap. Biasanya si 
pengusaha berusaha menyuap bankir, atau si bankir minta disuap, 
atau telah menjadi adat saling pengertian menyuap dan disuap. 
Selisih suku bunga pasar dengan bunga kredit program, yaitu 8% 
inilah yang menjadi wilayah tawar-menawar jumlah uang suap. 
Akibatnya selanjutnya adalah kredit program tidak akan mencapai 
sasarannya, timbul penyalahgunaan kredit (mis-used atau side 
streaming), misalnya yang seharusnya diperuntukkan produksi 
pangan disalahgunakan untuk membeli motor baru. 

Gambar 2.17. Intervensi Harga pada Ceiling Price 
 

 
 
 
Keterangan Gambar :  
Islam menentang intervensi harga. Pada kasus ceiling price akan 
terjadi kelebihan permintaan sehingga dapat menimbulkan pasar 
gelap, korupsi dan kolusi. 
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Inilah indahnya Islam. Bukan saja korupsi dan kolusi yang 
dilarang dalam Islam, namun juga jalan ke arah korupsi dan kolusi 
dilarang. Dalam konteks ini kita dapat memahami mengapa 
Rasulullah Saw menolak untuk melakukan price intervention selama 
kekuatan pasar berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan 
distorsi. 

Dengan adanya ceiling price ini, konsumen mendapat tambahan 
consumer surplus, namun kedua pihak baik konsumen dan produsen 
akan kehilangan sejumlah surplus yang tidak dapat dinikmati oleh 
keduanya. Penurunan total surplus ini disebut dead weight loss. 

Gambar 2.18 

Kenaikan Consumer Surplus akibat Ceiling Price 
 

 
 
 
Keterangan Gambar :  
Dengan adanya ceiling price, consumer surplus bertambah sebesar A 
dan hilangnya consumer surplus yang tidak dinikmati oleh siapa pun 
sebesar B, sehingga neto kenaikan consumer surplus (A-B) 
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Kenaikan consumer surplus 
(akibat penurunan producer surplus) : +A 
Hilangnya consumer surplus :  -B 
 
Kenaikan neto consumer surplus : (A-B) 

 

Gambar  2.19 

Penurunan Producer Surplus Akibat Ceiling Price 
 

 
 
Keterangan Gambar :  
Dengan adanya ceiling price, producer surplus berkurang (dinikmati 
oleh konsumen) dan C (tidak dinikmati oleh siapapun), sehingga neto 
penurunan producer surplus (A+C) 

Bagi produsen, penetapan ceiling price ini akan menurunkan 
producer surplus. Sebagian penurunan producer surplus dinikmati oleh 
konsumen berupa kenaikan consumer surplus, dan sebagian lainya 
tidak dinikmati oleh siapa pun. Secara grafis penurunan producer 
surplus digambarkan oleh segi empat A ditambah dengan segi tiga C. 
Jadi secara neto penurunan producer surplus adalah sebagai berikut :  
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Penurunan producer surplus 

(yang dinikmati oleh konsumen) : -A 
Penurunan producer surplus 
(yang tidak dinikmati siapa pun) : -C 
 
Penurunan neto producer surplus : - (A+C) 
 
Secara keseluruhan pengaruh ceiling price adalah : 
 
Hilangnya consumer surplus : -B 
Penurunan producer surplus 
(yang tidak dinikmati oleh siapa pun) : -C 
 
Total penurunan (dead weight loss) : - (B+C) 
 

Gambar 2.20 
Pengaruh price ceiling terhadap consumer dan produser 

 

 
 
Jelaslah dalam penetapan ceiling price tidak saja terjadi transfer 
surplus dari produsen ke konsumen, juga terjadi transfer surplus dari 
positif menjadi negatif. Dengan penjelasan ini kita dapat lebih 
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memahami konteks kalimat Rasulullah Saw,”......tidak menuntutku 
karena kezaliman dalam hal darah atau harta...”. Diriwayatkan dari Anas 
bahwa ia mengatakan: Harga pernah mendadak naik pada masa 
Rasulullah Saw. Para sahabat mengatakan: Wahai Rasulullah! 
Tentukan harga untuk kita! Beliau menjawab: “Allah itu adalah 
sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi 
rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah 
seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal 
darah dan harta”. (HR Tirmidzi & Abu Dawud). 

8.2  Intervensi Harga : Floor Price 

Gambar 2.21. Intervensi Harga pada Floor Price 

 

 
 
Keterangan Gambar : 
Islam menentang intervensi harga. Pada kasus floor price akan terjadi 
kelebihan penawaran (supply) sehingga dapat menimbulkan korupsi 
dan kolusi. 

Diasumsikan pemerintah  menetapkan harga minimal Pf, dimana 
Pf lebih besar dibandingkan harga pasar. Pada tingkat harga Pf, 
jumlah barang yang diminta sebesar Q1, sedangkan jumlah barang 
yang ditawarkan sebesar Q2. Ini berarti terjadi excess supply sebesar 
(Q2-Q1). Adanya excess supply ini akan mendorong timbulnya pasar 
gelap, yang selanjutnya menimbulkan korupsi dan kolusi. Misalnya 
pemerintah menetapkan harga dasar gabah Rp. 1500 per kilogram. 
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Sedangkan harga gabah di pasar Rp. 1000 per kilogram. Tentunya 
petani berusaha mendapatkan harga dasar yang harganya jauh lebih 
baik. Banyaknya penawaran kepada KUD pada harga dasar ini akan 
mendorong pasar gelap. Biasanya si petani berusaha menyuap 
petugas KUD, atau si petugas minta disuap, atau telah menjadi adat 
saling pengertian menyuap dan disuap. Selisih harga pasar dengan 
harga dasar, yaitu Rp. 500 per kilogram inilah yang menjadi wilayah 
tawar-menawar jumlah uang suap. Akibat selanjutnya adalah harga 
dasar tidak efektif bagi petani karena harga neto yang diterima petani 
setelah dikurangi besarnya uang suap akan sama dengan harga pasar. 

Dengan adanya floor price ini, produsen mendapat tambahan 
producer surplus, namun kedua pihak baik konsumen dan produsen 
akan kehilangan sejumlah surplus yang tidak dapat dinikmati oleh 
keduanya. Penurunan total surplus ini disebut dead weight loss. 

Gambar 2.22 
Kenaikan Producer Surplus akibat Floor Price 
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Keterangan Gambar :  
Dengan adanya floor price, producer surplus bertambah sebesar A dan 
hilangnya producer surplus yang tidak dinikmati oleh siapa pun 
digambarkan oleh segi tiga B. Jadi secara neto kenaikan producer 
surplus: 
 

Kenaikan producer surplus 

(akibat penurunan consumer surplus)  : +A 
Hilangnya producer surplus : - B 
 
Kenaikan neto producer surplus : (A-B) 
 

Gambar 2.23 
Penurunan Consumer Surplus akibat Floor Price 

 

 
 
Keterangan Gambar :  
Dengan adanya floor, consumer surplus berkurang sebesar A 
(dinikmati oleh produser) dan C (tidak dinikmati oleh siapa pun), 
sehingga neto penurunan producer surplus (A+C) 

Bagi konsumen, penetapan floor price ini akan menurunkan 
consumer surplus. Sebagain penurunan consumer surplus dinikmati 
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oleh produsen berupa kenaikan producer surplus, dan sebagian 
lainnya tidak dapat dinikmati oleh siapa pun. Secara grafis 
penurunan consumer surplus digambarkan oleh segi empat A 
ditambah dengan segi tiga C. Jadi secara neto penurunan consumer 
surplus adalah sebagai berikut : 

Penurunan consumer surplus 
(yang dinikmati oleh produsen) : -A 
Penurunan consumer surplus 
(yang tidak dinikmati siapa pun) : -C 

Penurunan neto consumer surplus : -(A+C) 

 

Gambar 2.24 
Penurunan floor price terhadap consumer  dan producer surplus 

 

 

Adanya floor price menyebabkan terjadinya transfer surplus dari 
konsumen ke produsen. Total penurunan surplus (deadweight loss) 
yang tidak dinikmati oleh siapa pun adalah sebesar (B+C). 

Secara keseluruhan floor price adalah : 
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Hilangnya consumer surplus : - B 
Penurunan consumer surplus  
(yang tidak dinikmati siapa pun) :  -C 
 
Total penurunan (dead weight loss) :  -(B + C) 

Dengan demikian, kita dapat memahami mengapa Rasulullah 
saw menolak untuk melakukan price intervention selama kekuatan 
pasar berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi. Bila 
ternyata terjadi distorsi terhadap kekuatan pasar, maka distorsi 
tersebut harus dihilangkan, termasuk dengan melakukan price 
intervention. 

8.3 Intervensi Harga dalam Islam 

Dalam ekonomi konvensional, praktek monopoli biasanya 
dikecam sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat. Di Amerika 
Serikat, misalnya, sejak 1980 telah diberlakukan Sherman Act yang 
menyatakan setiap usaha monopoli atau usaha mengontrol 
perdagangan adalah ilegal. Kemudian diikuti oleh Federal Trade 
Commission Act dan Clayton Act (1914), Robinson-Patman Act 
(1936), Celler-Kefauver (1950), Hart-Scott-Rodino (1976), dan 
seterusnya. Meskipun demikian, AS tetap memberikan pengecualian 
untuk beberapa jenis industri seperti pertanian dan perikanan, serikat 
buruh, asosiasi ekspor, radio dan televisi, transportasi, lembaga 
keuangan dan baseball. Sikap mendua ini tidak aneh karena dalam 
teori ekonomi konvensional juga dikenal monopolis yang dibenarkan, 
misalnya natural monopoli seperti PLTA yang memerlukan investasi 
yang sangat besar. Karena itu sektor ini perlu dilindungi dari 
masuknya pesaing baru. 

Dalam ekonomi Islam tidak dikenal sikap mendua itu. Siapa pun 
boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual 
(monopoli) atau ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. 
Namun, siapa pun tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil 
keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih 
sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya 
monopolistic rent. Inilah indahnya Islam: monopoli boleh, 
monopolistic rent tidak boleh. Penentuan harga terjadi pada saat MC 
= AR = MR. Ini terjadi dalam pasar yang kompetitif dimana MR = AR 
= D. Bersumber dari Said bin al Musyyab dari Ma‟mar bin Abdullah 
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al Adawi bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Tidaklah orang 
melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa” (HR Muslim, Ahmad, Abu 
Dawud). Jelaslah Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk 
menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. 

Gambar 2.25.  Kurva Intervensi Pasar dalam Islam 

 

 
Keterangan Gambar :  
Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar hanya apabila keadaan 
keseimbangan (equlibrum) diganggu. Intervensi dapat berupa 
intervensi harga. Contoh yang mengganggu kedaan keseimbangan 
(equilibrum) adalah adanya perilaku monopoli (monopoly behavior). 

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam 
membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan price 
invention bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap 
genuine demand dan genuine supply. Khulafaur Rasyidin pun 
pernah melakukan price intervention. Umar Ibnu Khattab ra ketika 
mendatangi suatu pasar dan menemukan Habib bin Abi Balta‟ 
menjual anggur kering pada harga di bawah harga pasar. Umar ra 
langsung menegurnya. “Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar 
kami” (Perekonomian yang berlaku saat itu adalah perekonomian 
Islam yang berpegang pada konsep price of the equivalent, yaitu 
yang terjadi pada struktur pasar yang kompetitif. Dalam pasar yang 
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kompetitif menjual di bawah harga pasar merupakan strategi 
predatory pricing (jual rugi agar pesaing lain keluar dari pasar, dan 
selanjutnya menaikkan harga untuk keuntungan di atas keuntungan 
normal), di mana mereka yang lebih kuat modal dapat bertahan di 
pasar sedangkan yang bermodal kecil akan keluar dari pasar). 

Kebolehan price intervention antara lain karena : 

a. Price intervention menyangkut kepentingan masyarakat yaitu 
melindungi penjual dalm hal profit margin sekaligus 
melindungi pembeli dalam hal purchasing power. 

b. Bila tidak dilakukan price intervention maka penjual dapat 
menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau ghabab faa-hisy. 
Dalam hal ini penjual menzalimi si pembeli. 

c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, 
sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih 
kecil. Sehingga price intervention berarti pula melindungi 
kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

9. Ibnu Taimiyah’s Price 

Sepintas pendapat Ibnu Taimiyah bertentangan dengan 
penolakan Rasulullah untuk melakukan price intervention. Namun 
sebenarnya Ibnu Taimiyah malah menjabarkan hadits Rasulullah 
tersebut, yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada 
saat supply bertemu demand. Bagi Ibnu Taimiyah price intervention 
dapat dibedakan menjadi dua: 

a. Price intervention yang zalim 

  Suatu intervensi harga dianggap zalim bila harga atau (ceiling 
price) ditetapkan di bawah harga equilibrum yang terjadi 
melalui mekanisme pasar, yaitu atas dasar rela sama rela. 
Secara paralel dapat pula dikatakan bila floor price ditetapkan 
di atas competitive equilibrum price adalah zalim. 

b. Price intervention yang adil 

 Suatu intervensi harga dianggap adil bila tidak menimbulkan 
aniaya terhadap penjual maupun pembeli. 
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Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana price 
intervention harus dilakukan: 

a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga 
yang lebih tinggi daripada reguler market price, padahal 
konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini 
pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual 
barangnya dan menentukan harga (price intervention) 

b. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi 
menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada 
harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan 
ini, maka price intervention harus dilakukan dengan 
musyawarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi 
oleh pemerintah. Setelah musyawarah dengan investigasi atas 
demand, supply, biaya produksi dan lainnya, pemerintah 
harus mendorong  penjual dan pembeli untuk menentukan 
harga. Selanjutnya pemerintah menentukan harga tersebut 
sebagai harga yang berlaku. 

c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, yang menolak bekerja 
kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar 
yang berlaku (the prevailing market price), padahal 
masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah 
dapat menetapkan harga yang wajar (reasonable price) dan 
memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya. 

Lagi-lagi, inilah indahnya Islam. Entry barries dilarang sehingga 
setiap bisnis yang mempunyai positive economic profit akan 
mengundang masuknya pemain baru sehingga economic profit turun 
menjadi nihil, dan sekedar mendapat normal profit saja. Pelarangan 
entry barriers ini tidak serta merta menjamin masuknya pemain baru 
sehingga produsen hanya mendapat normal profit. Dapat saja karena 
biaya investasinya yang besar atau teknologi yang menyebabkan 
pemain baru tidak dapat masuk ke pasar. Dalam ekonomi 
konvensional hal ini digolongkan sebagai natural monopoly. Bila ini 
yang terjadi, natural monopolist tetap saja tidak boleh menentukan 
harga yang berlebihan, dan untuk itulah pemerintah melakukan price 
intervention, yang mengacu pada regular price berdasarkan 
customary price, atau musyawarah, atau prevailing price disesuaikan 
pada tingkat reasonable price. 
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Jelaslah Islamic price intervention yang diusulkan Ibnu Taimiyah 
malah melindungi kepentingan penjual dan pembeli. 

Gambar 2.26 
Intervensi Harga Ibnu Taimiyah 

 

 
 
Keterangan Gambar :  
Pemerintah dapat melakukan intervensi harga dengan menentukan 
harga yang pasti. Harga yang ditentukan ini adalah harga sebelum 
terjadinya gangguan terhadap keseimbangan pasar. 

Secara grafis, Ibnu Taimiyah‟s price ditetapkan pada saat supply 
bertemu demand, sehingga sebenarnya market intervention ini malah 
mengembalikan harga pada hara keseimbangannya semula. Oleh 
karenanya, Islamic market intervention ini tidak akan menimbulkan 
excess supply atau excess demand sebagaimana yang terjadi pada 
market intervention konvensional. Lebih jauh lagi, Islamic market 
intervention ini tidak akan menimbulkan dead weight loss 
sebagaimana yang telah terjadi pada market intervention yang 
konvensional. 
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Latihan Tes Formatif 

 
Soal 
Sebutkan Pengertian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Permintaan dan Penawaran dalam ekonomi konvensional 
 
Jawab :     
Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada 
berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan 
suatu barang yaitu: 

 Harga barang itu sendiri 
 Harga barang lain yang terkait 
 Tingkat pendapatan per kapita 
 Selera atau kebiasaan 
 Jumlah penduduk 
 Perkiraan harga di masa mendatang 
 Distribusi pendapatan 
 Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan 

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin ditawarkan 
(jual) pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. 
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penawaran suatu 
barang yaitu: 

 Harga barang itu sendiri 
 Harga barang lain yang terkait 
 Harga faktor produksi 
 Biaya produksi 
 Teknologi produksi 
 Jumlah pedagang/penjual 
 Tujuan perusahaan 
 Kebijakan pemerintah 

Soal 
Jika diketahui  QDX  = 100 – PX 

                                     QSX   = 10PX– 20 
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Maka buatlah tabel dan kurva permintaan, penawaran, equilibrum      
excess supply dan excess demandnya dan jelaskan tabel dan 
kurvanya 
Jawab : 

QDX  = 50 – PX 

QSX    = 19PX– 10 
QDX  = QSX 
50 – PX  = 19PX– 10 
50+10  = 19PX + PX 
60  = 20 PX      Px = 3 

 
Tabel  Skedul Permintaan dan Penawaran Barang X di Pasar 

 

 
Dari tabel di atas kita dapat melihat tiga keadaan yang terjadi di 
pasar, pertama, kelebihan penawaran (excess supply) yaitu jika jumlah 
barang yang ditawarkan di pasar lebih besar daripada jumlah barang 
yang diminta. Pada tabel di atas, kelebihan penawaran terjadi pada 
saat harga barang X sebesar Rp. 5,- dimana jumlah X yang diminta 
100 dan yang ditawarkan sebanyak 500, jadi ada kelebihan 
penawaran barang X sebanyak 400. Demikian pula pada saat harga 
turun menjadi Rp. 4,- jumlah yang diminta naik menjadi 200 dan 
jumlah yang ditawarkan berkurang menjadi 400, maka terjadi 
kelebihan penawaran barang X sebanyak 200. 

Kedua, keadaan keseimbangan pasar (ekuilibrum), yaitu jika 
jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang 
ditawarkan di pasar. Keadaan tersebut terjadi pada saat harga barang 
X di pasar setinggi Rp. 3,- dimana jumlah barang X yang diminta 
sebanyak 300 dan jumlah barang yang ditawarkan juga 300, jadi 
terjadi keseimbangan antara jumlah barang X yang diminta dan yang 
ditawarkan. 

Harga 
Barang X 

Penawaran 
Barang X 

Permintaan 
Barang X 

Sifat 
Interaksi 

5 500 100 Kelebihan Penawaran 

4 400 200 Kelebihan Penawaran 

3 300 300 Ekuilibrum/Keseimbangan 

2 200 400 Kelebihan Permintaan 

1 100 500 Kelebihan Permintaan 
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Ketiga, kelebihan permintaan (excess demand), yaitu jika jumlah 
barang yang diminta di pasar melebihi jumlah barang yang 
ditawarkan. Keadaan tersebut terjadi pada saat harga X di pasar 
setinggi Rp. 2,- dimana jumlah barang X yang diminta naik menjadi 
400 dan jumlah barang yang ditawarkan berkurang menjadi 200, jadi 
kelebihan permintaan sebanyak 200. Jika harga turun lagi menjadi 
Rp. 1,- maka jumlah yang diminta bertambah menjadi 500 dan jumlah 
yang ditawarkan berkurang menjadi 100, sehingga terjadi kelebihan 
permintaan sebanyak 400. 

Skedul permintaan barang dan penawaran barang X tersebut di 
atas, jika digambarkan dalam kurva maka dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ekuilibrum 
terjadi pada saat kurva penawaran (SX) berpotongan dengan kurva 
permintaan (DX), dimana harga pada saat ekuilibrum tersebut 
sebesar Rp. 3,- dan jumlah barang X yang diminta sama dengan 
jumlah barang X yang ditawarkan yaitu sebesar 300. Jika harga 
barang X tersebut naik di atas Rp. 3,- artinya permintaan akan 
berkurang dan penawaran akan bertambah, maka akan terjadi 
kelebihan penawaran (excess supply). Sebaliknya jika harga tersebut 
turun di bawah Rp. 3,- maka permintaan akan bertambah dan 
penawaran akan berkurang sehingga akan terjadi kelebihan 
permintaan (excess demand). 

Gambar Ekuilibrum Pasar 
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Titik E merupakan titik ekuilibrum pasar. Pada titik E tersebut harga 
ekuilibrum sebesar Rp. 3,- sedangkan kuantitas ekuilibrum sebanyak 
300. Pada tingkat harga di bawah Rp. 3,- maka terjadi kelebihan 
permintaan (excess demand) dan pada tingkat harga di atas Rp. 3,- 
maka akan terjadi kelebihan penawaran (excess supply). 
 
Soal 
Pada tahun 1970-an di Jakarta, air bersih tidak ada “harga pasarnya”, 
meskipun sebenarnya ada demand dan supply-nya. Tetapi saat ini 
masyarakat Jakarta harus membayar untuk air bersih yang mereka 
konsumsi; mereka membayar tarif air ke PDAM atau membeli dari 
penjual air bersih yang dijajakan keliling dengan menggunakan 
gerobak dorong. Mengapa demikian. Berikan analisis atas fenomena 
di atas (dilengkapi dengan kurva) 

Jawab : 
Pada tahun 1970-an, air bersih di Jakarta masih merupakan barang 
bebas (free good). Meskipun ada permintaan dan penawarannya, 
tetapi tidak terjadi transaksi di “pasar”, karena tidak terjadi pertemuan 
antara kurva permintaan dan kurva penawaran. (Pasar adalah 
bertemunya permintaan dan penawaran). 

Gambar. Kurva Permintaan Air Bersih di Jakarta 
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Dari gambar di atas kurva D1 tidak berpotongan dengan kurva 
S1. Meskipun terdapat permintaan, tetapi supply air bersih tersedia 
dalam jumlah yang cukup melimpah, jumlahnya (Q2) lebih banyak 
daripada jumlah yang dibutuhkan (Q1). Air bersih masih mudah 
diperoleh dari mata air. Tetapi karena jumlah penduduk Jakarta yang 
terus meningkat dengan cepat (sebagai akibat urbanisasi), maka 
kebutuhan (demand) terhadap air bersih meningkat. Hal ini 
menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi D2. Di 
pihak lain, persediaan air semakin berkurang, sehingga air bersih 
sudah menjadi barang ekonomi (economic goods). Hal ini disebabkan 
oleh: (1) Karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, banyak 
tanah yang digunakan sebagai pemukiman. Akibatnya daya serap 
tanah terhadap air sangat berkurang, (2) Meningkatnya jumlah 
penduduk, dan seiring zaman yang semakin modern, kebutuhan 
akan barang-barang industri juga semakin meningkat, sehingga 
banyak berdiri pabrik-pabrik. Pembuangan limbah pabrik, termasuk 
juga penggunaan pestisida bagi tanaman padi (pertanian), 
menyebabkan air bersih semakin sulit diperoleh. Kedua hal tersebut 
menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri menjadi S2. 

Dengan bergesernya kurva permintaan dan kurva penawaran, 
maka sekarang orang-orang Jakarta harus membayar untuk 
memperoleh (mengkonsumsi) air bersih. Ini berarti air tidak lagi 
gratis karena air di Jakarta sudah menjadi barang ekonomi. Harga air 
adalah P3 dan jumlah air yang dikonsumsi adalah Q3.  

Soal 
Sebutkan salah satu pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun! 

  
Jawab : 
Menurut Ibnu Taimiyah harga pasar haruslah terjadi dalam pasar 
yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan, Taimiyah juga 
membela penetapan pagu harga pada waktu terjadi perbedaan 
pengenaan harga dari harga pasar yang mempertimbangkan nilai 
subjektif objek dari sisi pembeli sedangkan Ibnu Khaldun membahas 
barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurut dia, bila 
suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah 
banyak (kota besar), maka pengadaan barang kebutuhan pokok akan 
mendapatkan prioritas. Di lain pihak, permintaan terhadap barang-
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barang pelengkap akan meningkat sejalan dengan berkembangnya 
kota dan berubahnya gaya hidup. 
 
Soal 
Bagaimana bentuk intervensi harga dalam konsep Islam? 
     
Jawab : 
Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah 
dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi, 
monopoli sah-sah saja. Namun, siapa pun tidak boleh melakukan 
ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal 
dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih 
tinggi atau istilah ekonominya monopolistic rent. Islam menghargai 
hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus 
melindungi hak keduanya. 
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BAB 

3 
 

KONSEP ELASTISITAS 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan konsep elastisitas. 
2. Menjelaskan tentang perbedaan angka-angka elastisitas harga 

permintaan. 
3.  Menganalisis elastisitas harga permintaan.   
4. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 
5. Menganalisis elastisitas penawaran. 
6. Menganalisis elastisitas silang. 
7. Menganalisis elastisitas pendapatan. 
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A. Pendahuluan 

Makin meluasnya penggunaan matematika dalam ilmu ekonomi 
telah memungkinkan para ekonom memuaskan rasa ingin tahu 
tentang hubungan sebab akibat, aksi-reaksi antara satu variabel 
dengan variabel lain. Berapa persen satu variabel akan berubah, bila 
satu variabel lain berubah sebesar satu persen? Analisis ini disebut 
analisis sensitivitas atau elastisitas. Angka elastisitas (koefisien 
elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu 
variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel 
lain (variabel bebas) berubah satu persen. 

Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun aplikasinya adalah 
sangat penting mengetahui hal-hal seperti: bagaimanakah permintaan 
(respon konsumen) terhadap suatu barang apabila harga turun atau 
naik dan juga bagaimanakah penawaran (respon produsen) terhadap 
suatu barang apabila harganya turun atau naik. Besarnya respon 
konsumen (bisa diketahui dari perubahan permintaan) dan respon 
produsen (bisa diketahui dari perubahan penawaran akibat 
perubahan harga barang atau faktor-faktor di luar harga akan sangat 
berbeda dari waktu ke waktu. 

Oleh karena itu sangat penting dikembangkan konsep-konsep 
pengukuran yang menunjukkan sampai di mana besarnya respon 
atau kepekaan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang 
ditawarkan. Ukuran kuantitatif tersebut dinamakan koefisien 
elastisitas atau indeks elastisitas. 

1. Konsep Elastisitas 

Ada empat macam konsep elastisitas yang umum dipakai dalam 
teori ekonomi mikro : 

1). Elastisitas harga permintaan (Ed), yaitu persentase perubahan 
jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan 
harga barang itu sendiri. 

2). Elastisitas harga penawaran (Es), yaitu  persentase perubahan 
jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan 
harga barang itu sendiri. 

3). Elastisitas silang (Ec), yaitu persentase perubahan jumlah 
barang yang diminta akibat terjadinya harga barang lain. 
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4). Elastisitas pendapatan (Ey), yaitu persentase perubahan 
kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan 
pendapatan.  

Mengetahui besarnya angka-angka koefisien elastisitas tersebut 
sangat penting terutama bagi: 

1. Perusahaan. Bagi perusahaan, angka-angka elastisitas tersebut 
dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan 
volume produksi dan penentuan harga barang yang akan 
dijual. 

2. Pemerintah. Bagi pemerintah, dengan mengetahui angka-
angka koefisien elastisitas tersebut dapat dijadikan sebagai 
alat untuk meramalkan suatu kebijakan ekonomi tertentu 
yang akan dilaksanakan. 

2. Angka Elastisitas Harga Permintaan (Ed)  

a) Inelastis (Ed < 1) 

 Perubahan permintaan (dalam persentase) lebih kecil 
daripada perubahan harga. Kalau harga naik 10% 
menyebabkan permintaan barang turun sebesar, misalnya, 6%. 
Permintaan barang kebutuhan pokok umumnya inelastis. 
Misalnya perubahan harga beras di Indonesia, tidak 
berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan terhadap 
beras. Jika digambarkan dalam kurva, maka bentuk kurvanya: 
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b) Elastis (Ed > 1) 
 Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila 

perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan 
permintaan yang besar. Misalnya, bila harga turun 10% 
menyebabkan permintaan barang naik 20%. Karena itu nilai Ep 
lebih besar daripada satu. Barang mewah seperti mobil 
umumnya permintaannya elastis. 

 Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka kurvanya sebagai 
berikut : 

 
 
c) Elastis Unitari (Ed = 1) 
 Jika harga naik 10%, permintaan barang juga turun sebesar 10%. 
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d) Inelastis sempurna (Ed = 0) 
 Berapa pun harga suatu barang, orang akan tetap membeli 

jumlahnya dibutuhkan. Contohnya adalah permintaan garam. 
 

 
 

e). Elastis tak terhingga (Ed = ∞) 

Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan 
permintaan tak terbilang besarnya: 
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3.  Elastisitas Harga Permintaan 

Elastisitas harga permintaan digunakan untuk mengukur 
besarnya kepekaan jumlah barang yang diminta akibat adanya 
perubahan harga barang itu sendiri. Untuk menghitung elastisitas 
tersebut dapat digunakan dua cara yaitu dengan menggunakan 
elastisitas titik atau dengan menggunakan elastisitas busur. Elastisitas 
titik, koefisien elastisitasnya dihitung dari satu titik tertentu. Di 
bawah ini adalah rumus elastisitas permintaan yang dihitung dengan 
cara elastisitas titik. 

Elastisitas harga permintaan (Ed) mengukur berapa persen 
permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah 
sebesar satu persen. 
                         Persentase perubahan jumlah barang yang 
diminta 

Persentase perubahan harga 
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Untuk menggunakan rumus elastisitas titik seperti tertera di atas 
maka dapat dicontohkan soal sebagai berikut: Apabila barang X 
sebesar Rp. 500,- maka permintaannya sebanyak 100 unit. Turunnya 
harga barang X tersebut menjadi Rp. 400,- menyebabkan naiknya 
jumlah yang diminta menjadi 150 unit. Berapakah besarnya koefisien 
elastisitas permintaan barang X tersebut? 
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Gambar kurvanya adalah sebagai berikut : 

 

 

Angka koefisien elastisitas harga permintaan tersebut = -2,5. 
Tanda minus dalam angka tersebut bukan berarti angka tersebut 
lebih kecil dari 0. Tanda minus hanya menunjukkan arah perubahan 
yang negatif (sifat hubungan antara harga dan kuantitas berlawanan 
arah), yaitu apabila terjadi penurunan harga maka akan diikuti oleh 
naiknya kuantitas yang diminta. Jadi besarnya koefisien elastisitas 
sebesar 2,5 (Ed > 1) yang berarti elastis, atau apabila terjadi 
perubahan harga barang X sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh 
perubahan kuantitas yang diminta sebesar 2,5 persen. 

Apabila contoh tersebut di atas dibalik (harga naik dari Rp. 400,- 
menjadi Rp. 500,- sehingga permintaan turun dari 150 unit menjadi 
100 unit 
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Gambar kurvanya seperti di bawah Ini : 

 

 

Elastisitasnya menunjukkan hasil yang berbeda dengan 
perhitungan yang pertama. Jadi dengan rumus elastisitas yang sama, 
tetapi kalau diterapkan pada kasus dengan cara pandang yang 
berbeda walaupun angkanya sama (jika harga naik atau jika harga 
turun), maka akan diperoleh hasil yang berbeda. Oleh karena itu 
rumus tersebut kurang memuaskan jika diterapkan betul-betul. 

Untuk memperbaiki kelemahan rumus elastisitas titik tersebut 
maka digunakan elastisitas busur. Dengan elastisitas busur, koefisien 
elastisitas dihitung dari dua titik dengan menggunakan nilai rata-rata 

 

  Ed = 

  Ed = 
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dari kedua faktor yang dibandingkan (titik tengah). Rumus elastisitas 
busur tersebut adalah sebagai berikut : 

 

   
)(2/1 21

12

QQ

QQ




 

                                    )(2/1 21

12

PP

PP




  

                         
)(2/1 21 QQ

Q




 

                                    
)(2/1 21 PP

P




  

    
Sehingga berdasar contoh di atas, turunnya harga X dari Rp. 500,- 
menjadi Rp. 400,- yang mengakibatkan naiknya jumlah yang diminta 
dari 100 unit menjadi 150 unit dapat dihitung sebagai berikut : 

                                   )150100(2/1
100150



 

                                 )400500(2/1
500400



 

                                   
)250(2/1

50

                  125
50

           0,4
 

                                  
)900(2/1

100

                   450
100

 

  
Hasil perhitungan dengan rumus elastisitas busur diperoleh hasil 1,8. 
Hal ini berarti di tengah-tengah 2,5 dan 1,32. 

4.   Hal-Hal yang Mempengaruhi Elastisitas Permintaan 

Permintaan terhadap berbagai macam barang dan jasa akan 
berbeda-beda tingkat elastisitasnya. Hal-hal yang dapat 
mempengaruhi antara lain: 

1. Tingkat keadaan barang yang bersangkutan untuk digantikan 
dengan barang lain.  

                      Ed  = 

                      Ed  = 
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= 
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 Dalam suatu perekonomian, jika suatu barang tertentu banyak 
terdapat barang penggantinya maka permintaan terhadap 
barang tersebut cenderung bersifat elastis, artinya perubahan 
dalam harga barang tersebut sedikit saja akan menimbulkan 
perubahan yang besar terhadap jumlah barang tersebut 
karena konsumen akan cepat beralih terhadap barang 
penggantinya. Dan sebaliknya permintaan terhadap barang 
yang tidak banyak penggantinya akan cenderung bersifat 
inelastis. 

2. Besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. 
 Jika konsumen menganggarkan pendapatan dengan proporsi 

yang besar untuk membeli suatu jenis barang, maka proporsi 
yang besar untuk membeli suatu jenis, maka permintaan 
terhadap barang tersebut akan semakin elastis. 

3. Jangka waktu analisa. 
 Jangka waktu analisa dimaksud adalah kesempatan 

konsumen untuk mengetahui informasi-informasi atau 
perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Jika makin 
pendek atau tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk 
mengetahui informasi-informasi pasar, maka permintaan 
terhadap suatu barang tertentu akan semakin tidak elastis. 
Dan sebaliknya semakin panjang jangka waktu analisa maka 
semakin banyak perubahan-perubahan yang diketahui 
konsumen sehingga permintaan terhadap suatu barang akan 
semakin elastis. 

4. Jenis barang 
 Jenis barang yang dimaksud adalah jenis barang kebutuhan 

pokok atau barang mewah atau barang normal. Untuk barang 
mewah, permintaannya cenderung bersifat elastis (perubahan 
harga sedikit saja akan diikuti oleh perubahan kuantitas yang 
diminta dalam jumlah yang lebih banyak). Tetapi untuk 
barang-barang kebutuhan pokok, permintaannya cenderung 
bersifat inelastis (perubahan harga tidak banyak berpengaruh 
terhadap perubahan jumlah yang diminta). 

5. Elastisitas Penawaran 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran 
elastisitas tidak hanya berlaku untuk permintaan saja, untuk 
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penawaran kita juga perlu mengetahuinya. Elastisitas penawaran 
mengukur besarnya presentase perubahan jumlah barang yang 
ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang 
bersangkutan. Rumus untuk menghitung koefisien elastisitas tersebut 
adalah sama dengan rumus untuk elastisitas permintaan, bedanya 
hanya pada kuantitas barangnya. Jika elastisitas permintaan 
kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas 
penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan. Rumus 
elastisitas penawaran tersebut adalah sebagai berikut (elastisitas 
busur): 
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Contoh soal: Naiknya harga barang X dari Rp. 200,- menjadi Rp. 250,- 
menyebabkan naiknya jumlah barang yang ditawarkan dari 150 unit 
menjadi 200 unit. Maka besarnya koefisien elastisitas harga 
penawarannya adalah sebagai berikut : 

 
Gambar. 3.1. Elastisitas Penawaran 

 

 
 

                      Es  = = 
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Jawab : 
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Hasil koefisien elastisitas penawaran barang X sebesar 1,27 
(positif), hal ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan harga barang 
X sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh bertambahnya barang X 
yang ditawarkan sebanyak 1,27 persen. Tanda positif menunjukkan 
sifat perkaitan antara harga dan jumlah yang ditawarkan tersebut 
adalah searah, artinya jika harga naik maka jumlah yang ditawarkan 
akan bertambah dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang 
yang ditawarkan akan berkurang. 

6. Elastisitas Silang 

Elastisitas silang (cross elasticity) mengukur besarnya kepekaan 
atas perubahan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang 
berubah. Yang dimaksud dengan harga barang lain tentunya harga 
barang-barang yang ada keterkaitan dengan barang tersebut, yaitu 
dapat berupa barang komplementer (barang yang saling melengkapi) 
dan dapat berupa barang substitusi (barang yang saling mengganti). 
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Sebagai contoh: Apabila harga tiket bus Rp. 40.000,- maka harga tiket 
kereta api dengan jurusan/arah  yang sama berada di bawah harga 
tiket bus. Dan permintaan rata-rata tiket kereta api tersebut sebanyak 
2000. Jika harga tiket bus dinaikkan menjadi Rp. 45.000, sementara 
harga tiket kereta api tetap, maka permintaan tiket kereta api tersebut 
mengalami kenaikan menjadi 2300. Berapakah besarnya koefisien 
elastisitas silangnya? 
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Hasil perhitungan menunjukkan angka sebesar 1,08 (positif), yang 
berarti bahwa jika terjadi kenaikan harga tiket bus sebesar 1 persen 
maka akan diikuti oleh kenaikan kuantitas permintaan tiket kereta 
api sebanyak 1,08. Jadi permintaan tiket kereta api elastis terhadap 
perubahan harga tiket bus. 

7. Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas pendapatan mengukur besarnya perubahan jumlah 
barang yang diminta sebagai akibat dari adanya perubahan 
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=  1,08       Ec = 
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pendapatan. Rumus untuk menghitung besarnya koefisien elastisitas 
pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :
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Contoh : Naiknya pendapatan seseorang dari Rp. 200.000,- menjadi 
Rp. 300.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang 
diminta dari 10 unit menjadi 16 unit. Maka besarnya elastisitas 
pendapatan tersebut dapat dihitung sebagai berikut : 
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Dilihat dari cara menghitungnya, elastisitas dibedakan menjadi dua, 
yaitu elastisitas titik dan elastisitas busur. Kriteria yang digunakan 
untuk mengukur elastis tidaknya baik permintaan, penawaran 
maupun pendapatan dengan mengetahui koefisien elastisitasnya.  
  

Ey  =    = 
 0,46 

 0,4 

= 1,15 

Ey = 

Ey = 

= 1,15 
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Latihan Tes Formatif 

 
Soal 
Sebutkan dan jelaskan empat macam konsep elastisitas! 
 
Jawab : 
Ada empat macam konsep elastisitas yang umum dipakai dalam teori 
ekonomi mikro : 
1. Elastisitas harga permintaan (Ed), yaitu persentase perubahan 

jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga 
barang itu sendiri. 

2. Elastisitas harga penawaran (Es), yaitu  persentase perubahan 
jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan 
harga barang itu sendiri. 

3.  Elastisitas silang (Ec), yaitu persentase perubahan jumlah barang 
yang diminta akibat terjadinya harga barang lain. 

4.  Elastisitas pendapatan (Ey), yaitu persentase perubahan 
kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan 
pendapatan.  

 
Soal 
Sebutkan dan Jelaskan angka elastisitas harga permintaan! 
 
Jawab : 
Angka Elastisitas Harga Permintaan (Ed) yaitu :  
a) Inelastis (Ed < 1) 
 Perubahan permintaan (dalam persentase) lebih kecil daripada 

perubahan harga. Kalau harga naik 10% menyebabkan 
permintaan barang turun sebesar, misalnya, 6%. Permintaan 
barang kebutuhan pokok umumnya inelastis. Misalnya 
perubahan harga beras di Indonesia, tidak berpengaruh besar 
terhadap perubahan permintaan terhadap beras.  

b) Elastis (Ed > 1) 
 Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila 

perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan 
permintaan yang besar. Misalnya, bila harga turun 10% 
menyebabkan permintaan barang naik 20%. Karena itu nilai Ep 
lebih besar daripada satu. Barang mewah seperti mobil 
umumnya permintaannya elastis. 
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c) Elastis Unitari (Ed = 1) 
 Jika harga naik 10%, permintaan barang juga turun sebesar 10%. 
d) Inelastis sempurna (Ed = 0) 
 Berapa pun harga suatu barang, orang akan tetap membeli 

jumlahnya dibutuhkan. Contohnya adalah permintaan garam. 
e).  Elastis tak terhingga (Ed = ∞) 

Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan 
permintaan tak terbilang besarnya. 

 
Soal 
Apabila harga barang X sebesar Rp. 400,- maka permintaannya 
sebanyak 50 unit. Turunnya harga barang X tersebut menjadi Rp. 
300,- menyebabkan naiknya jumlah yang diminta menjadi 100 unit. 
Berapakah besarnya koefisien elastisitas busur permintaan barang X 
tersebut dan gambarkan kurvanya? 
 
Jawab : 
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Angka koefisien elastisitas harga permintaan tersebut = -2,3 

(tanda minus menunjukkan arah yang berlawanan). Jadi besarnya 
koefisien elastisitas sebesar 2,3 (Ed > 1) yang berarti elastis, atau 

  Ed = 

  Ed = 
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 = 
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apabila terjadi perubahan harga barang X sebesar 1 persen maka akan 
diikuti oleh perubahan kuantitas yang diminta sebesar 2,3 persen. 
 

Gambar kurvanya adalah sebagai berikut : 

 

Soal 
Naiknya harga barang X dari Rp. 250- menjadi Rp. 300,- 
menyebabkan naiknya jumlah barang yang ditawarkan dari  150 unit 
menjadi 200 unit. Maka besarnya koefisien elastisitas harga 
penawarannya adalah sebagai berikut : 

Jawab : 
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Hasil koefisien elastisitas penawaran barang X sebesar 1,5 (positif), 
hal ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan harga barang X 
sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh bertambahnya barang X yang 
ditawarkan sebanyak 1,5 persen. Tanda positif menunjukkan sifat 
perkaitan antara harga dan jumlah yang ditawarkan tersebut adalah 
searah, artinya jika harga naik maka jumlah yang ditawarkan akan 
bertambah dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang 
ditawarkan akan berkurang. 
 
Soal 
Apabila harga daging sapi Rp. 50.000/kg,- maka harga daging ayam 
berada di bawah harga daging sapi. Dan permintaan rata-rata daging 
ayam tersebut  sebanyak  300 kg.  Jika   harga  daging  sapi   
dinaikkan  menjadi  Rp. 60.000, sementara harga daging ayam tetap, 
maka permintaan daging ayam tersebut mengalami kenaikan menjadi 
400 kg. Berapakah besarnya koefisien elastisitas silangnya? 
 
Jawab : 
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Hasil perhitungan menunjukkan angka sebesar 1,55 (positif), yang 
berarti bahwa jika terjadi kenaikan harga daging sapi sebesar 1 persen 
maka akan diikuti oleh kenaikan kuantitas permintaan daging ayam 
sebanyak 1,55. Jadi permintaan tiket kereta api elastis terhadap 
perubahan harga tiket bus. 
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Soal 
Ketika naiknya   pendapatan   seseorang   dari  Rp. 1.200.000,-  
menjadi  Rp. 1.400.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah barang 
yang diminta dari 10 unit menjadi 14 unit. Maka hitunglah besarnya 
elastisitas pendapatan dan gambarkan kurvanya! 

Jawab :                       
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BAB 

4 

 
PENGANTAR TEORI 
PERILAKU KONSUMEN 

 
 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan perlunya mempelajari perilaku konsumen. 
2. Menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam Islam.  
3.  Menjelaskan teori nilai guna. 
4. Menganalisis dan menjelaskan kurva kepuasan sama. 
5. Menganalisis garis anggaran pengeluaran. 
6. Menganalisis dan menjelaskan Corner Solution untuk pilihan 

halal-haram. 
7. Menjelaskan dampak nilai Islam dalam berkonsumsi. 
8. Menganalisis dan menjelaskan konsep utilitas dan marginal 

utility. 
9. Menjelaskan tentang reaksi terhadap perubahan pendapatan 

nasional. 
10. Menjelaskan tentang efek substitusi dan efek pendapatan. 
11. Menjelaskan perbedaan barang inferior dan barang giffen. 
12. Menganalisis dan menjelaskan tentang total utility dan maslahah 

versus utility. 
13. Menganalisis optimal Solutions. 
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1. Perlunya  Mempelajari Perilaku Konsumen 

Sebagaimana kita ketahui, konsumen adalah pembeli barang atau 
jasa uang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kita (terutama 
pengusaha) perlu mempelajari perilaku konsumen agar barang yang 
diproduksi cepat laku di pasaran. Dengan mempelajari perilaku 
konsumen kita juga akan tahu keinginan-keinginan konsumen. 
Permintaan konsumen akan menentukan barang macam apa yang 
harus diproduksi oleh produsen atau pengusaha dan berapa 
jumlahnya serta berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 
memproduksi barang tersebut dan akhirnya, pada tingkat harga 
berapa barang tersebut harus dijual. 

2.  Perilaku Konsumen Dalam Islam 

Islam mengatur segenap perilaku  manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam 
mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan 
konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan 
hidupnya Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Qur‟an 
dan Al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena 
perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan 
ketentuan Allah dan Rasulullah saw akan menjamin kehidupan 
manusia yang lebih sejahtera. 

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa 
pertimbangan : 

1). Manusia tidak kuat sepenuhnya mengatur detail 
permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. 
Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur 
oleh Allah. Dalam surah al-waqi‟ah (68) ayat 68-69, Allah 
berfirman, “Adakah kamu lihat air yang kamu minum? 
Kamulah yang menurunkannya dari awan atau Kamilah yang 
menurunkannya?. Ketidakmampuan manusia dalam 
mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan al-Ghazali sebagai 
manusia sesuai yang alami, karena manusia mengkondisikan 
pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana 
dia hidup. Menurut al-Ghazali, pasar terbentuk secara alami 
yang ditimbulkan adanya perbedaan kebutuhan satu orang 
dengan orang lain. Adam Smith me-metafora-kan keberadaan 
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kekuatan-kekuatan tertentu yang mendorong manusia untuk 
saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhannya dengan 
nama invisible hand (tangan ghaib).  Manusia tidak bisa 
memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada 
dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim akan yakin 
bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 
Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl (10):11. “Dia 
menurunkan air dari langit, diantaranya untuk minuman 
kamu dan di antaranya untuk tumbuh-tumbuhan, di sana 
kamu mengembalakan ternakmu. Dia tumbuhan untukmu 
dengan air itu tanaman, zaitun, kurma, anggur dan 
bermacam-macam buah”. 

2). Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola 
konsumsi seorang muslim. Di mana batas-batas fisik 
merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk 
melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh 
preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang 
muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang 
berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga 
konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi 
yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari 
pengaruh pola-pola konsumsi yang tidak perlu. Allah 
berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180. “Sekali-kali 
janganlah orang-orang yang bathil dengan harta yang Allah 
berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa 
kebathilan itu baik bagi mereka.” 

3). Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya 
sebagai makhluk sosial. Maka, dalam berperilaku 
dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati 
orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang 
mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. 
Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat 
bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan keadaan ini 
maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan 
masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan 
sosial atau diskriminasi sosial. Allah berfirman dalam surat 
an-Nisaa ayat 29, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan batil, 
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kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu.” 

3. Teori Nilai Guna 

Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam melakukan 
konsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau 
kepuasan semakin tinggi semakin tinggi pula nilai gunanya. 
Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah maka semakin rendah 
pula nilai gunanya. Seorang muslim untuk mencapai tingkat 
kepuasan mempertimbangkan beberapa hal: barang yang dikonsumsi 
tidak haram –termasuk di dalamnya berspekulasi menimbun barang 
dan melakukan kegiatan di pasar gelap-, tidak mengandung riba, dan 
memperhitungkan zakat dan infaq. Oleh karena itu kepuasan seorang 
muslim tidak didasarkan atas banyak sedikitnya barang yang bisa 
dikonsumsi, tetapi lebih dikarenakan apa yang dilakukan sebagai 
ibadah dengan memenuhi apa yang diperintahkan Allah SWT dan 
menjauhi segala larangan Allah SWT. 

Tindakan-tindakan yang merugikan, seperti pemborosan, 
dilarang Allah sebagaimana tersebut dalam surat al-Israa‟ (17): 26-27 
“Berikan hak kaum keluarga, kaum miskin dan yang terlantar dalam 
perjalanan. Jangan kamu hamburkan hartamu secara boros. Sungguh 
para pemboros betul-betul saudara setan. Setan itu kufur kepada 
nikmat Tuhannya”. Demikian pula dalam surat al-A‟raf (7) ayat 31 
Allah menyatakan, “......makan dan minumlah dan jangan melampau 
batas”. Allah SWT menganjurkan hidup dalam keseimbangan 
sebagaimana tersebut dalam surat al-Furqaan (25) ayat 67 yang 
berbunyi, “Mereka membelanjakan hartanya tidak boros dan tidak 
pula kikir, mereka bersikap seimbang antara keduanya”. 

Menurut Abu Said al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Bukhari, 
nabi menganjurkan orang-orang untuk bersikap sederhana di dalam 
mengkonsumsi dengan kata-kata berikut, “Aku hanya lakukan hal-
hal yang akan diberikan padamu dari anugerah dunia ini setelah 
aku”. Seseorang bertanya, “Apakah anugerah di dunia ini”.  Nabi 
menjawab, “harta di dunia ini” Laki-laki bertanya lagi, “Ya 
Rasulullah apakah kejahatan akan tumbuh dari kebaikan. Nabi tetap 
diam, kami pikir wahyu akan turun”. Lalu Nabi menyeka keringat di 
wajahnya dan berkata,”Siapa yang bertanya tadi?” Selanjutnya beliau 
menjelaskan; “Allah datang dari kebaikan tetapi harta kekayaan 
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dunia adalah seperti rumput yang hijau. Jika seekor hewan memakan 
yang berlebih-lebihan, maka ia akan membuat dirinya sendiri atau 
mendekatkannya pada kematian. Hewan-hewan yang menyantap 
makanan yang hijau berjalan di bawah sinar matahari mencerna 
makanannya, makan lagi dan mereka benar-benar sehat. Begitu pula 
harta, ia adalah makanan yang manis, orang yang terbaik adalah 
orang yang mendapatkan hartanya, secara halal dan membelanjakan 
pada hal-hal yang halal dan baik. Harta ini akan memberikan 
kesaksian terhadap seseorang (yang telah menyalahgunakannya) di 
hari penghisapan”. 

Dalam hadits di atas dinyatakan bahwa memperturutkan 
kepuasan yang tidak terbatas akan merusak diri, bukan berarti 
seorang muslim tidak boleh mendapatkan kepuasan dari 
konsumsinya terhadap sejumlah barang, tetapi kepuasan seseorang 
muslim terbatas. Untuk mengetahui kepuasan seorang muslim dapat 
diilustrasikan dalam bentuk nilai guna. Nilai guna dibedakan 
menjadi dua, yaitu nilai guna total (total utility) dan nilai guna 
marginal (marginal utility). Nilai guna total adalah jumlah seluruh 
kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi sejumlah barang 
tertentu, sedangkan nilai guna marginal adalah pertambahan atau 
pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau 
pengurangan penggunaan satu unit barang. Untuk membahas 
mengenai nilai guna total dan marginal dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

Tabel  4.1 
Nilai Guna Total dan Nilai Guna Marginal 

 

Jumlah kurma 
yang dimakan 

Nilai guna total 
Nilai guna 
marginal 

0 0 - 

1 15 25 

2 40 20 

3 55 15 

4 70 15 

5 75 5 

6 78 3 

7 79 1 
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8 78 -3 

9 75 -5 

10 70 -15 

Tabel ini menunjukkan bahwa sampai pada konsumsi kurma 
tujuh menunjukkan nilai guna marginal ke-tujuh adalah positif. 
Ketika makan kurma ke-delapan nilai guna marginal negatif. Ini 
berarti kepuasan kita memakan kurma mencapai tingkat maksimal 
pada kurma ke tujuh. Bila kita mau makan kurma lagi maka akan 
mengurangi kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan bukan 
didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi, tetapi 
didasarkan atas kemampuan fisik manusia dalam menggunakan 
barang yang dikonsumsinya dalam melangsungkan hidupnya. 
Seorang muslim akan mengkonsumsi sebelum sampai pada tingkat 
kepuasan puncak yaitu pada empat kurma. Oleh karena itu 
pemborosan (israf) demikian juga dengan praktek menggunakan 
harta dengan cara yang salah (tabzir) dilarang oleh Islam. 

Mengurangi konsumsi sebelum mencapai kepuasan maksimal 
sebagai upaya untuk menjaga konsistensi kepuasan yang diterima 
seorang muslim dari mengkonsumsi suatu barang, karena tambahan 
nilai guna yang akan diperoleh akan menjadi semakin sedikit apabila 
ia terus-menerus menambah konsumsinya. Hukum ini terkenal 
dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun (the law 
diminishing return). Pada akhirnya tambahan nilai guna akan 
menjadi negatif. Apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 
terus, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. 

Hukum nilai guna marginal semakin menurun ini menjelaskan 
bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam berkonsumsi suatu 
barang tidak akan menambah kepuasan dalam berkonsumsi, tetapi 
lama-kelamaan tingkat kepuasan atas barang semakin menurun. 
Misalnya apabila seseorang berbuka puasa dengan segelas kolak akan 
mendapat kepuasan, kepuasan akan bertambah bila ditambah satu 
gelas yang kedua dan sampai gelas ketiga. Kalau ditawar gelas 
keempat, orang itu akan menolak karena sudah merasa puas. Orang 
tersebut menolak karena sudah merasa lebih puas minum tiga gelas 
kolak daripada minum empat gelas. Hal ini bermakna nilai guna total 
dari meminum empat gelas adalah lebih rendah dari nilai guna yang 
diperoleh dari meminum tiga gelas. 
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3.1 Memaksimumkan Nilai Guna 

Setiap muslim akan berusaha memaksimumkan kepuasan yang 
dapat diperolehnya. Bila seorang muslim mengkonsumsi satu barang 
maka dapat diukur berapa tingkat kepuasan yang kita dapat dari 
barang tersebut, tetapi kita tidak hanya mengkonsumsi satu barang 
tetapi lebih dari satu barang, bahkan mungkin berpuluh-puluh 
barang. Kerumitan muncul dalam menentukan komposisi dan jumlah 
barang yang mewujudkan nilai guna yang maksimum dari berbagai 
perbedaan barang yang akan kita konsumsi. Kalau harga setiap 
barang adalah bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang 
maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah 
sama besarnya. Misalnya seorang muslim mengkonsumsi tiga macam 
barang, yaitu; makanan, pakaian, hiburan. Didapatinya bahwa unit 
makanan ketiga, untuk pakaian kedua, dan unit hiburan pertama 
memberikan nilai guna marginal yang sama besar. Maka kepuasan 
maksimum akan diperoleh orang tersebut apabila mengkonsumsi 
tiga unit makanan, dua unit pakaian, dan satu unit hiburan. 

Dalam keadaan di mana harga dari berbagai macam barang 
adalah berbeda, apakah syarat yang harus dipenuhi agar barang-
barang yang dikonsumsi akan memberikan nilai guna yang 
maksimum. Syarat yang harus dipenuhi adalah setiap rupiah yang 
dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang 
akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Contoh, 
seorang muslim melakukan pembelian di atas dua macam barang 
makan dan pakaian, dengan harga Rp. 3.000,- untuk makanan dan 
Rp. 30.000,- untuk pakaian. Misalnya tambahan satu unit makanan 
akan memberikan nilai guna marginal sebanyak 3 dan satu unit 
pakaian mempunyai nilai marginal sebanyak 30. Andaikata seorang 
muslim mempunyai uang sebanyak Rp. 30.000,-. Maka dengan uang 
tersebut ia dapat membeli 10 unit tambahan makanan, digunakan 
untuk membeli pakaian, yang diperolehnya hanya satu unit, maka 
nilai gunanya marginal satu unit tambahan pakaian ini adalah 30. 

Seorang muslim tidak perlu bersusahpayah untuk menentukan 
barang mana yang harus ditambah. Mana pun yang dipilih akan 
memberikan nilai guna marginal yang sama besar. Maka dapat 
dikemukakan bahwa : 
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1). Seorang muslim akan memaksimumkan nilai guna daripada 
barang-barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan nilai 
guna marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan 
perbandingan harga barang-barang tersebut. Keadaan seperti itu 
wujud dalam contoh di atas perbandingan  harga makanan dan 
pakaian adalah Rp. 3.000,- : Rp. 30.000,- atau 1 : 10, dan ini adalah 
sama dengan perbandingan nilai guna marginal dari makanan 
dan pakaian, yaitu 3 : 30 atau 1: 10, atau : 

2). Seorang muslim akan memaksimumkan nilai guna dari barang-
barang yang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal dari 
setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang 
yang dikonsumsi. Dalam contoh di atas nilai guna marginal per 
rupiah dari tambahan makna adalah; nilai guna marginal/harga 
= 3/3000 = 1/1000. Dan nilai guna marginal per rupiah dari 
tambahan pakaian adalah; nilai guna marginal/harga = 30/30000 
= 1/1000. 

Kedua hal tersebut mengandung pengertian yang sama syarat 
maksimum nilai guna dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
MU Barang A       MU Barang B      MU Barang C 
     PA                         PB                        PC 

 
Dalam persamaan di atas marginal utility (MU) adalah nilai guna 
marginal dan PA, PB dan Pc berturut-turut adalah harga barang A, 
harga barang B dan harga barang C. 

4. Analisis Kurva Kepuasan Sama 

Teori  nilai guna adalah teori yang lebih dahulu dikembangkan 
di dalam menerangkan individu di dalam melakukan pemilihan 
barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Analisis ini 
memberikan gambaran secara jelas tentang prinsip pemaksimuman 
kepuasan yang dilakukan orang berpikir secara rasional dalam 
memilih berbagai jenis barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. 
Tetapi, dari kenyataan teori ini terdapat kelemahannya; karena 
kepuasan tidak dapat dihitung dengan angka-angka, kepuasan 
adalah sesuatu yang relatif, oleh karena itu tidak mudah diukur. 

= = =satu nilai tertentu 

MU/rupiah 
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Selain itu, kepuasan manusia dalam memiliki barang lebih 
banyak dipengaruhi beragam keinginan. Beragamnya keinginan 
dipengaruhi oleh berbagai preferensi; misalnya pengaruh keluarga, 
lingkungan dan media visual/non visual, sehingga rasa kepuasan 
setiap orang tidak dapat disamaratakan karena ukuran pun tidak 
rata. Oleh karena itu, teori nilai guna kurang mewakili untuk 
digunakan sebagai pengukur tingkat kepuasan. Dalam definisi 
ekonomi Islam lebih condong nilai guna bukan untuk mencapai 
kepuasan dalam arti keinginan, tetapi kebutuhan. Hal ini untuk 
mendekatkan pada definisi pokok utility yang dimaknai maslahah. 

Dalam melengkapi teori nilai guna, berkembang pendekatan 
baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh 
seorang konsumen yang mempunyai pendapatan yang terbatas. 
Analisis ini menggambarkan pertemuan dua macam kurva, yaitu 
kurva kepuasan sama (indifference curve) dan garis anggaran 
pengeluaran (budget line). 

4.1 Kurva Kepuasan Sama (Indifference Curve) 

Kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan 
gabungan dari dua barang yang akan memberikan kepuasan yang 
sama besar. Untuk menjelaskan kurva ini dapat diilustrasikan sebagai 
seorang muslim mengkonsumsi makanan dan pakaian, seorang 
muslim mempunyai kebebasan untuk menentukan kombinasi makan 
dan pakaian yang akan dikonsumsinya. (Indifference curve berbentuk 
dua dimensi, karena diasumsikan seorang muslim hanya mempunyai 
dua pilihan barang yang akan dikonsumsi. Selain itu asumsi ini 
untuk mempermudah menganalogikan masalah konsumsi dalam 
teori. Bisa juga seorang muslim mengkonsumsi lebih dari dua barang, 
berarti juga akan mempengaruhi bentuk indifferent curve). 

Misalnya ditunjukkan dengan enam kombinasi makan dan 
pakaian yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya 
kepada seorang muslim. Apakah kombinasi A, atau B, atau C, atau D, 
atau E yang akan dikonsumsi tidak berbeda, dapat dilihat pada Tabel 
4.2. Gabungan barang yang dikonsumsi seorang muslim dapat 
ditunjukkan sebagai berikut: apabila ia memilih kombinasi A maka ia 
mendapatkan 20 makanan dan 1 pakaian maka kepuasan diperoleh 
dari melakukan konsumsi itu tidak berbeda dengan apabila ia 
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mengkonsumsi kombinasi B; 16 makanan dan 2 pakaian atau 
kombinasi C; 12 makanan dan 4 pakaian atau kombinasi D, E, dan F. 

Tabel 4. 2 
Daftar Gabungan Makanan dan Pakaian 

Yang Memberikan Kepuasan yang Sama Besar 
 

Kombinasi 

Jumlah Barang Tingkat penggantian 

Makanan Pakaian 

marginal di antara 
makan 

dan pakaian 

A 20 1 - 

B 16 2 4/1 = 4,0 

C 12 4 4/2 = 2,0 

D 10 6 2/2 = 1,0 

E 8 8 2/2 = 1,0 

F 5 10 2/4 = 0,2 

 
Kurva kepuasan sama akan memberikan gambaran yang lebih 
lengkap mengenai keinginan seorang konsumen untuk 
mengkonsumsi dua barang dan memberikan kepuasan yang 
maksimum. Dari gambar 4.1 dibuat kurva kepuasan sama dari 
seorang konsumen yang mengkonsumsi makanan dan pakaian. 

 
Gambar 4.1. Kurva Kepuasan Sama 
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Apabila seorang muslim menukar kombinasi barang yang 
dikonsumsinya dari kombinasi A menjadi B, maka perubahan ini 
akan mempengaruhi kenaikan konsumsi pakaian dari 1 unit menjadi 
2 unit sedangkan untuk makanan mengalami penurunan dari  20 
menjadi 16 unit. Berarti, setiap kenaikan konsumsi satuan barang 
akan mengurangi konsumsi barang yang lain. Keadaan ini 
menggambarkan besarnya pengorbanan suatu barang untuk 
meningkatkan konsumsi barang yang lain, dan dalam waktu yang 
sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperoleh. 
Pengorbanan yang dilakukan tersebut dinamakan marginal atau 
marginal rate of subtitusion (MRS). Tingkat pergantian marginal 
mengandung arti sebagai berikut : 

Ketika seorang muslim mempunyai makanan yang relatif banyak 
jumlahnya dan pakaian yang relatif sedikit, maka diperlukan 
pengorbanan konsumsi yang besar ke atas makanan untuk 
memperoleh satu tambahan pakaian; akan tetapi semakin banyak 
pakaian yang diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi 
makanan yang harus dilakukan untuk memperoleh satu pakaian. 

Bila kombinasi kurva kepuasan sama dikumpulkan akan terlihat 
berbagai bentuk kurva kepuasan yang menghubungkan antara dua 
barang yang berbeda. Kumpulan kurva ini akan memberikan 
gambaran yang lebih lengkap mengenai keinginan konsumen dalam 
mengkonsumsi makanan dan pakaian  memberikan kepuasan 
maksimum. 

Gambar 4.2. Peta Kurva Kepuasan Sama 
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Kurva U1, U2, U3, dan U4  menunjukkan indefference curve atau 
kurva kepuasan sama. Setiap kurva kepuasan menggambarkan suatu 
tingkat kepuasan tertentu dan kurva yang lebih tinggi 
menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar dari kurva yang 
di bawahnya. Dengan demikian U1, U2, U3 dan U4 masing-masing 
menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Tingkat kepuasan 
yang digambarkan oleh U3 lebih besar dari U1, dan U2, sedangkan 
U2 lebih besar dari U1. Setiap kurva kepuasan sama yang lebih tinggi 
menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Dapat 
disimpulkan; bahwa kombinasi yang digambarkan oleh kurva yang 
berada di bawah kurva yang pertama adalah lebih sedikit jumlahnya. 
Ini berarti kepuasan yang diperoleh daripadanya juga lebih sedikit. 
Sedangkan kombinasi yang digambarkan oleh kurva yang berada di 
atas kurva yang pertama adalah lebih banyak jumlahnya.  Maka 
kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsinya lebih besar. 

Bagaimana seorang muslim dalam menghadapi pilihan barang 
halal dan haram. Semakin sedikit barang yang tidak kita sukai akan 
memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini digambarkan 
dengan kurva kepuasan yang semakin ke kiri atas semakin tinggi 
tingkat kepuasannya. Barang yang haram adalah barang yang tidak 
kita sukai. Secara grafis, sumbu X sebagai barang haram dan sumbu Y 
sebagai barang halal. 

Gambar 4.3. Kombinasi Barang Halal dan Haram 
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Dalam gambar ini pergerakan kurva kepuasan dari kanan bawah 
ke kiri atas menunjukkan semakin banyak barang halal yang 
dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram yang dikonsumsi. 
Semakin banyak barang yang halal berarti menambah nilai guna 
sedangkan semakin sedikit barang yang haram berarti mengurangi 
nilai guna. Keadaan ini akan memberikan tingkat  halal yang lebih 
tinggi. Bila sumbu X dan Y adalah barang halal maka kurva kepuasan 
bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Berbeda dengan kurva yang 
menunjukkan pilihan barang halal dan haram yang diilustrasikan 
suka atau tidak suka, dalam sumbu X dan Y yang halal seorang 
muslim harus memaksimumkan kepuasannya di dalam memilih 
kedua barang yang bersangkutan. 

5. Garis Anggaran Pengeluaran (Budget Line) 

Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan seseorang 
muslim untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan 
dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Di dalam 
kenyataan, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang 
diinginkannya, sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat 
dibelanjakan. Dengan demikian persoalan yang dihadapi oleh setiap 
konsumen adalah; bagaimana ia harus membelanjakan pendapatan 
yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan 
kepuasan yang paling maksimum. Karenanya perlu analisis lain yang 
digunakan untuk garis anggaran pengeluaran (budget lines). Garis 
anggaran adalah garis yang menunjukkan berbagai gabungan 
barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu 
yang halal. (Bagi seorang muslim tidak hanya mempertimbangkan 
hasil pekerjaan tetapi juga keberlangsungan pekerjaan).  

Untuk menggambarkan keberadaan garis anggaran dapat 
dinyatakan dalam sebuah contoh sebagai berikut; seorang muslim 
mengeluarkan uang sebanyak Rp. 90.000,- untuk membeli makanan 
dan pakaian. Misalnya harga makanan Rp. 6.000,- dan pakaian Rp. 
9.000,- setiap unit. Berdasarkan pemisahan ini ditunjukkan beberapa 
gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan uang yang 
dimiliki konsumen tersebut. Kalau konsumen membeli 15 makanan, 
ia harus membayar 15 x Rp. 6.000 = Rp. 90.000,-. Oleh karena tidak 
seunit pakaian pun dapat dibelinya. Gabungan A menggambarkan 
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keadaan ini. Gabungan B, C, D, E menggambarkan kombinasi barang 
yang dapat dibeli sesuai dengan kemampuan seorang muslim. 

Dalam tabel 4.3 terlihat berbagai kombinasi antara makanan dan 
pakaian yang  diperoleh  dengan  pengeluaran seorang muslim 
sebesar Rp. 90.000,-. Jumlah unit dari kombinasi A sebesar 15, tetapi 
15 ini hanya makanan sedangkan pakaian adalah 0. Jumlah 
kombinasi B, C, D, E dan F berturut-turut adalah 14, 13, 12, 11 dan 10. 
Untuk menentukan kombinasi mana yang paling baik maka seorang 
muslim akan memperhitungkan beberapa banyak yang diperoleh 
dari sejumlah kombinasi itu untuk memaksimalkan manfaat 
pengeluaran total. Karenanya seorang muslim akan memilih 
kombinasi pada A, tetapi konsekuensi kombinasi ini tidak bisa 
mengkonsumsi pakaian. Bila kombinasi A bukan yang terbaik bagi 
seorang muslim maka kombinasi yang baik adalah B. 

Tabel 4.3 
Gabungan Makanan dan Pakaian 
Yang dapat dibeli seorang Muslim 

Kombinasi Makanan 
(Unit) 

Pakaian 
(unit) 

Pengeluaran Total 
(Rp.) 

A 15 0 90.000 

B 12 2 90.000 

C 9 4 90.000 

D 6 6 90.000 

E 3 8 90.000 

F 0 10 90.000 

Dari kasus di atas maka seorang muslim bila mengkonsumsi 
sejumlah barang perlu : 

1). Seorang muslim tidak sekedar memperhitungkan besarnya 
jumlah barang yang diperoleh dari pemanfaatan secara 
maksimal pengeluaran total tetapi juga memperhitungkan 
skala prioritas dari berbagai barang yang akan diperoleh dari 
memanfaatkan pengeluaran total tersebut. 

2). Seorang muslim menyadari bahwa memilih salah satu dari 
kombinasi yang ada merupakan kombinasi yang didasarkan 
atas nilai-nilai syariah, bukan sekedar memperhitungkan 
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besarnya jumlah kombinasi barang yang diperoleh dari 
pemanfaatan pengeluaran total. 

Pada gambar 4.4 titik A, B, C, D, E, F adalah titik-titik yang 
menggambarkan gabungan makanan dan pakaian seperti yang 
ditunjukkan dalam tabel 4.3. Garis yang menghubungkan titik-titik 
tersebut adalah garis anggaran pengeluaran. Titik-titik pada garis 
tersebut menggambarkan gabungan makanan dan pakaian yang 
dapat dibeli dengan menggunakan uang yang dimiliki seorang 
muslim. (Seorang muslim memiliki tendensi memegang uang untuk 
motivasi berjaga-jaga yang amat terbatas dibandingkan untuk 
transaksi. Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam surat 43 
ayat 32 yang berbunyi “Kami membagikan rezeki bagi mereka dalam 
kehidupan di dunia ini”.) 

Gambar 4.4. Garis Anggaran Pengeluaran 
 

 
 
5.1 Syarat Untuk Mencapai Kepuasan Maksimum 

Syarat seorang muslim dalam berkonsumsi mencapai tingkat 
kepuasan ditunjukkan dalam hubungan antara kurva kepuasan sama 
dengan garis anggaran ditunjukkan pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. 
Hubungan antara Kurva Kepuasan sama dengan Garis Anggaran 

 

 

Dalam menggambarkan garis anggaran dimisalkan seseorang 
muslim berpenghasilan Rp. 250.000,-. Barang yang dikonsumsi 
adalah makanan dan pakaian, dan harga masing-masing barang 
tersebut adalah Rp. 3.250,- dan Rp. 2.250,-. Garis anggaran 
pengeluaran yang dibuat berdasarkan atas pemisalan ini memotong 
kurva kepuasan sama U1 di A dan D; memotong kurva kepuasan 
sama U2 di B dan C serta menyinggung kurva kepuasan sama di U3 
di E. Kurva U4 tidak memotong atau menyinggung sama sekali kurva 
anggaran. Hal ini menunjukkan kurva U4 tingkat kepuasan yang 
tidak dapat dijangkau oleh seorang muslim. 

Bila seorang muslim ingin mengkonsumsi gabungan barang 
seperti yang ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D maka kepuasan 
belum mencapai tingkat yang maksimum, karena konsumen belum 
bergerak mencapai tingkat yang maksimum. Titik yang menunjukkan 
tingkat kepuasan maksimal adalah titik E di mana kurva kepuasan 
sama dengan garis anggaran berpotongan dalam satu titik. Dapat 
disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai kepuasan 
yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran 
pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. 
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5.2 Perubahan Pendapatan dan Harga 

Perubahan pendapatan akan memindahkan garis anggaran 
pengeluaran sejajar dengan posisi asal. Pertambahan pendapatan 
memindahkan garis turun ke bawah. Pada setiap garis anggaran 
pengeluaran akan terdapat satu kurva kepuasan sama yang 
menyinggung garis tersebut. Titik persinggungan tersebut adalah 
keseimbangan pemaksimum kepuasan yang baru. 

Garis ini dapat dilihat dalam gambar 4.6. Pada waktu 
pendapatan adalah Y, garis anggaran pengeluaran adalah seperti 
ditunjukkan oleh garis a. Dengan demikian E adalah keseimbangan 
yang menggambarkan kepuasan maksimum. Selanjutnya jika 
pendapatan naik ke Y2 maka garis anggaran pengeluaran telah 
menjadi garis b. Keseimbangan yang baru adalah E1. Pertambahan 
pendapatan lebih lanjut memindahkan keseimbangan ke E2. Garis 
pendapatan konsumsi adalah garis yang bermula dari titik origin (o) 
dan melalui titik-titik keseimbangan E, E1, E2 dan seterusnya. 

Gambar 4.6. Garis Pendapatan Konsumsi 

 

Perubahan harga mengubah kecondongan garis anggaran 
pengeluaran. Di dalam gambar 4.7 pada mulanya garis anggaran 
pengeluaran adalah AB. Garis ini disinggung oleh kurva kepuasan 
U3 di titik E, maka ia menunjukkan kedudukan yang menciptakan 
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kepuasan maksimum kepada konsumen. Selanjutnya jika pendapatan 
tetap maka harga makanan tetap, tetapi harga pakaian berubah 
misalnya harga pakaian naik. Sebagai akibatnya, garis anggaran 
pengeluaran berpindah menjadi garis AC, dan garis itu disinggung 
kurva jika kepuasan sama U2 di titik E1. Maka titik ini merupakan 
keseimbangan yang baru, harga pakaian naik kembali, maka garis 
anggaran pengeluaran bergeser menjadi garis AD. Kurva kepuasan 
sama U1 menyinggung di titik E2 dan berarti titik ini adalah titik 
keseimbangan yang baru. Kalau titik E, E1,E2 kita hubungkan maka 
diperoleh kurva yang dinamakan garis harga konsumsi. 

 
Gambar 4.7.  Garis Harga Konsumsi 

 

 

Apabila terjadi perubahan pendapatan dan harga maka 
keseimbangan maksimum kepuasan akan mengalami perubahan. 
Titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan 
pendapatan dihubungkan akan terdapat suatu kurva yang 
dinamakan garis-pendapatan konsumsi. Suatu kurva juga akan 
diperoleh apabila dihubungkan titik-titik keseimbangan yang 
diwujudkan oleh perubahan harga; kurva itu dinamakan garis harga-
konsumsi. 

6. Corner Solution untuk Pilihan Halal-Haram 

Pilihan antara barang halal dan haram dapat digambarkan 
dengan kurva kepuasan yang berbentuk cembung ke arah kiri atas, 
bila kita gambarkan sumbu X sebagai barang haram dan Y sebagai 
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barang halal. (Bagi seorang muslim dalam kondisi yang wajar tidak 
ada pilihan untuk barang-barang haram, tetapi dalam teori ini 
menggambarkan keadaan seorang muslim jika harus memilih di 
antara barang halal dan barang haram dan bagaimana dampaknya 
terhadap tingkat kepuasan seorang muslim.). Dalam grafik ini 
pergerakan kurva kepuasan ke kiri atas menunjukkan semakin 
banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang 
haram yang dikonsumsi. Semakin banyak barang yang halal berarti 
menambah nilai guna sedangkan sedikit barang yang haram berarti 
mengurangi nilai guna. Keadaan ini memberikan tingkat kepuasan 
yang lebih tinggi. 

Bentuk kurva kepuasan yang demikian tidak memungkinkan 
terjadinya persinggungan antara kurva kepuasan dan garis anggaran. 
Keadaan ini terjadi karena marginal rate of sutitution (MRS) untuk 
barang halal selalu lebih kecil dibandingkan slope garis anggaran. 
Pilihan optimal bagi konsumen adalah mengalokasikan seluruh 
pendapatannya untuk membeli barang halal. Jadi, berbeda dengan 
bentuk kurva kepuasan sama barang halal-halal yang melengkung 
dan slope-nya negatif, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. 
Sedangkan, kurva kepuasan sama barang halal-haram sebagaimana 
gambar 4.8 bentuknya melengkung dan slope-nya positif yaitu naik 
dari kiri bawah ke kanan atas. 

Konsumen meningkatkan nilai gunanya dengan terus 
mengurangi konsumsi barang haram untuk mendapatkan lebih 
banyak barang halal, sampai pada titik di mana ia tidak dapat lagi 
melakukannya, yaitu pada saat seluruh pendapatannya habis 
digunakan untuk membeli barang halal. Ini yang disebut sudut 
penyelesaian atau corner solution. Corner Solution dapat juga terjadi 
pada pilihan barang halal X dan barang halal Y, jika MRS barang-
barang halal tersebut selalu lebih kecil atau selalu lebih besar 
dibanding slope garis anggarannya. Misalnya corner solution terjadi 
untuk barang yang perfect subtitution. Bentuk kurva kepuasan untuk 
dua barang yang perfect subtitution adalah berupa garis lurus 
sehingga tidak ada kemungkinan terjadi persinggungan dengan garis 
anggaran. Untuk kasus perfect subtitution, diminishing rate of MRS 
tidak terpenuhi. Bila slope kurva kepuasan lebih curam dibanding 
slope garis anggarannya, maka corner solution akan terjadi pada 
garis sumbu horisontal X, sedangkan bila slope kurva kepuasan lebih 
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landai dibanding slope garis anggarannya maka corner solution akan 
terjadi pada sumbu vertikal Y. 

Corner Solution tidak hanya terjadi pada keadaan halal-haram 
atau perfect subtitution saja. Ia juga terjadi pada Indifference curve 
yang “not strongly convex”. Secara grafis ini digambarkan dengan 
bentuk kurva cembung yang kecembungannya begitu tipis sehingga 
hampir menyerupai garis lurus. Jadi dalam hal ini diminishing rate of 
MRS terpenuhi yaitu kurva kepuasan yang terbentuk cembung dari 
kiri atas ke kanan bawah. Namun karena slopenya dimulai dari kiri 
atas dengan slope yang lebih kecil dari slope garis anggarannya, 
maka kedua slope itu tidak pernah bersinggungan. 

Gambar 4.8 
Penyelesaian Corner 1 dan Corner 2 

 

 
 

7. Dampak Nilai Islam dalam Berkonsumsi 

Seorang muslim memperhatikan teknis penyelenggaraan 
konsumsi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, 
seorang muslim dilarang semata-mata menggunakan hawa nafsunya 
dalam berkonsumsi. Perilaku konsumsi seorang muslim didasari oleh 
kesadaran bahwa ia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa 
dilakukan sendiri. Pertemuan yang berwujud transaksi merupakan 
keniscayaan bagi siapa saja yang mau hidup wajar. Kesadaran akan 
perlunya peran orang lain dalam memenuhi kehidupannya 
mendorong seorang muslim untuk bersifat tawadhu. 
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Perilaku konsumsi dalam Hadits Islam akan didasarkan pada 
nilai-nilai Al-Qur‟an dan Al-Hadits akan berdampak pada seseorang 
muslim dalam beberapa hal: 

1). Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman 
bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas, sebagaimana 
kepuasan digambarkan dalam utility function mengalami 
fenomena diminishing return. Seorang muslim akan 
mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. 
Tingkat kepuasan yang digambarkan dalam indifference curve 
bagi seorang muslim diinterpretasikan sebagai kebutuhan 
bukan keinginan. 

2). Tingkat kepuasan didasarkan atas banyaknya jumlah dari dua 
atau satu pilihan barang yang dipilih, tetapi didasarkan atas 
pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan. 
Oleh karena itu, seorang muslim tidak sekedar 
memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh 
dari pemanfaatan secara maksimal pengeluaran total, tetapi 
juga memperhitungkan skala prioritas dari berbagai barang 
yang akan diperoleh dari memanfaatkan pengeluaran total 
tersebut. 

3). Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang 
haram atau barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti 
mengkonsumsi makanan/minuman beralkohol, 
mengkonsumsi barang atau jasa hasil proses memeras, barang 
dari hasil menjarah, mencuri dan merampok. Mengkonsumsi 
jenis barang atau jasa tersebut bukan saja tidak boleh dari sisi 
fiqh, tetapi mengkonsumsi barang atau jasa tersebut akan 
menyuburkan perilaku-perilaku yang haram. 

4). Seorang muslim tidak akan memaksa untuk berbelanja 
barang-barang yang di luar jangkauan penghasilannya. 
Walaupun ia dapat menambah penghasilannya dari utang 
atau kegiatan bersifat subhat, karena kegiatan ini akan 
menimbulkan, pertama, terkondisi untuk mempermudah 
masalah, kedua, mempengaruhi orang lain untuk melakukan 
hal sama, karena alasan gengsi (prestise), ketiga, akan 
menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi sosial. 
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8. Konsep Utilitas, Marginal Utility 

Untuk memberi penjelasan perilaku konsumen dalam 
menentukan permintaan tersebut orang menggunakan konsep utilitas 
(daya guna). Menurut pendekatan daya guna ini, setiap barang 
mempunyai daya guna atau memberikan kepuasan kepada 
konsumen yang menggunakan barang tersebut. Jadi jika seorang 
konsumen meminta sesuatu jenis barang, pada dasarnya yang 
diminta adalah daya guna (utilitas) barang tersebut. 

8.1 Pendekatan Kardinal 

Untuk memberi penjelasan perilaku konsumen dalam 
menentukan permintaan tersebut orang menggunakan konsep utilitas 
(daya guna). Menurut pendekatan daya guna ini, setiap barang 
mempunyai daya guna atau memberikan kepuasan kepada 
konsumen yang menggunakan barang tersebut. Jadi seorang 
konsumen meminta sesuatu jenis barang, pada dasarnya yang 
diminta adalah daya guna (utilitas) barang tersebut. 

Salah satu pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen 
dalam mengkonsumsi barang-barang atau jasa adalah pendekatan 
kardinal atau biasa disebut dengan pendekatan guna batas (Marginal 
Utility). Menurut pendekatan ini, kepuasan konsumen dalam 
mengkonsumsi  barang atau jasa dapat diukur atau dihitung dengan 
angka-angka, uang atau menggunakan satuan lainnya (angka 
kardinal seperti 1,2,3,.......dan seterusnya). 

Kepuasan atau kegunaan dari mengkonsumsi barang dinamakan 
nilai guna (utility). Dari tinggi rendahnya utility suatu barang 
tergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Jadi sesuatu 
barang akan mempunyai arti atau nilai bagi seseorang apabila barang 
tersebut mempunyai nilai guna baginya. Adapun besar kecilnya nilai 
guna suatu barang terhadap seseorang akan bergantung dari 
preferensi konsumen yang bersangkutan. 

Teori nilai guna kardinal dikemukakan oleh seorang ekonom 
aliran Austria (Heinrich Gossen 1854, Stanley Jevons 1871, Leon 
Walras 1894). Teori nilai guna kardinal yang dikemukakan ekonom 
tersebut hanya berlaku dengan beberapa asumsi yaitu: Pertama, nilai 
guna dapat diukur. Kedua, konsumen bersifat rasional sehingga 
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perilakunya dapat dipahami secara logis. Ketiga, konsumen 
bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Jika semakin banyak 
barang yang dikonsumsi maka semakin besar pula jumlah nilai guna 
yang diperoleh. Akan tetapi laju pertambahan nilai guna yang 
diperoleh karena ia menambah barang yang dikonsumsi makin lama 
makin menurun, dan bahkan tambahan nilai guna tersebut dapat 
mencapai nol atau bahkan negatif apabila konsumsi barang tersebut 
diteruskan. 

Hal seperti diuraikan di atas adalah kejadian-kejadian yang 
sudah umum atau biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena 
itu pada teori ini berlaku hipotesa sebagai berikut: 

“Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari 
mengkonsumsi barang atau jasa akan semakin sedikit apabila orang tersebut 
terus menerus menambah konsumsinya terhadap barang tersebut. Pada 
akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif yaitu apabila konsumsi 
terhadap barang tersebut ditambah satu unit lagi, dan nilai guna total akan 
menjadi bertambah sedikit”. Inilah yang disebut Hukum Pertambahan 
Manfaat yang Semakin Menurun (The Law of Diminishing Marginal 
Utility). Secara grafis hubungan antara jumlah barang yang  
dikonsumsikan dengan utilitas total dapat ditunjukkan pada gambar 
berikut : 

Gambar 4.9. Kurva Total Utilitas 
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Seperti gambar di atas maka kepuasan maksimum konsumen ada 
di titik C dan dicapai pada saat ia mengkonsumsi barang X sebanyak 
X3. Sebelum mencapai titik C, maka tambahan konsumsi barang X 
akan memberikan tambahan terhadap utilitas, tetapi setelah titik C, 
maka tambahan konsumsi barang X akan menurunkan utilitas 
konsumen. 

Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung 
secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram 
atau kilogram, panjang dengan centimeter atau meter. Sedangkan 
satuan ukuran kegunaan adalah utility. Keputusan untuk 
mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara 
manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nilai 
kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut utilitas total atau 
total utility (TU). Tambahan kegunaan dari penambahan satu unit 
barang yang dikonsumsi disebut utilitas marjinal atau marginal 
utility (MU). Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi 
adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit. Untuk setiap unit 
tambahan konsumsi, tambahan biaya yang harus dikeluarkan sama 
dengan harga barang per unit. 

Misalnya Achmad ingin membeli baju, yang harga per helainya 
Rp. 25.000,. Berapa buah baju yang akan dikonsumsi?. Untuk 
menjawabnya, kita harus tahu dahulu nilai baju itu bagi Achmad 
yang diasumsikan setara dengan rupiah. Seandainya pola konsumsi 
Achmad ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4. 
Utilitas Total dan Utilitas Marjinal dari Mengkonsumsi Baju 

 

Harga 
baju 

Per helai 
(Rp) 

Jumlah baju 
yang 

dikonsumsi 

Uang yang 
Harus 

Dikeluarkan 
(Rp) 

Kegunaan 
Total/TU 
(Utility) 

Tambahan 
kegunaan/

MU 
(Utility) 

25.000 1 25.000 50.000 50.000 

25.000 2 50.000 125.000 75.000 

25.000 3 75.000 185.000 60.000 
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Bagi Achmad, baju pertama nilai kegunaannya jauh lebih besar 
dibanding uang yang harus dikeluarkan. Hanya dengan Rp. 25.000,- 
diperoleh kegunaan 50.000,- utility. Oleh sebab itu dia mau 
menambah konsumsi bajunya. Baju yang kedua memberi tambahan 
kegunaan (MU) lebih besar daripada yang pertama, yaitu 75.000 
utility, berarti kegunaan total (TU) menjadi 125.000 utility. Dia pun 
menambah konsumsi baju menjadi tiga yang memberi TU 185.000  
utility dan MU 60.000. Walaupun telah terjadi penurunan MU 
(hukum penambahan manfaat yang semakin menurun), tetap lebih 
menguntungkan. Seandainya Achmad terus menambah konsumsi 
bajunya, maka setelah baju kelima penambahan konsumsi tidak 
menambah TU, bahkan dapat menurunkan TU karena MU sudah <0 
(negatif). Pergerakan angka-angka dalam tabel dapat diterjemahkan 
dalam bentuk gambar berikut ini (Gambar 4.10). Terlihat kurva TU 
pada awalnya menaik tajam, seiring naiknya nilai MU. Di titik A, MU 
mencapai maksimum, untuk selanjutnya menurun yang 
menyebabkan slope kurva TU makin mendatar Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 4 100.000 225.000 40.000 

25.000 5 125.000 250.000 25.000 

25.000 6 150.000 250.000 0 

25.000 7 175.000 225.000 -25.000 

25.000 8 200.000 100.000 -125.000 
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Gambar 4.10. Utilitas Total dan Utilitas Marjinal 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Achmad akan 
berhenti mengkonsumsi pada baju yang kelima. Jika setelah itu dia 
menambah jumlah baju yang dikonsumsi, tindakan itu bukan saja 
tidak menambah TU, bahkan menguranginya. Achmad berhenti 
mengkonsumsi pada saat harga baju (Rp. 25.000) sama dengan nilai 
utilitas marjinal (25.000 utility). 

MU = P............................................................................ (4.1) 

Prinsip ini berlaku untuk semua barang, sehingga konsumen 
akan mencapai kepuasan maksimum pada saat: 

MUx=Px........................................................................... (4.2) 

di mana: MUx = tambahan kegunaan X 

 Px       = harga X 

              Px 
             MUx =  1 
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Hal di atas hanya berlaku jika konsumen hanya mengkonsumsi satu 
macam barang saja yaitu barang X.  Jika barang yang dikonsumsinya 
lebih dari satu macam, maka kepuasan maksimum terjadi pada: 
  
  MUx           MUy                                  MUz                                 
               Px               Py                                     Pz     
  
Agar uraian di atas lebih jelas lagi, maka dapat dijelaskan melalui 
tabel 4.5 di bawah yang menunjukkan hubungan antara jumlah 
barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen A dan tambahan 
kepuasan dari mengkonsumsi barang tersebut. 
 

Tabel 4.5 Marginal Utility Barang X dan Barang Y 
 

Barang X Mux Barang Y MUy 

1 50 1 40 

2 45 2 36 

3 43 3 32 

4 35 4 28 

5 30 5 24 

6 25 6 22 

7 20 7 16 

8 15 8 12 

9 10 9 8 

10 5 10 4 

 

Kita misalkan konsumen A mempunyai pendapatan Rp. 13.000 
dan ia ingin mengkonsumsi atau membeli  dua  macam  barang  yaitu  
X  dan  Y. Harga barang  X  Rp. 1000,- per  unit  dan juga  harga  
barang Y Rp. 1000,- per unit. Pertanyaannya yaitu berapa banyak 
barang X dan berapa banyak barang Y yang dapat dibeli oleh 
konsumen A dengan anggaran yang ada tersebut agar utilitasnya 
maksimal. 

Dengan melihat informasi yang disajikan pada tabel 4.5 tersebut 
konsumen dapat mengalokasikan uangnya sedemikian rupa sehingga 
memperoleh kepuasan yang maksimum dan semua pendapatannya 
habis untuk dibelanjakan. Untuk itu maka pertama yang harus 
dilakukan adalah mengkonsumsi atau membeli barang yang paling 

=

   

= ....................... =  

              . 
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dibutuhkan terlebih dulu. Menurut tabel di atas, uang ribuan pertama 
tentunya akan dibelikan pada barang yang memberikan tambahan 
kepuasan tertinggi, dan ini diperoleh dengan membeli satu buah 
barang X yang nantinya akan memberikan tambahan kepuasan 
tertinggi, dan ini diperoleh dengan membeli satu buah barang X yang 
nantinya akan memberikan tambahan kepuasan (marginal utility) 
sebesar 50 satuan kepuasan. Kemudian ribuan yang kedua akan 
dibelikan barang X lagi (unit kedua), karena barang ini 
mendatangkan tambahan kepuasan sebesar 45 satuan kepuasan. 
Begitu juga pada ribuan ketiga akan dibelikan satu buah barang X 
lagi karena memberikan tambahan kepuasan sebesar 43 satuan 
kepuasan, lebih besar daripada barang Y yang guna batas 
tertingginya adalah 40. Baru pada ribuan keempat konsumen 
membeli barang Y yang tambahan kepuasannya sebesar 40. Ribuan 
kelima akan dibelikan barang Y yang tambahan kepuasannya adalah 
36 satuan kepuasan. Kemudian seterusnya konsumen dapat 
melakukan pilihannya sampai ribuan yang ke 13 (anggaran habis). 
Jika di rangking, sampai pada ribuan yang ketiga belas maka akan 
didapatkan barang X sebanyak 7 unit dan barang Y sebanyak 6 unit, 
sehingga kepuasan total yang didapat konsumen A tersebut sebanyak 
248 dari barang X dan 183 dari barang Y, atau sama dengan 430. Jadi 
dengan uang sebanyak Rp. 13.000,- konsumen akan memperoleh 
kepuasan sebesar 430 dari mengkonsumsi 2 jenis barang X dan Y. Hal 
tersebut kalau dibuat dalam persamaan, maka kepuasan maksimum 
dicapai pada saat : 

 MUx           MUy             20            20                                                      

              Px              Py            1000        1000               

Dan apakah pendapatan benar-benar sudah habis, maka dapat 
dicocokkan dengan persamaan: 

B         = Px . X + Py . Y 
13.000 = 1000.7 + 1000.6 
13.000 = 7.000   + 6.000 

 
  

=

   

=

   
=

   
= 0,2   
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8.2 Pendekatan Ordinal 
8.2.1 Kurva Indiferensi (Indifference Curve) 

Pendekatan Ordinal disebut juga dengan pendekatan  Indifference 
Curve. Menurut pendekatan ini, besarnya nilai guna bagi seorang 
konsumen tidak perlu diketahui seperti pendekatan kardinal. Tanpa 
mengukur besarnya nilai guna pun perilaku konsumen dalam 
menentukan permintaan  dapat  dipelajari.  Pendekatan Ordinal ini 
dikemukakan oleh J. Hicks dan RJ. Allen (1934). Jadi menurut 
pendekatan ordinal ini tingkat kepuasan seseorang dari 
mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat dihitung dengan uang 
atau angka atau satuan lainnya, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi 
atau lebih rendah (dengan skala ordinal seperti ke-1, ke-2, ke-3 dan 
seterusnya). 

Menurut pendekatan ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung. 
Hanya dapat dibandingkan, sebagaimana kita menilai kecantikan 
atau kepandaian seseorang. Untuk menjelaskan pendapatnya, 
pendekatan kardinal menggunakan kurva indiferensi (Indifference 
Curve). Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai 
kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat 
kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Suatu kurva indiferensi 
atau sekumpulan kurva indiferensi (yang disebut peta indiferensi 
atau indifference map). Misalkan Sutarno mengkombinasikan 
konsumsi makan bakso dan makan sate. 

Walaupun telah dinyatakan bahwa menurut teori ordinal 
kegunaan atau kepuasan tidak dapat dihitung, namun untuk 
keperluan studi (agar menjadi lebih jelas) tidaklah salah bila kita 
mengasumsikan bahwa informasi dari kurva indiferensi dapat 
diterjemahkan dalam persamaan kuantitatif. Misalkan nilai kegunaan 
(kepuasan) Sutarno dari mengkonsumsi makan bakso dan makan sate 
per bulan dapat ditulis sebagai berikut : 

U = X. Y.......................................................................... (4.3) 

di mana:  U = tingkat kepuasan 

X = makan bakso (mangkok per bulan) 

Y = makan sate (porsi per bulan) 

  



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    149 

Untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu, beberapa kombinasi 
yang mungkin dicantumkan dalam tabel 4.6 

Tabel. 4.6 
Makan Bakso dan Makan Sate 

Yang Memberi Tingkat Kepuasan Sama Bagi Sutarno 
 

Makanan Bakso 
(mangkok per bulan) 

Makanan Sate 
(porsi per bulan) 

25 kali 4 porsi 

20 kali 5 porsi 

10 kali 10 porsi 

5 kali 20 porsi 

4 kali 25 porsi 

 
Jika kombinasi itu disajikan dalam kurva akan diperoleh kurva 
indiferensi (IC) seperti ditunjukkan oleh gambar 4.11. 

Gambar 4.11 
Kurva Indiferensi (Indifference Curve) 
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Ciri atau Sifat Kurva Indifferen : 

1). Kurva indifferen mempunyai kemiringan (slope) negatif (miring 
dari kiri atas ke kanan bawah). 

 
Gambar 4.12. Kemiringan Kurva Indifferen 

 
  
Jadi jika konsumen menginginkan untuk menambah konsumsi 
barang X sebesar DX (perubahan dari X1 menjadi X2), maka 
konsumen tersebut harus mengorbankan barang Y sebesar DY 
(pengurangan dari Y1 menjadi Y2). Dengan demikian kurva 
indifferen tersebut adalah sebesar : 
 

                                                    
 

 
 

2.  Kurva indifferen yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan 
tingkat kepuasan yang semakin tinggi. 

  

X

Y
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Gambar 4.13. Peta Indifferen 
 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa kepuasan di titik C 
(kombinasi X3 dan Y3) lebih besar daripada kepuasan di titik B 
(kombinasi X2 dan Y2), dan kepuasan di titik B lebih besar daripada 
kepuasan di titik A (kombinasi X1 dan Y1). Titik A berada pada IC3 
yang lebih tinggi kedudukannya daripada IC2 (kedudukan titik B). 
Dan IC2 lebih tinggi kedudukannya daripada IC1 tempat kedudukan 
di titik A. 

Kurva indifferen tidak pernah berpotongan dengan kurva 
indifferen lainnya. Mengapa kurva indifferen tidak boleh 
berpotongan dengan kurva indifferen yang lainnya?. Untuk 
menjawab hal tersebut perhatikan gambar 4.14. 
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Gambar 4.14. Kurva Indifferen yang Saling Berpotongan 
 

 
  

Sesuai gambar di atas, kepuasan di titik A sama dengan tingkat 
kepuasan di titik B karena kombinasi titik A berada satu kurva 
indifferen dengan kombinasi di titik B (IC1). Demikian pula, 
kepuasan di titik A sama dengan kepuasan di titik C karena 
kombinasi di titik A berada pada satu kurva dengan kombinasi di 
titik C (IC2). Akan tetapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa 
kepuasan di titik A sama dengan kepuasan di titik B atau sama 
dengan tingkat kepuasan di titik C, karena titik B berada pada kurva 
indifferen pertama (IC1) sedang titik C berada kurva indifferen yang 
kedua (IC2). Kombinasi titik C lebih disukai daripada kombinasi titik 
B. 

4. Kurva indifferen cembung ke titik asal (titik 0) 

Untuk itu sebelumnya kita pahami dulu mengenai istilah 
Marginal Rate of Substitution (MRS) atau tingkat substitusi marjinal. 
Misalnya MRSYX dapat didefinisikan bahwa sebagai kuantitas Y 
yang dapat dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh satu unit 
tambahan dari X, dan tetap berada dalam tingkat kepuasan yang 
sama. Perhatikan tabel  4.7. berikut : 
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Tabel 4.7 
Marginal Rate of Substitution Y for X 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 
Marginal Rate of Substitution Y for X 

 
 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, jika tingkat kepuasan diasumsikan 
konstan bagi berbagai macam kombinasi X dan Y, maka jika 
konsumen mempunyai 5 unit X dan 2,5 unit Y, maka MRSYX 
(Marginal Rate of Substitution Y for X) adalah sebesar 0,3. Artinya 
untuk menambah 1 unit X konsumen harus mengorbankan 0,3 unit Y. 
Dan selanjutnya makin banyak X yang dimiliki dan semakin 
berkurang Y yang dimiliki oleh konsumen, maka barang Y menjadi 

X Y 

2 4,0 

3 3,4 

4 2,9 

5 2,5 

6 2,2 

7 2,0 
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semakin lebih penting, sehingga makin sedikit barang Y yang ia 
korbankan. Hal ini berarti MRSYX makin menurun dengan semakin 
banyaknya barang X. Jika tingkat substitusi marjinal turun ketika kita 
bergerak dari sedikit X ke lebih banyak X, maka kurva indifferen 
berbentuk cembung menghadap titik pusat (origin). 

Perlu untuk diperhatikan bahwa kurva indifferen yang 
berbentuk garis lurus dan mempunyai kemiringan negatif 
menggambarkan substitusi sempurna. Gambar 4.16 berikut 
menunjukkan kasus yang ekstrem, di mana satu komoditi tidak dapat 
disubstitusikan sama sekali dengan yang lain. Kedua komoditi 
tersebut harus dipergunakan dalam proporsi yang tepat, misalnya 
sepatu kiri dan sepatu kanan. 

Gambar 4.16 Kurva Indifferen Ekstrem 

 

 

8.2.2 Keseimbangan Konsumen 

Kondisi keseimbangan adalah kondisi dimana konsumen telah 
mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Uang yang 
ada (jumlahnya tertentu) dipakai untuk mencapai tingkat kepuasan 
tertinggi (maksimalisasi kegunaan), atau tingkat kepuasan tertentu 
dapat dicapai dengan anggaran paling minim (minimalisasi biaya). 
Secara grafis kondisi keseimbangan tercapai pada saat kurva garis 
anggaran (menggambarkan tingkat kemampuan) bersinggungan 
dengan kurva indifferen (menggambarkan tingkat kepuasan). 
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Gambar 4.17 (a) menggambarkan maksimalisasi kepuasan 
(satisfaction maximalization). Kemampuan yang dimiliki adalah BL1. 
Karena itu tingkat kepuasan yang tertinggi yang dapat diperoleh 
adalah titik E, tempat persinggungan BL1 dengan IC2. Pada saat itu 
kombinasi konsumsi adalah 0X1 unit barang X dan 0Y1 unit barang 
Y. Kurva IC1 bukan kurva yang memberikan tingkat kepuasan 
maksimum, karena dapat dijangkau dengan anggaran yang lebih 
rendah daripada BL1, yaitu BL2. Kurva IC3 walaupun lebih tinggi 
daripada IC2 tidak terjangkau dengan kemampuan yang ada. 

Gambar 4.17 (b) menggambarkan minimalisasi biaya (cost 
minimalization). Tingkat kepuasan yang ingin dicapai adalah IC1, 
yang dapat dicapai dengan anggaran minimum sebesar BL2, dengan 
kombinasi konsumsi 0X1 unit barang X dan 0Y1 unit barang Y. BL1 
walaupun lebih rendah daripada BL2 bukan biaya minimum karena 
tidak dapat menjangkau target IC1. Sementara dengan BL3 konsumen 
dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada IC1. 
Keseimbangan konsumen berada pada titik E. 

Gambar 4.17. Maksimalisasi Kepuasan dan Minimalisasi Biaya 
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8.2.3 Reaksi Terhadap Perubahan Harga Barang 

Keseimbangan yang dicapai dapat berubah karena pendapatan nyata 
berubah. Jika pendapatan nyata meningkat, konsumen dapat 
menaikkan tingkat kepuasannya. Sebaliknya bila pendapatan nyata 
menurun, dengan terpaksa konsumen menurunkan tingkat 
kepuasannya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang 
menurun. Salah satu faktor yang dapat mengubah pendapatan nyata 
adalah perubahan harga barang. 

1). Kurva Harga Konsumsi 

Perubahan harga salah satu barang menyebabkan rasio harga 
berubah. Akibatnya barang yang harganya turun atau naik menjadi 
relatif lebih murah atau mahal dibanding barang lainnya. Perubahan 
ini menyebabkan pendapatan nyata berubah walaupun pendapatan 
nominal (money income) tidak berubah. Akhirnya jumlah barang yang 
dikonsumsi berubah karena tingkat keseimbangan konsumen juga 
berubah. Perubahan-perubahan di atas dapat digambarkan  dalam 
kurva yang disebut Kurva Harga Konsumsi (Price Consumption 
Curve). 

Price Consumption Curve (PCC) dapat didefinisikan sebagai 
tempat kedudukan (lokus) titik-titik keseimbangan konsumen pada 
berbagai rasio harga sebagai akibat perubahan harga suatu barang, 
dimana pendapatan nominalnya tetap. 

Gambar 4.18 
Kurva Harga Konsumsi 

(Price-Consumption Curve) 
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Pada gambar 4.18 ditunjukkan bahwa keseimbangan awal terjadi 
di titik A. Bila harga barang X turun, maka kemampuan untuk 
membeli barang X meningkat dari jumlah anggaran yang tetap, 
ditunjukkan oleh garis anggaran bergeser  ke BL2 dan BL3. 
Keseimbangan pun berubah dari titik A ke titik B dan titik C. 
Demikian halnya dengan kombinasi konsumsi. Jika titik-titik 
keseimbangan tersebut dihubungkan maka terbentuk sebuah garis, 
yaitu kurva PCC. 

2). Penurunan Kurva Permintaan (Demand Curve) 

Pada gambar 4.18 disimpulkan bahwa pada saat harga barang X 
makin murah (P3< P2 < P1) permintaan terhadap X makin bertambah 
(0X3 > 0X2 > 0X1). Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Karena 
itu dari kurva PCC dapat diturunkan kurva permintaan (demand 
curve). 

Kurva permintaan itu diturunkan dalam batasan tiga asumsi : 

a). Konsumen berada pada kondisi keseimbangan 
b). Pendapatan nominal tidak berubah 
c). Harga nominal barang lain tidak berubah 

Gambar 4.19. Menurunkan Kurva Permintaan 
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3). Permintaan Individu dan Permintaan Pasar 

Permintaan pasar adalah jumlah permintaan individu-individu 
yang ada di pasar. Misalkan jumlah konsumen dalam pasar barang X 
hanya dua, yaitu A dan B yang dicerminkan oleh kurva permintaan 
Da dan Db (perhatikan gambar 4.20). Permintaan pasar (Dt) diperoleh 
dengan cara menjumlahkan secara horizontal Da dan Db. 

Gambar 4.20 
Permintaan Pasar 

 

 

Pada harga P0, permintaan A adalah A0 dan permintaan B 
adalah B0, sehingga permintaan total adalah A0 + B0 sama dengan 
T0. Ketika harga menjadi P1, permintaan A adalah A1, permintaan B 
adalah B1, permintaan total T1. Pada harga P2 permintaan A sama 
dengan nol, permintaan B adalah B2, permintaan total T2. Pada harga 
P3 permintaan A dan B masing-masing sama dengan nol, sehingga 
permintaan total sama dengan nol. 

9. Reaksi Terhadap Perubahan Pendapatan Nominal 

Suatu faktor lain yang dapat mengubah keseimbangan 
konsumen perubahan pendapatan nominal. Karena rasio harga tidak 
berubah maka kurva garis anggaran bergeser sejajar dengan kurva 
garis anggaran sebelumnya. 
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1). Kurva Pendapatan-Konsumsi (Income-Consumption Curve) 

Jika titik-titik keseimbangan tersebut di atas kita hubungkan 
maka terbentuk Kurva Pendapatan-Konsumsi (Income-Consumption 
Curve), seperti pada gambar 4.21, Income Consumption Curve (ICC) 
dapat didefinisikan sebagai tempat dudukan titik-titik keseimbangan 
konsumen pada berbagai tingkat pendapatan nominal, dimana harga 
nominal barang tidak berubah. Kemiringan ICC adalah positif, 
karena umumnya permintaan terhadap suatu barang meningkat bila 
pendapatan meningkat (barang normal). Sudut kemiringan ICC 
dapat memberikan indikasi apakah suatu barang kebutuhan pokok 
atau barang mewah. 

Gambar 4.21 
Kurva Pendapatan-Konsumsi (Income-Consumption Curve) 

 

 

2). Kurva Engel (Engel Curve) 

Namun klarifikasi lebih jelas untuk mengetahui apakah suatu 
barang merupakan barang kebutuhan pokok atau barang mewah 
dilakukan dengan menggunakan kurva Engel (Engel Curve). Kurva 
ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya, Christian Lorenz 
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Ernest Engel (statistian Jerman abad 19), yang mencoba melihat 
hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat konsumsi. Bila 
kurva permintaan diturunkan dari Price-Consumption Curve (ICC). 

Gambar 4.22. Kurva Engel 

 

 

Gambar 4.22 (a) adalah kurva Engel untuk barang yang 
merupakan kebutuhan pokok, seperti bahan makanan pokok. 
Perubahan pendapatan nominal tidak berpengaruh banyak terhadap 
perubahan permintaan. Bahkan jika pendapatan terus meningkat, 
permintaan terhadap barang tersebut perubahannya makin kecil 
dibanding perubahan pendapatan. Jika dikaitkan dengan konsep 
elastisitas, maka elastisitas pendapatan dari barang kebutuhan pokok 
makin kecil bila tingkat pendapatan nominal makin tinggi. 

Gambar 4.22 (b) adalah kurva Engel untuk barang yang termasuk 
barang mewah. Kenaikan permintaan terhadap barang tersebut lebih 
besar dibandingkan dengan kenaikan tingkat pendapatan. Atau 
dapat dikatakan bahwa permintaan terhadap barang mewah 
mempunyai derajat elastisitas yang besar. 
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10. Efek Substitusi (Substitution Effect) dan Efek Pendapatan 
(Income Effect) 

Ketika kita mengatakan bahwa jika harga barang maka 
permintaan terhadap barang tersebut bertambah atau sebaliknya, 
yang terlihat sebenarnya adalah total interaksi antara kekuatan 
pengaruh perubahan pendapatan dan perubahan harga, terhadap 
keseimbangan konsumen.  Dengan perkataan lain, jika harga suatu 
barang turun, maka ada dua komponen yang dipengaruhi : 

1). Harga relatif barang menjadi murah, sehingga bila konsumen 
bergerak pada tingkat kepuasan yang sama (kurva indifferensi 
awal) dan pendapatan nyata dianggap tetap, maka konsumen 
akan menambah jumlah harga barang lain dan pendapatan 
nominal dianggap tetap, kita akan melihat efek pendapatan 
(income effects). 

  
 Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini : 
 

Gambar 4.23 
Efek Substitusi dan Efek Pendapatan:Kasus Harga Turun 
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a. Efek Total : 

Turunnya harga barang X telah menyebabkan keseimbangan 
konsumen bergeser dari titik A ke C. Karena kemampuan meningkat 
dari BL1 ke BL3, jumlah X yang diminta bertambah dari 0X1 ke 0X3. 
Pertambahan jumlah yang diminta sebesar X1X3 unit, merupakan 
efek total (penjumlahan efek substitusi dan efek pendapatan). 

b. Efek Substitusi : 

Turunnya harga X membuat harga X relatif lebih murah daripada 
harga Y (slope BL3  lebih datar dari BL1). Jika konsumen diminta 
melakukan penyesuaian keseimbangan pada tingkat kepuasan yang 
sama (IC1) dengan pendapatan nyata tidak berubah, maka titik 
keseimbangan tercapai pada titik B, yaitu persinggungan antara IC1 
dengan BL2 (garis terputus-putus dan sejajar dengan BL3). BL2 
merupakan garis anggaran yang sama nilai dengan BL1, namun 
kemiringannya berbeda sesuai dengan rasio harga pada BL2. Jumlah 
X yang diminta menjadi 0X2 (karena harga X sekarang relatif lebih 
murah). Pertambahan permintaan terhadap X sebesar X1X2 
merupakan efek substitusi. 

c. Efek Pendapatan 

Pertambahan jumlah X yang diminta sebesar X2X3 merupakan 
efek pendapatan. Sebab jika pendapatan nominal naik (BL2 terputus-
putus digeser sejajar ke atas, BL3 menyinggung IC2 jumlah X yang 
diminta bertambah sebanyak X2X3 unit. 

Efek Total = Efek Substitusi + Efek Pendapatan 

X1X3 = X1X2 + X2X3 

Bagaimana bila harga naik?  Prinsip analisisnya sama. Kita 
perhatikan gambar berikut ini. Silahkan perhatikan gambar grafik 
yang ada di bawah ini :  
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Gambar 4.24 
Efek Substitusi dan Efek Pendapatan : Kasus Harga Naik 

 

 

Efek total dari kenaikan harga X adalah penurunan permintaan 
sebesar 0X1-0X3. Jika konsumen harus melakukan penyesuaian 
keseimbangan dengan asumsi tingkat pendapatan dan tingkat 
kepuasan adalah sama seperti kondisi awal (IC1), maka 
keseimbangan konsumen tercapai di titik B yang merupakan 
persinggungan BL2 (garis terputus-putus) dengan IC1. Perubahan 
rasio harga (harga relatif) telah mengurangi jumlah X yang diminta 
sebanyak X1X2. Ini merupakan efek substitusi. Sedangkan penurunan 
pendapatan nominal (yang disebabkan kenaikan harga X) telah 
menurunkan jumlah X yang diminta sebesar X2X3.  Ini merupakan 
efek pendapatan. 

11. Barang Inferior dan Barang Giffen 

Efek substitusi selalu mempunyai hubungan berlawanan dengan 
perubahan harga. Jika harga suatu barang naik, permintaannya 
menurun, dan sebalknya. Tidak demikian halnya dengan efek 
pendapatan. Ada dua kemungkinan yang terjadi akibat kenaikan 
pendapatan nyata terhadap permintaan. 
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1). Kenaikan pendapatan nyata menaikkan permintaan (efek 
pendapatan positif). Barang tersebut adalah barang normal. 

2). Kenaikan pendapatan nyata menurunkan permintaan (efek 
pendapatan negatif). Hal ini terjadi pada barang inferior dan 
barang giffen. 

1). Barang Inferior 

Memberi gambaran efek pendapatan daripada barang inferior, 
dimana kenaikan pendapatan nominal (BL1 ke BL2) justru 
menurunkan permintaan terhadap X (dari 0X1 ke 0X2). 

Gambar 4.25. 
Efek Pendapatan terhadap Barang Inferior 

 

 

Yang menjadi pertanyaan adalah bila harga barang turun, apakah 
permintaan terhadap barang inferior tetap bertambah atau 
sebaliknya? Permintaan terhadap barang inferior akan naik apabila 
harga turun selama efek substitusi lebih besar dari efek pendapatan. 
Begitu juga sebaliknya. Tetapi jika efek pendapatan besar, maka 
turunnya harga barang justru menurunkan permintaan. Sebaliknya 
naiknya harga barang justru menaikkan permintaan. Barang ini 
disebut barang Giffen. Jadi barang Giffen pastilah barang inferior. 
Tetapi tidak semua barang inferior adalah barang Giffen. 
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Gambar 4.26 menunjukkan interaksi antara kekuatan efek 
substitusi dan efek pendapatan dalam kasus barang inferior. 
Turunnya harga barang X telah menggeser keseimbangan konsumen 
dari titik A ke titik B. Efek total dari penurunan harga adalah 
penambahan jumlah X yang diminta sebanyak X1X2. Jika kita tarik 
garis anggaran yang sejajar BL3 (garis terputus-putus) sampai 
bersinggungan dengan IC1, akan didapatkan titik C. Artinya jika 
konsumen diminta untuk menyesuaikan keseimbangan dimana 
pendapatan nyata dianggap tetap, sehingga hanya mampu 
menggapai IC1, dia akan mengubah komposisi konsumsinya dengan 
menambah konsumsi X sebanyak X1X3 (efek substitusi), karena harga 
X relatif lebih murah. 

Gambar 4.26. 
Barang Inferior: Kasus Harga Turun 

 

 

Kita melihat bahwa efek substitusi (X1X3) lebih besar daripada efek 
total (X1X2)  Mengapa?  Ternyata X adalah barang inferior. Kenaikan 
pendapatan nyata justru menurunkan permintaan terhadapnya. Jadi 
terdapat efek pendapatan negatif sebesar efek total dikurangi efek 
substitusi (X1X2 - X1X3 = - X3X2). Bagaimana membuktikan efek 
pendapatan negatif tersebut secara grafis? Kita geser garis BL2 yang 
terputus-putus sejajar ke kanan atas (BL3) hingga bersinggungan 
dengan IC2. Langkah ini dimaksudkan ingin memberikan gambaran 
bahwa apabila pendapatan nominal naik (rasio harga tidak berubah) 
konsumen mampu meningkatkan target kepuasannya ke IC2. 
Ternyata kenaikan pendapatan ini mengurangi jumlah X yang 
diminta sebesar X3X2 unit. 



166    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

2). Barang Giffen 

Barang Gifffen adalah barang yang apabila harganya naik, 
permintaannya justru meningkat, atau sebaliknya. Gambar 4.27 
memberikan penjelasan grafis barang Giffen dalam kasus harga naik. 

Gambar 4.27. Barang Giffen : Kasus Harga Naik 

 

 

Gambar 4.27. menunjukkan bahwa kenaikan  harga X justru 
meningkatkan permintaan X dari 0X1 ke 0X2. Total efek perubahan 
harga adalah X1X2. Sebenarnya kenaikan harga X telah menyebabkan 
harga relatif lebih mahal (kemiringan BL3 lebih curam dibanding 
BL1). Seandainya konsumen harus menyesuaikan tingkat 
keseimbangan di tingkat semula (IC1), dia akan mengurangi 
konsumsi X sebanyak X1X3 unit. Ini merupakan efek substitusi. 
Namun karena efek pendapatan negatif lebih besar dari efek 
substitusi (penurunan pendapatan telah meningkatkan jumlah X 
yang diminta sebesar X3X2 unit), menyebabkan permintaan X 
meningkat X1X2 unit. 

Kasus barang Giffen ditentukan pertama kali oleh Robert Giffen 
ketika meneliti konsumsi kentang di Irlandia. Kenaikan harga 
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kentang justru meningkatkan permintaan kentang. Kesimpulan yang 
ditarik dari penelitian Giffen adalah bahwa barang Giffen selain 
barang Inferior, juga mempunyai porsi besar dalam pengeluaran 
konsumen. 

12. Total Utility, Mashlahah Versus Utility 

A.  Fungsi Utility 

Dalam ilmu ekonomi tingkat kepuasan (utility function) 
digambarkan oleh kurva indifference (indifference curve). Biasanya yang 
digambarkan adalah utility function antara dua barang (atau jasa) 
yang keduanya memang disukai oleh konsumen. 

Dalam membangun teori utility function, digunakan tiga aksioma 
pilihan rasional : 

1. Completeness 
 Aksioma ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat 

menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara 
dua keadaan. Bila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, 
maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu di 
antara tiga kemungkinan ini : 
 A lebih disukai daripada B 
 B lebih disukai daripada A 
 A dan B sama menariknya 

2. Transitivity 
 Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu 

mengatakan “A lebih disukai daripada B”, dan “B lebih 
disukai daripada C”, maka ia pasti mengatakan bahwa “A 
lebih disukai daripada C”. Aksioma ini sebenarnya untuk 
memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri 
individu dalam mengambil keputusan. 

3. Continuity 
 Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu 

mengatakan “A lebih disukai daripada B”, maka kepuasan 
yang mendekati A pasti juga lebih disukai daripada B‟. 

Ketiga asumsi ini dapat kita terjemahkan ke dalam bentuk 
geometris yang selanjutnya lebih sering kita kenal dengan kurva 
indiffence (selanjutnya kita tulis  IC). IC adalah sebuah kurva yang 
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melambangkan tingkat kepuasan konstan, atau sebagai tempat 
kedudukan masing-masing titik yang melambangkan kombinasi dua 
macam komoditi (atau berbagai macam komoditi) yang memberikan 
tingkat kepuasan yang sama. Utility map untuk dua barang inilah 
yang digambarkan dengan grafik dua dimensi dengan sumbu X 
sebagai barang yang disukai dan sumbu Y sebagai barang lain yang 
juga disukai. 

Gambar 4.28. Kurva Indifferen dengan Utilitas Berbeda 
 

 

Semua kombinasi titik pada kurva indifferen yang sama memiliki 
tingkat kepuasan yang sama. Gambar 4.28 menunjukkan bahwa titik 
A, B, dan C berada pada tingkat indifferen yang sama sehingga 
tingkat kepuasan pada titik A sama dengan tingkat kepuasan pada 
titik A atau C yaitu pada U1. Sedangkan kepuasan yang lebih tinggi 
dicapai pada U2, di mana titik D dan E memberikan tingkat kepuasan 
yang sama, namun lebih tinggi daripada titik-titik A, B, maupun C. 
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Tabel 4.8.Kombinasi Konsumsi Barang X dan Barang Y 
 

Kombinasi Jumlah Barang X Jumlah Barang Y 

A 2 unit 3 unit 

B 3 unit 2 unit 

C 5 unit 1 unit 

D 3 unit 5 unit 

E 4 unit 4 unit 

 

Kombinasi titik yang berada pada kurva indifference yang sama 
memberikan tingkat kepuasan yang sama, sedangkan bila berada 
pada kurva indeference yang berbeda maka akan memberikan 
tingkat kepuasan yang berbeda pula. Dari gambar 4.28 dapat 
diketahui bahwa titik A, B, dan C memberikan tingkat kepuasan yang 
sama, sedangkan titik D dan E memberikan tingkat kepuasan yang 
lebih tinggi daripada titik A, B atau C. 

Konsekuensi dari adanya aksioma konsistensi dalam pilihan 
konsumen, adalah bahwa antar kurva indifference yang berbeda 
tidak boleh berpotongan. Jika kurva tersebut berpotongan berarti 
terjadi pelanggaran terhadap aksioma utilitas, yaitu tidak adanya 
konsistensi. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.29 
Perpotongan Indifference Curve Melanggar Aksioma Utilitas 

 

 

Kombinasi titik S, Q, dan R memberikan tingkat kepuasan yang 
sama yaitu pada kurva indifference U1. Kombinasi pada titik P, Q 
dan T memberikan tingkat kepuasan yang sama, yaitu pada kurva 
Indifference U2. Dari kedua pernyataan di atas terlihat bahwa titik Q 
berada pada kurva indifference U1 dan U2, yang berarti tidak adanya 
konsitensi tingkat kepuasan pada titik Q, yang berarti pula telah 
melanggar aksioma ke-2 dari utilitas. 

2.1 Tingkat Substitusi Marginal 

Karena kita seringkali dihadapkan pada alternatif penggunaan 
komoditi lain, maka kita perlu mempelajari sejauh mana seorang 
konsumen bersedia untuk menukar suatu komoditi dengan komoditi 
lainnya melalui kajian lebih rinci dari kurva IC ini. Tingkat kesediaan 
untuk menukar komoditi dengan komoditi lain inilah yang dalam 
literatur konvensional kita kenal dengan tingkat substitusi marginal 
(marginal rate of substitution) X untuk Y, atau MRSXY. 

MRSXY= jumlah unit komoditi Y yang harus dikorbankan untuk 
mendapatkan tambahan satu unit komoditi X, dalam tingkat 
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kepuasan yang sama. Formulasi MRSXY dapat kita tuliskan sebagai 
berikut : 

  
                      ∆X         jumlah penambahan unit X 
                      ∆Y         jumlah unit Y yang berkurang 
 
Untuk lebih memperjelas penghitungan tingkat MRS ini di setipa titik 
dapat kita ilustrasikan pada gambar 4.30 di bawah ini : 
 

Gambar 4.30 MRS Secara Grafis 
 

 

Perhitungan nilai MRS pada gambar 4.30 di atas adalah jumlah 
kompensasi pengurangan jumlah unit barang Y yang dikonsumsi 
untuk mendapatkan penambahan konsumsi satu unit barang X. 
Kalau kita perhatikan nilai MRS dari kiri ke kanan maka dapat kita 
simpulkan bahwa nilai MRS akan semakin berkurang. Inilah ciri 
tambahan yang dimiliki oleh kurva IC, yaitu tingkat substitusi yang 
semakin berkurang (the law of diminishing marginal rate of subtitution) 

12.2 Barang Halal, Haram dan Analisa Kurva Indifference 

Tidak semua komoditi mempunyai sifat yang sama, yakni ada yang 
haram dan ada yang halal, maka kita tidak dapat memberikan 

= MRSxy   = 
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pengertian yang sama terhadap bentuk dan fungsi dari kurva 
indifference. Seperti diketahui, IC dan garis anggaran digunakan untuk 
menganalisa pilihan seorang konsumen atas dua macam komoditi. 
Kesejahteraan konsumen akan meningkat jika ia mengkonsumsi lebih 
banyak barang yang bermanfaat dan halal dan mengurangi konsumsi 
barang yang buruk atau haram. Islam sudah cukup jelas dan rinci 
mengklasifikasikan mana barang halal dan mana barang haram. 
Islam juga melarang untuk menghalalkan apa yang sudah ditetapkan 
haram dan mengharamkan apa-apa yang sudah ditetapkan 
kehalalannya. 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 
kamu melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik 
dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada 
Allah yang kamu beriman kepada-Nya (al-Maa’idah; 87-88) 

Gambar di bawah ini menerangkan bagaimana kurva indifferen 
dari berbagai komoditi, baik yang halal maupun yang haram. 

Gambar 4.31 
Peta Indifference Curve Lengkap untuk Barang Halal/Haram 

 

 
  

X halal (MUX> 0) 
Y haram (MUY) <0) 
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12.3 Increasing Utility 

Semakin tinggi indifference curve berarti semakin banyak barang yang 
dapat dikonsumsi, dan juga semakin tinggi tingkat kepuasan 
konsumen. Secara grafis tingkat utilitas yang lebih tinggi 
digambarkan dengan utiity function yang letaknya di sebelah kanan 
atas. Bagi konsumen, semakin ke kanan atas utility function maka 
semakin baik. Bentuk utility function yang convex(cembung terhadap 
titik 0) menunjukkan adanya diminishing marginal rate of substitution. 
Bahasa mudahnya, kepuasan yang di dapat dari mengkonsumsi 
piring pertama soto ayam lebih tinggi daripada kepuasan 
mengkonsumsi soto ayam piring kedua, ketiga, dan seterusnya. 

Dalam Islam cara berpikir ini juga ditemukan. Rasulullah saw 
bersabda, “Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada 
orang beriman yang lemah”. Dalam hadits lain disebutkan : “Iri hati itu 
dilarang kecuali terhadap dua jenis orang; yaitu orang yang berilmu yang 
mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, dan orang yang kaya yang 
membelanjakan hartanya di Jalan Allah”. Jadi dalam konsep Islam pun 
diakui bahwa yang lebih banyak (tentunya yang halal) lebih baik. 
(Tentunya dalam batasan yaitu tidak berlebihan. “Janganlah berlebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan” (QS Al-
An‟am 141). Secara grafis utility function antara dua barang (atau jasa) 
yang halal digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.32 
Peningkatan Indifference Curve untuk Barang Halal X dan Halal Y 
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Dalam konsep Islam, pembagian jenis barang (atau jasa) antara 
yang haram dan halal sangat penting. Hal ini dapat kita gambarkan 
dalam utility function. Utility function untuk dua barang yang salah 
satunya tidak disukai digambarkan dengan utility function yang 
terbalik, seakan diletakkan cermin. Semakin sedikit barang yang 
tidak kita sukai akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 
Hal ini digambarkan dengan utility function yang semakin ke kiri atas 
semakin tinggi tingkat kepuasannya. Barang yang haram adalah 
barang yang tidak kita sukai. Secara grafis, kita gambarkan sumbu X 
sebagai barang haram, dan sumbu Y sebagai barang halal. Dalam 
grafik ini, pergerakan utility function ke kiri atas menunjukkan 
semakin banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit 
barang haram yang dikonsumsi. Semakin banyak barang yang halal 
berarti menambah utilitas sedangkan semakin sedikit barang yang 
haram berarti mengurangi dis-utility. Keadaan ini akan memberikan 
tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Gambar 4.33 
Peningkatan Indifference Curve untuk Barang Haram X dengan Barang 

Halal Y 
 

 

Bila letak barang yang haram dan yang halal ini diubah maka bentuk 
utility function pun akan berubah. Bila sumbu X menunjukkan barang 
halal, sedangkan sumbu Y menunjukkan barang haram, maka bentuk 
utility function berbalik 1800 dari terbuka menghadap ke kiri atas 
menjadi telungkup menghadap ke kanan bawah. Dalam grafik ini, 
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pergerakan utility function ke kanan bawah menunjukkan semakin 
banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang 
haram yang dikonsumsi. Semakin banyak barang yang halal berarti 
menambah utilitas sedangkan semakin sedikit barang yang haram 
berari mengurangi disutility. Keadaan ini akan memberikan tingkat 
kepuasan yang lebih tinggi. 

12.4 Budget Constraint 

Segala keinginan pasti ada batasnya, walaupun batasan ini akan 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha yang dikeluarkan 
untuk mendapatkan ruang gerak yang lebih tinggi. Rasulullah Saw 
pernah menggambarkan hubungan antara cita-cita atau keinginan 
manusia dan segala hambatan yang mesti dijumpainya. Untuk 
menjelaskan bagaimana seorang mukmin berusaha meraih cita-
citanya, ia membuat gambar empat persegi panjang. Di tengah-
tengah kotak itu ditarik satu garis sampai keluar. Kemudian beliau 
membuat garis pendek-pendek di sebelah garis yang di tengah-
tengah seraya bersabda: “Ini adalah manusia dan empat persegi 
panjang yang mengelilinginya adalah ajal. Garis yang di luar ini 
adalah cita-citanya, serta garis yang pendek-pendek adalah 
hambatan-hambatannya. Apabila ia dapat menghadapi hambatan 
yang satu, maka ia akan menghadap hambatan yang lain. Dan 
apabila ia dapat mengatasi hambatan yang lain, maka ia akan 
menghadapi hambatan lain lagi. 

 

Untuk tetap bersemangat melangkah mengatasi setiap hambatan 
tersebut, maka ia mengembalikan sepenuhnya kepada Allah Swt. Ia 
percaya bahwa tiada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali atas 
kehendak Allah. 



176    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

Dalam teori konsumsi, hadits tentang cita-cita dan segala macam 
hambatan ini bisa kita gunakan untuk menerangkan batasan 
seseorang dalam memaksimalkan utility konsumsinya. Selain faktor 
norma konsumsi dalam Islam, keinginan untuk memaksimalkan 
utility function ditentukan juga oleh beberapa dana yang tersedia 
untuk membeli kedua jenis barang tersebut. Batasan ini disebut 
budget constraint, yang secara matematis ditulis sebagai berikut : 

I = Px X + PY Y 

Dari persamaan di atas dapat diketahui kombinasi jumlah barang 
X dan barang Y yang dapat dikonsumsi. Tabel berikut 
menggambarkan hal tersebut dengan lebih jelas. Katakanlah harga 
barang X adalah $1 per unit dan harga barang Y adalah $2 per unit. 

Tabel 4.9. Biaya Kombinasi Konsumsi Barang X dan Barang Y 

 

Kombinasi Jumlah Barang X 
Jumlah Barang 

Y 
Pengeluaran 

Barang yang dikonsumsi 
yang 

dikonsumsi 
Total 

A 0 40 $80 

B 20 30 $80 

C 40 20 $80 

D 60 10 $80 

E 80 0 $80 

 

Tabel di atas menunjukkan kombinasi jumlah barang X dan jumlah 
barang Y yang dapat dikonsumsi, atau kombinasinya yang dapat 
dibeli dengan uang sejumlah $80. Garis yang menghubungkan titik 
A, B, C, D, dan E disebut dengan budget line. 
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Gambar 4.34 Garis Anggaran (budget line) 

 

Kombinasi titik di bawah budget line menunjukkan jumlah dana 
yang digunakan untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y dan 
jumlah dana yang digunakan tersebut lebih kecil daripada jumlah 
dana yang tersedia (daerah yang diarsir). 

13.  Optimal Solution 

Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka perilaku konsumsi 
seorang muslim akan selalu rasional. Oleh sebab itu pengambilan 
keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada 
perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, manfaat serta 
mudharat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha 
menggapai preferensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat 
yang tersedia. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang 
memilih suatu kombinasi komoditi yang akan memberikan tingkat 
utilitas yang lebih besar. Utilitas di sini juga meliputi maslahat dan 
mudharat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi komoditi tersebut. 
Kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen 
muslim secara maksimal adalah merupakan optimalisasi atau titik 
optimal bagi yang bersangkutan. Untuk mencapai tingkat 
optimalisasi konsumen ini, seorang konsumen dibatasi oleh garis  
anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditi yang dapat 
dibelinya. Secara matematis, optimisasi konsumen dapat 
diformulasikan 
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 Utilitas marginal X = utilitas marginal Y 
                  Harga X                        Harga Y 
 
           Utilitas marginal X           harga X             MUx          Px 
           Utilitas marginal Y            harga Y            MUY          PY 
  
Dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi  
titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan 
budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua 
cara : 
1.  Memaksimalkan utility function pada budget line tertentu. 
 

Tabel 4.10. Maksimalisasi Utility Function pada Budget Tertentu 

 

Dengan tingkat pengeluaran tertentu yaitu $80, maka kombinasi 
barang B lebih baik daripada kombinasi R dan S. Kombinasi B lebih 
baik daripada R karena dapat mengkonsumsi barang Y lebih banyak; 
dari segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak 
termanfaatkan sebesar $20. Kombinasi B lebih baik daripada 
kombinasi S karena dapat mengkonsumsi barang X lebih banyak; dari 
segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak 
termanfaatkan sebesar $10. 

  

Kombinasi Jumlah Barang X 
Jumlah Barang 

Y 
Pengeluaran 

Barang 
yang 

Dikonsumsi 
yang 

Dikonsumsi 
Total 

B 20 30 $80 

R 20 20 $60 

S 10 30 $70 

= = 
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Gambar 4.35 
Optimalisasi Konsumsi dengan Memaksimalkan Utility Function 

 

 

Pada kurva IC dan IC′, anggaran yang tersedia untuk 
mengkonsumsi barang halal X dan Y belum sepenuhnya 
dimanfaatkan, dengan kata lain masih ada anggaran yang idle. Titik A 
merupakan titik equilibrum dari tingkat kepuasan optimal yang 
dapat dicapai oleh konsumen. Pada titik ini kurva IC″ yang 
mempunyai tingkat kepuasan tertinggi bersinggungan dengan garis 
anggaran (budget line). 

2. Meminimalkan budget line pada utility function tertentu. 

Tabel 4.11 
Minimalisasi Budget Line pada Utility Function Tertentu 

 

Kombinasi 
Jumlah Barang 

X 
Jumlah Barang Y Pengeluaran 

Barang 
yang 

Dikonsumsi 
yang 

Dikonsumsi 
Total 

B 20 30 $80 

T 20 30 $90 
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Untuk mengkonsumsi 20X dan 30Y cukup diperlukan uang $80. 
Oleh karenanya kombinasi B lebih baik daripada kombinasi T, karena 
untuk mendapatkan T ia harus membayar lebih mahal untuk jumlah 
barang yang sama. 

Gambar 4.36 
Optimalisasi Konsumsi dengan Meminimalkan Budget Line 

 

 

Untuk mengkonsumsi barang X dan Y dengan tingkat kepuasan yang 
sama, seorang konsumen mempunyai beberapa alternatif garis 
anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, optimalisasi 
konsumen yang terbentuk berada pada budget line paling kecil untuk 
mendapatkan kepuasan yang sama. 

13.1 Corner Solution Untuk Pilihan Halal-Haram 

Pilihan antara barang halal dan barang haram dapat digambarkan 
dengan utility function yang mangkuknya terbuka ke arah ke atas, 
bila kita gambarkan sumbu X sebagai barang haram, dan sumbu Y 
sebagai barang halal, seperti pada gambar 4.37. Dalam gambar ini, 
pergerakan utility function ke kiri atas menunjukkan semakin banyak 
barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram 
yang dikonsumsi. Semakin banyak barang yang halal berarti 
menambah utility sedangkan semakin sedikit barang yang haram 
berarti mengurangi dis-utility. (Tentu saja diasumsikan bahwa 
mengkonsumsi barang haram adalah suatu hal yang tidak disukai, 
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sedangkan mengkonsumsi barang halal adalah suatu hal yang 
disukai).  Keadaan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih 
tinggi. 

Bentuk utility function yang demikian tidak memungkinkan 
terjadinya persinggungan (tangency) antara utility function dengan 
budget line. Keadaan ini terjadi karena Marginal Rate of Substitution 
(MRS) untuk barang halal selalu lebih kecil dibandingkan slope 
budget line, maka pilihan optimal bagi konsumen adalah 
mengalokasikan seluruh income nya untuk membeli barang-barang 
halal. Jadi berbeda dengan bentuk indifference curve barang halal-
halal yang convex dan slopenya negatif, yaitu turun dari kiri atas ke 
kanan bawah. Sedangkan indifference curve barang halal-haram 
dengan sumbu X sebagai barang haram dan sumbu Y sebagai barang 
halal, bentuknya convex dan slope nya positif, yaitu naik dari kiri 
bawah ke kanan atas. 

Konsumen meningkatkan utilitasnya dengan terus mengurangi 
konsumsi barang haram untuk mendapatkan lebih banyak barang 
halal, sampai pada titik di mana ia tidak dapat lagi melakukannya, 
yaitu pada saat seluruh income-nya habis digunakan untuk membeli 
barang halal. (Kita akan menunjukkan bahwa mengkonsumsi barang 
haram, misalnya dalam keadaan darurat akan selalu berada pada 
keadaan yang tidak optimal. Keadaan tidak optimal ini ditunjukkan 
dengan tidak tercapainya persinggungan (tangency) antara utility 
function dengan budget line. Ini yang disebut corner solution. (Bila 
barang halal kita letakkan pada sumbu X dan barang haram kita 
letakkan pada sumbu Y, kita akan mempunyai indifference curve 
yang berbeda bentuknya. Sebenarnya tidak ada yang berubah 
dibandingkan barang haram di sumbu X dan barang halal di sumbu 
Y. Namun karena letak sumbunya dirubah, maka bentuk indifference 
pun berbalik 180′ sehingga mangkuknya menghadap kanan bawah, 
sedangkan slope nya positif dari kiri bawah ke kanan atas. Perubahan 
sumbu ini tidak mengubah convexity indifference curve. 
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Gambar  4.37 
Corner Solution untuk pilihan Halal-Haram dengan Maksimalisasi Utility 

Function 
 

 
 

Gambar 4.38 
Corner Solution untuk Pilihan Halal-Haram dengan Minimalisasi Budget 

Line 
 

 
 

Corner Solution dapat juga terjadi pada pilihan barang halal X dan 
barang halal Y, jika MRS barang-barang halal tersebut selalu lebih 
kecil atau selalu lebih besar dibandingkan slope budget line nya. 
Misalnya, corner solution terjadi untuk barang yang perfect substitutive. 
Bentuk utility functionuntuk dua barang yang perfect substitutive 
adalah berupa garis lurus, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi 
persinggungan (tangency) dengan budget line. Untuk kasus perfect 
substitution, diminishing rates of MRS tidak terpenuhi. Bila slope utility 
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function lebih curam dibandingkan slope budget line-nya, maka corner 
solution akan terjadi pada garis sumbu horisontal X. Sedangkan bila 
slope utility function lebih landai dibandingkan slope budget line-nya, 
maka corner solutionakan terjadi pada garis sumbu vertikal Y. 

Gambar 4.39 
Corner Solution, Kemiringan Fungsi Utility lebih curam dibanding 

dengan Budget Line 
 

 
 

Gambar 4.40 
Corner Solution, Kemiringan Fungsi Utility Lebih Landai dibanding 

dengan Budget Line 
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Corner Solution tidak hanya terjadi pada keadaan halal-haram 
atau perfect substitution saja, ia juga dapat terjadi pada indifference 
curve yang not strongly convex. Secara grafis hal ini digambarkan 
dengan bentuk kurva convex yang kecembungannya begitu tipis 
sehingga hampir menyerupai garis lurus. Jadi dalam hal ini, 
diminishing rates of MRS terpenuhi, yaitu utility function yang 
berbentuk convexdari kiri atas ke kanan bawah. Namun karena slope-
nya dimulai dari kiri atas dengan slope yang lebih kecil dari slope 
budget line-nya, maka kedua slope itu tidak pernah bersinggungan. 

Latihan Tes Formatif 

Soal 
Skedul Total Utility dan Marginal Utility 

Jumlah Jeruk yang 
Dikonsumsi 

Nilai Guna 
Total 

Nilai Guna 
Marginal 

0 0 0 

1 30 30 

2 50 20 

3 65 15 

4 75 10 

5 83 8 

6 87 4 

7 89 2 

8 90 1 

9 89 -1 

10 85 -4 

      
Berdasarkan tabel di atas, gambarkan kurva Total Utilitinya dan 
Marginal Utilitinya dan jelaskan! 
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Jawab : 

Kurva Utilitas Total dan Utilitas Marjinal 

 

Tabel dan kurva menunjukkan bahwa sampai pada konsumsi 
kurma tujuh menunjukkan nilai guna marginal ke-delapan adalah 
positif. Ketika makan kurma ke-sembilan nilai guna marginal negatif. 
Ini berarti kepuasan kita memakan kurma mencapai tingkat 
maksimal pada kurma ke delapan. Bila kita mau makan kurma lagi 
maka akan mengurangi kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa 
kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang 
dikonsumsi, tetapi didasarkan atas kemampuan fisik manusia dalam 
menggunakan barang yang dikonsumsinya dalam melangsungkan 
hidupnya. Seorang muslim akan mengkonsumsi sebelum sampai 
pada tingkat kepuasan puncak yaitu pada empat kurma. Oleh karena 
itu pemborosan (israf) demikian juga dengan praktek menggunakan 
harta dengan cara yang salah (tabzir) dilarang oleh Islam. 
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Mengurangi konsumsi sebelum mencapai kepuasan maksimal 
sebagai upaya untuk menjaga konsistensi kepuasan yang diterima 
seorang muslim dari mengkonsumsi suatu barang, karena tambahan 
nilai guna yang akan diperoleh akan menjadi semakin sedikit apabila 
ia terus-menerus menambah konsumsinya. Hukum ini terkenal 
dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun (the law 
diminishing return). Pada akhirnya tambahan nilai guna akan 
menjadi negatif. Apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 
terus, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. 

Hukum nilai guna marginal semakin menurun ini menjelaskan 
bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam berkonsumsi suatu 
barang tidak akan menambah kepuasan dalam berkonsumsi, tetapi 
lama-kelamaan tingkat kepuasan atas barang semakin menurun. 

Soal 

Marginal Utility Barang X dan Barang Y 

Barang X MUX Barang Y MUY 

1 55 1 45 

2 50 2 36 

3 43 3 32 

4 38 4 22 

5 29 5 18 

6 25 6 14 

7 20 7 12 

8 16 8 6 

9 10 9 4 

10 8 10 1 

 
Pendapatan konsumen A sebesar Rp. 14.000 dan ia ingin 
mengkonsumsi dua macam barang X dan Y. Harga barang Y sebesar 
Rp. 1000/unit. Ditanyakan :   
a) MUX...........?  
b) MUY...........?  

c) TU   ............? 
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Jawab : 

Marginal Utility Barang X dan Barang Y 

Barang X MUX Barang Y MUY 

1 55   (I) 1 45 (III) 

2 50  (II) 2 36 (VI) 

3 43 (IV) 3 32 (VII) 

4 38  (V) 4 22 (X) 

5 29 (VIII) 5 18 (XII) 

6 25 (IX) 6 14 

7 20 (XI) 7 12 

8 16 (XIII) 8 6 

9 10 9 4 

10 8 10 1 

 

MUX ............? 
55(I)+50(II)+43(IV)+38(V)+29(VIII)+25(IX)+20(XI)+16(XIII)=  276 
 
MUY.............? 

45(III)+36(VI)+32(VII)+22(X)+18(XII) = 153 
 
TU = MUX + MUY 
        = 276 +  153 = 429 

Soal 
Sebutkan dan Jelaskan pendekatan yang dipakai untuk mempelajari 
perilaku  konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa! 
 
Jawab : 
Pendekatan guna batas (Marginal Utility). Menurut pendekatan ini, 
kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi  barang atau jasa dapat 
diukur atau dihitung dengan angka-angka, uang atau menggunakan 
satuan lainnya (angka kardinal seperti 1,2,3,.......dan seterusnya). 
Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara 
nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau 
kilogram, panjang dengan centimeter atau meter. Sedangkan satuan 
ukuran kegunaan adalah utility. 
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Pendekatan Ordinal disebut juga dengan pendekatan  Indifference 
Curve. Menurut pendekatan ini, besarnya nilai guna bagi seorang 
konsumen tidak perlu diketahui seperti pendekatan kardinal. 
Menurut pendekatan ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung. Hanya 
dapat dibandingkan, sebagaimana kita menilai kecantikan atau 
kepandaian seseorang. Untuk menjelaskan pendapatnya, pendekatan 
kardinal menggunakan kurva indiferensi (Indifference Curve). Kurva 
indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi 
konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan 
yang sama bagi seorang konsumen. 

Soal 
Sebutkan ciri-ciri kurva indifferen 
 
Jawab : 

1. Kurva indifferen mempunyai kemiringan (slope) negatif 
(miring dari kiri atas ke kanan bawah). 

2.  Kurva indifferen yang lebih tinggi kedudukannya 
menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. 

3. Kurva indifferen tidak pernah berpotongan dengan kurva 
indifferen lainnya. 

4. Kurva indifferen cembung ke titik asal (titik 0) 
 
Soal           
Diketahui: 
 

 

 

X Y 

1 6,0 

2 5,5 

3 5,1 

4 4,8 

5 4,6 

6 4,5 
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Gambarkan kurva Marginal Rate of Substitution Y for X berdasarkan 
tabel di atas dan jelaskan kurva tersebut! 

Jawab : 

 

Berdasarkan tabel di atas, jika tingkat kepuasan diasumsikan 
konstan bagi berbagai macam kombinasi X dan Y, maka jika 
konsumen mempunyai 4 unit X dan 4,8 unit Y, maka MRSYX 
(Marginal Rate of Substitution Y for X) adalah sebesar 0,2. Artinya 
untuk menambah 1 unit X konsumen harus mengorbankan 0,2 unit Y. 
Dan selanjutnya makin banyak X yang dimiliki dan semakin 
berkurang Y yang dimiliki oleh konsumen, maka barang Y menjadi 
semakin lebih penting, sehingga makin sedikit barang Y yang ia 
korbankan. Hal ini berarti MRSYX makin menurun dengan semakin 
banyaknya barang X. Jika tingkat substitusi marjinal turun ketika kita 
bergerak dari sedikit X ke lebih banyak X, maka kurva indifferen 
berbentuk cembung menghadap titik pusat (origin). 

Soal 
Sebutkan dan jelaskan beberapa pertimbangan seorang muslim 
dalam berkonsumsi! 

Jawab : 

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa 
pertimbangan : . 

1). Manusia tidak kuat sepenuhnya mengatur detail 
permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. 
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Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur 
oleh Allah.  

2). Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola 
konsumsi seorang muslim. Di mana batas-batas fisik 
merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk 
melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh 
preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang 
muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang 
berlebih-lebihan. 

3). Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya 
sebagai makhluk sosial. Maka, dalam berperilaku 
dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati 
orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang 
mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. 

Soal 
Jelaskan dampak nilai Islam dalam berkonsumsi! 

Jawab : 

Perilaku konsumsi dalam Hadits Islam akan didasarkan pada 
nilai-nilai  Al-Qur‟an dan Al-Hadits akan berdampak pada 
seseorang muslim  dalam beberapa hal: 

1). Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman 
bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang 
muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak 
berlebihan. Tingkat kepuasan yang digambarkan dalam 
indifference curve bagi seorang muslim diinterpretasikan 
sebagai kebutuhan bukan keinginan. 

2). Tingkat kepuasan didasarkan atas banyaknya jumlah dari dua 
atau satu pilihan barang yang dipilih, tetapi didasarkan atas 
pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan. 

3). Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang 
haram atau barang yang diperoleh dengan cara haram. 

4). Seorang muslim tidak akan memaksa untuk berbelanja 
barang-barang yang di luar jangkauan penghasilannya.  
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BAB 

5 
 

TEORI PRODUKSI 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. 
2. Menjelaskan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai 

kewajiban sosial.  
3.  Menganalisis dan menjelaskan fungsi produksi dalam ekonomi 

Islam.  
4. Menganalisis dimensi jangka pendek dan jangka panjang. 
5. Menganalisis dan menjelaskan fungsi produksi dalam ekonomi 

konvensional. 
6. Menganalisis dan menjelaskan tentang konsep meminimumkan 

biaya produksi. 
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A. Pendahuluan 

Setelah kita mempelajari perilaku konsumen yang 
melatarbelakangi bagi kita di dalam memahami sifat-sifat permintaan 
antara pembeli di pasar, sekarang ini perhatian kita beralih ke 
persoalan penawaran. Penawaran datangnya dari produsen, dengan 
demikian sekarang ini kita mempelajari bagaimana sikap dari 
produsen dalam menawarkan barang-barang yang diproduksinya. 
Produsen merupakan pihak yang mengkoordinasi transformasi 
berbagai input untuk menghasilkan output. Dan tentunya seorang 
produsen  dalam kegiatannya untuk menghasilkan output 
menginginkan agar tercapainya efisiensi produksi. Dengan kata lain 
ia berusaha untuk menekan ongkos/biaya produksi yang serendah-
rendahnya dalam suatu jangka waktu tertentu. Efisiensi dalam suatu 
proses produksi akan sangat ditentukan oleh proporsi 
masukan/input yang digunakan serta produktivitas masing-masing 
input untuk setiap tingkat penggunaannya dan masing-masing rasio 
antara masukan-masukan/faktor produksi tersebut dengan hasil 
produksi disebut dengan fungsi produksi. Dalam membahas 
produksi ditinjau dari pasar, kita dapat membedakan jangka waktu 
yang berbeda-beda. 

1. Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam 

Telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bagaimana keputusan-
keputusan konsumsi diambil oleh konsumen; bagaimana memilih 
barang dan jasa yang ada dengan kendala harga dan pendapatan. 
Dalam pembahasan lebih lanjut, semua perilaku yang dibahas pada 
bab-bab sebelumnya memberikan pemahaman  yang cukup 
mendalam tentang penurunan kurva permintaan. 

Sekarang kita berpaling dari sisi permintaan tersebut dan 
selanjutnya membahas perilaku perusahaan. Dalam literatur 
konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan 
pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan 
menggunakan masukan (input) untuk produksi dan menjual 
keluaran atau produk. Seperi halnya dalam teori konsumsi, dalam 
teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku 
produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun 
mengoptimalkan efisiensi produksinya. Memaksimalkan keuntungan 
atau efisiensi produksi tidak akan terlepas dari dua hal; yakni 
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struktur biaya produksi dan revenue yang didapat. Jadi, untuk 
memberikan pemahaman yang lebih dan untuk membedakan konsep 
syariah dan implikasinya dalam teori produksi, maka buku ini juga 
akan membahas dampak pemberlakuan sistem bunga atau revenue 
sharing ataupun profit sharing terhadap struktur biaya atau revenue. 
Sedang dalam kenyataannya, seringkali seorang produsen beroperasi 
dengan berbagai macam sumber modal. Ada yang berasal dari qard 
(pinjaman tanpa kompensasi), syirkah (sebagian menggunakan 
modal dari pihak lain), dan ada pula yang berasal dari pinjaman bank 
yang berbasis bunga dan lain-lain. Tentunya pembahasan teori 
produksi tanpa memperhatikan struktur permodalan dan struktur 
keluaran menjadikan teori ini kurang relevan dengan kenyataan. 

Ekonom muslim yang cukup menaruh perhatian pada teori 
produksi adalah Imam Al-Ghazali. Beliau telah menguraikan faktor-
faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. 
Dalam uraiannya, beliau sering menggunakan kata kasab dan islah. 
Istilah yang pertama berarti usaha fisik yang dikerahkan manusia, 
sedangkan yang kedua adalah upaya manusia untuk mengelola dan 
mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai 
manfaat yang lebih tinggi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang 
cukup besar ketika menggambarkan bermacam ragam aktivitas 
produksi dalam masyarakat, termasuk hirarki dan hakikatnya. Ia 
mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya 
dan menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi. Fokus 
utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-
dasar etos Islam. 

2. Produksi Barang-Barang Kebutuhan Dasar sebagai Kewajiban 
Sosial 

Kita telah menyinggung di atas bahwa Al-Ghazali menganggap 
pencarian ekonomi sebagi bagian dari ibadah individu (Ihya. 2:61). 
Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang 
sebagai kewajiban sosial (fard al kifayah) (Ihya, 2:83). Jika 
sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi 
barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi 
kebutuhan masyarakat, maka kewajiban keseluruhan masyarakat 
sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan 
diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah diproduksi tidak 
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mencukupi, maka semua orang akan dimintai 
pertanggungjawabannya di akhirat. Pada pokoknya, negara harus 
bertanggung jawab dalam menjamin bahwa barang-barang 
kebutuhan pokok di produksi dalam jumlah yang cukup. Al-Ghazali 
beralasan bahwa sesungguhnya ketidakseimbangan yang 
menyangkut barang-barang kebutuhan pokok akan cenderung 
menciptakan kondisi kerusakan dalam masyarakat.  

3. Fungsi Produksi dalam Ekonomi Islam 

Produksi adalah sebuah proses yang telah lahir di muka bumi ini 
semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsipil 
bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. 
Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia 
dengan alam. Maka untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, 
Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. 
Bumi adalah lapangan dan medan, sedang manusia adalah pengelola 
segala apa yang terhampar di muka bumi untuk dimaksimalkan 
fungsi dan kegunaannya. Apa yang diungkapkan oleh para ekonom 
tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau 
upaya manusia. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan 
dan arahan. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana, 
menurut Yusuf Qordhawi diartikan sebagai hasil kerja yang 
tersimpan. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam 
produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia (labor), sistem atau 
prasarana yang kemudian kita sebut teknologi dan modal (segala 
sesuatu dari hasil kerja yang disimpan). 

Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola 
sumber daya yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan 
optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Satu yang 
tidak boleh dan harus dihindari oleh manusia adalah berbuat 
kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, segala macam kegiatan 
ekonomi yang ditujukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat 
pada peningkatan utility atau nilai guna sumber daya tidak disukai 
dalam Islam. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang 
produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber 
yang halal dan baik untuk produksi, dan memproduksi serta 
memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak 
menzalimi pihak lain. Dengan demikian, penentuan input dan output 
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dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak 
mengarah pada kerusakan. 

Untuk dapat memahami teori produksi ini lebih jauh, pertama 
yang harus kita ketahui adalah definisi dan makna dari fungsi 
produksi. Fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara 
jumlah input dan output (yang berupa barang ataupun jasa) yang 
dapat dihasilkan dalam satu periode. 

“A production fuction describes the relationship between the 
quantity of output obtainable per period of time” 

Q = f (Xa, Xb, Xc,..........Xn), 

Dimana Xa, Xb, Xc,........Xn menunjukkan jumlah dari kombinasi 
input dan Q menunjukkan jumlah output. Keberadaan input adalah 
mutlak dan harus ada di dalam suatu proses produksi. Dalam 
kenyataannya, tidak semua input tersebut akan memberikan 
kontribusi yang sama, dan karakteristik di antara input tersebut juga 
berbeda. Contohnya, modal atau teknologi seringkali diasumsikan 
tetap untuk jangka waktu yang pendek sedangkan labor cenderung 
mudah berubah dalam jangka pendek. Untuk mempermudah analisa, 
dalam pembahasan teori produksi ini kita akan mengasumsikan 
bahwa modal (capital) dan teknologi dalam jangka pendek sifatnya 
tetap. 

Karena semua input yang digunakan mengandung biaya, maka 
prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan 
sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan 
efisien dengan (1) memaksimalkan output dengan menggunakan 
input yang tetap, (2) meminimalkan penggunaan input untuk 
mencapai tingkat output yang sama. 

Fungsi produksi untuk memproduksi barang Q untuk dua 
variabel independen dapat diformulasikan sebagai Q = f (K,L) yang 
menunjukkan berapa jumlah maksimal barang Q yang dapat 
diproduksi dengan menggunakan berbagai alternatif kombinasi input 
modal (K) dan tenaga kerja (L). 
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Gambar 5.1. Fungsi Produksi dengan Dua Variabel Independent 
 

 

Keterangan  Gambar :  
Kurva fungsi produksi dengan tingkat produksi yang berbeda, pada 
Q1. Q2 dan Q3. 

Pada gambar ini input modal digambarkan pada sumbu vertikal 
(dengan simbol K, dalam satuan jam mesin). Sedangkan input tenaga 
kerja digambarkan pada sumbu horizontal (dengan simbol L, dalam 
satuan jam tenaga kerja). Dengan demikian, berbagai kombinasi input 
K dan L dapat dipetakan. Titik-titik kombinasi input K dan L dapat 
dipetakan. Titik-titik kombinasi input K dan L yang menghasilkan 
tingkat output yang sama dapat saling dihubungkan sehingga 
membentuk suatu kurva. Kurva ini disebut kurva isoquant 
(iso=sama, quant=kuantitas output). 

Pada gambar 1 di atas, kita telah mematahkan tiga buah kurva 
isoquant, yakni kurva isoquant 1 (dengan simbol Q1), kurva isoquant 
2 (dengan simbol Q2) dan kurva isoquant 3 (dengan simbol Q3). 
Semakin kurva isoquant  menjauhi titik 0, maka jumlah input 
semakin besar, dan jumlah output semakin besar pula. 
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3.1 Fungsi Produksi : Produk Total, Produk Marginal dan Produk 
Rata-Rata. 

Telah dinyatakan bahwa fungsi produksi adalah pernyataan 
secara numerik atau matematis dari hubungan antara masukan dan 
keluaran. Sedangkan fungsi produksi menunjukkan unit total dari 
produk sebagai fungsi dari unit masukan. 

Bayangkanlah, misalnya sebuah usaha rumah tangga yang 
memproduksi batu bata. Batu bata dibuat secara tradisional dengan 
memanfaatkan tanah liat dan tenaga anggota keluarga tersebut. 
Dengan mengasumsikan bahwa tidak ada teknologi dan tambahan 
modal untuk meningkatkan jumlah batu bata yang mampu dicetak, 
maka proses produksi dari usaha batu bata ini dapat ditulis sebagai 
berikut : 

Q (quantity dari batu bata) = f (labor) 

Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses 
produksi tersebut maka akan meningkatkan jumlah batu bata yang 
dapat dicetak. Namun karena tidak semua orang yang terlibat 
memiliki kemampuan yang sama maka setiap kali ada penambahan 
tenaga kerja yang terlibat tidak akan memberikan kontribusi yang 
sama besar (misalnya penambahan tenaga kerja dari seorang anak 
kecil tidak akan memberikan tidak akan memberikan peningkatan 
yang sama besar apabila tambahan tenaga kerja berasal dari orang 
dewasa yang sehat). Sebagaimana diperlihatkan oleh tabel di bawah 
ini, satu orang pekerja sendiri hanya mampu menghasilkan 23 buah 
batu bata setiap hari. Tetapi ketika ada tambahan tenaga dari orang 
kedua maka dalam satu hari jumlah batu bata yang diproduksi 
mencapai 60 buah. Dengan demikian kemampuan setiap individu 
ketika dua orang sama berproduksi meningkat menjadi 30 buah. 
Demikian seterusnya hingga masuknya tenaga kerja baru sampai 
dengan 10 orang, maka fungsi dari total produksi dapat dituliskan 
sebagai berikut: 

Q = 14X+10X2-X3 

Sedangkan untuk marginal product (keluaran tambahan yang 
dihasilkan oleh satu unit tambahan tenaga kerja) adalah hasil dari 
derivasi (penurunan) dari fungsi total produksi: 
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 MP = dX

dQ

 
  
 MP = 14+20X-3X2 
 
Setiap penambahan satu unit input dapat berdampak kepada 
peningkatan keluaran, sehingga apabila setiap tambahan satu unit 
mempunyai dampak yang lebih kecil, maka berlakulah hukum „hasil 
yang semakin menurun” (the law of diminishing returns). 

Sedangkan rata-rata kemampuan produksi dari setiap individu 
atau input dapat dinotasikan sebagai average product yang didapat 
dari: 

 AP = X

Q

 
          
 AP = 14 + 10X-X2 
 

Tabel 5.1. Fungsi Produksi dari Usaha Batu Bata 

 
Unit of Quantity 

of 
Disreate Continous  

Marginal 
Average 
Product 

Variable Output Marginal Product of 
Variable 

of Variable 
Input 

Input  Product of 
  

(x)  Variable 
Input 

   

0 0  14 14 

1 23 23 31 23 

2 60 37 42 30 

3 105 45 47 35 

4 152 47 46 38 

5 195 43 39 39 

6 228 33 26 38 

7 245 17 7 35 

232014 XXInputMP 

dx

dq
MP 

21014 XXAP 

X

Q
AP 
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8 240 -5 -18 30 

9 207 -33 -49 23 

10 140 -67 -86 14 

  

Seperti yang terlihat dalam gambar di atas, tingkat penambahan 
keuntungan atau keluaran yang ada dalam production function dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 

Point of diminishing marginal return, pada titik setiap ada 
penambahan input akan memberikan peningkatan yang lebih besar 
terhadap output yang tercipta. Pada kondisi yang demikian, jumlah 
output masih dapat terus ditingkatkan dengan menambah input. Titik 
A dapat ditarik dari titik tertinggi dari kurva marginal product. Pada 
point A inilah keuntungan yang diperoleh oleh produsen mencapai 
tingkat yang tertinggi, namun secara kuantitas, jumlah output yang 
diproduksi belum mencapai tingkat yang maksimal. Artinya, 
optimalisasi resources seperti yang dikehendaki oleh ekonomi Islam 
belum sempat dicapai apabila produsen berproduksi pada saat 
tingkat marginal product mencapai puncaknya. 

Apabila kurva marginal product berpotongan dengan average 
product maka dapat ditarik garis lurus dan didapatkan point B. Pada 
saat tingkat produksi berada pada point B, beberapa hal yang terjadi 
berkaitan dengan fungsi produksi adalah sebagai berikut : (1). tingkat 
marginal product mengalami penurunan walaupun belum mencapai 
tingkat 0, hal ini mengindikasikan bahwa penambahan input pada 
point B masih memberikan penambahan output secara positif namun 
tingkat penambahan sebagai akibat dari penambahan 1 unit input  
menjadi berkurang, (2). point B berada pada saat average product 
berada pada level tertinggi, atau titik balik. Artinya, penambahan 
satu unit input pada level ini akan mengakibatkan terjadinya 
penurunan tingkat average product. Untuk selanjutnya point B ini 
disebut dengan point of diminishing average return. 

Point of diminishing total return tercapai ketika kurva production 
product mencapai tingkat maksimal. Pada titik C ini, kurva marginal 
product menyentuh pada titik 0 (nol). Artinya, ketika point C sudah 
dicapai, maka setiap penambahan unit input produksi akan berakibat 
pada menurunnya total output (atau mengalami kerugian). Dengan 
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demikian, titik optimum produksi yang dilakukan oleh suatu industri 
adalah berada pada titik C ini. Pada titik C inilah, penggunaan 
sumber daya sudah mencapai titik optimal. 

Gambar 5.2. 
Kurva Jangka Pendek dari fungsi Produksi: Hubungan antara Fungsi 

Produksi, Marginal Product dan Average Product 
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3.2. Alternatif Tipe Fungsi Produksi 

Seperi halnya gambar di atas, di mana kita dapat melihat bahwa 
fungsi produksi mempunyai tiga kemungkinan yaitu : increasing 
return, decreasing return ataupun negative return. Tentu saja sebuah 
kurva termasuk fungsi produksi diturunkan dari kondisi yang nyata 
yang dihadapi oleh sebuah produsen atau industri. Dan tentu fungsi 
produksi yang dihadapi di antara produsen dapat berbeda-beda. 
Secara keseluruhan karakteristik fungsi produksi dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 

1). Constant Return to Variable Input 

Untuk produsen yang mempunyai fungsi linear, maka setiap kali 
penambahan variabel input akan berdampak kepada penambahan 
output yang sama besarnya. Secara umum formula untuk 
menerangkan hubungan input dan output yang mempunyai fungsi 
linear dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Q = a + bX 

di mana Q menunjukkan jumlah output, X merepresentasikan jumlah 
unit input yang digunakan dalam periode tertentu serta a dan b 
adalah konstanta. Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah 
ini, fungsi produksi dimulai dari titik origin sehingga dapat 
dikatakan bahwa nilai konstanta a adalah nol. Untuk selanjutnya 
fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut : 

Q = bX 

Dari formula di atas maka kita dapat menurunkan fungsi tersebut 
untuk mendapatkan average dan marginal product, seperti yang 
ditunjukkan oleh gambar di bawah ini : 
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Gambar 5.3 
Karakteristik Fungsi Produksi dengan Constant Return 

to Variable Input 

 

 

Average product untuk constant return to variable input: 
 

AP = 
X

Q
 = 

X

bX
= b 

 
Sedangkan marginal product adalah derivasi pertama dari fungsi 
produksi: 
  

MP =  
dX

dQ
 = b 

 
Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa AP = MP = b, 
sehingga kalau kita melihat dalam gambar di atas, AP dan MP 
membentuk satu garis lurus yang konstan (b). 
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Apabila seorang produsen menghadapi fungsi constant return to 
variable input, maka setiap kali ada penambahan satu variabel input 
akan meningkatkan jumlah output sebesar b. 

2). Decreasing Return to Variable Input 

Untuk produsen dengan fungsi kuadrat sederhana, setiap 
penambahan variabel input akan berdampak kepada penurunan 
jumlah output yang dapat diproduksi. Secara umum, formula untuk 
menerangkan hubungan antara input dan output yang mempunyai 
fungsi kuadrat sederhana adalah sebagai berikut : 

Gambar 5.4. 
Karakteristik Fungsi Produksi dengan Constant Return to Variable Input 
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Bila kita mengasumsikan fungsi dimulai dari titik origin maka 
formula di atas dapat ditulis sebagai berikut : 

Q = bX – cX2, 

Dimana b adalah konstanta dan c mengidentifikasikan nilai yang 
negatif. Karena nilai bx < cX2, maka setiap penambahan input (x) 
akan berdampak pada penurunan nilai Q. 

Hubungan antara fungsi produksi tersebut dengan average dan 
marginal product dapat dituliskan sebagai berikut : 

AP = X

Q

= X

cXbX 2

= b – cX 

MP = dX

dQ

 = b – 2cX 

Ketiga formula di atas dapat dilihat lebih jelas pada gambar 4 di 
atas. Dengan memperhatikan karakter formula AP dan MP, kita 
dapat melihat bahwa kurva MP berada di bawah kurva AP. 
Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Slope kedua kurva tentu 
berbeda, slope untuk kurva AP adalah (-c) sedang slope untuk kurva 
MP adalah (-2c). Dengan demikian, apabila kita masukkan variabel 
input (x), maka setiap kali ada penambahan input, marginal product 
yang berkurang lebih besar dibanding dengan average product yang 
berkurang. 

Penambahan input sebelum production fuction menembus point 
of diminishing returns, memiliki nilai tambah yang berkurang 
walaupun penambahan output tetap positif. Namun ketika input 
sudah melampaui X1, maka satu unit penambahan input akan 
berdampak pada penurunan jumlah output secara negatif. 

3). Increasing Return to Variable Input 

Tipe terakhir yang dapat digunakan untuk menerangkan 
karakteristik fungsi produksi adalah increasing return to variable 
input. Karakteristik fungsi produksi yang ketiga ini adalah bahwa 
setiap penambahan input produksi akan berdampak pada 
peningkatan nilai tambah output yang diproduksi. Misalkan 
penambahan satu unit input yang pertama memiliki nilai tambah 
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output sebesar  10 unit sedang penambahan satu unit input yang 
kedua memiliki nilai tambah output sebesar 12 unit. Formula yang 
dapat digunakan untuk menerangkan kondisi ini adalah sebagai 
berikut : 

Q = a + bX + cX2 

Jika kita mulai dari titk origin, dan nilai b dan c adalah positif, 
maka formula dari fungsi produksi adalah : 

Q = bX + cX2 

Gambar 5.5 
Karakteristik Fungsi Produksi dengan Increasing Return to Variable Input 
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Hubungan antara average dan marginal product dapat diformulasikan 
sebagai berikut : 

AP= cXb
X

CXbX

X

Q





2

 

dan 

MP = cXb
dX

dQ 2  

 

Ketiga formula di atas dapat dilihat lebih jelas pada gambar 5.5 
di atas. Dengan memperhatikan karakter formula AP dan MP, kita 
dapat melihat bahwa kurva MP berada di atas kurva AP. Bagaimana 
hal ini dapat dijelaskan? Slope kedua kurva tentu berbeda, slope untuk 
kurva AP adalah (+c) sedang slope untuk kurva MP adalah (+2c). 
Dengan demikian apabila kita masukan variabel input (x), maka 
setiap kali ada penambahan input, marginal product lebih besar 
dibanding dengan average product. Sampai batas berapa pun dampak 
dari penambahan input tidak akan menurunkan marginal product 
maupun total product. 

4. Dimensi Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

Dalam aktivitas produksinya produsen (perusahaan) mengubah 
berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan 
hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan 
menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan faktor produksi 
variabel (variabel input). 

Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah 
penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau 
tidaknya adanya kegiatan produksi, faktor produksi inti harus tetap 
tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh. Sampai 
tingkat interval produksi tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah. 
Tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai nol unit (tidak 
berproduksi), jumlah mesin tidak bisa dikurangi. 

Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada 
tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak 
faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu pula sebaliknya. 
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Buruh harian lepas di pabrik rokok adalah contohnya. Jika 
perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh 
hariannya ditambah. Sebaliknya jika ingin mengurangi produksi, 
buruh harian dapat dikurangi. 

Pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel 
terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau 
mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor 
produksi tetap karena dalam jangka pendek (kurang dari setahun) 
susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya buruh dikatakan 
faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat 
disediakan dalam waktu kurang dari satu tahun. 

Dalam jangka panjang (long run) dan sangat panjang (very long 
run) semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat 
menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah 
atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka 
panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu 
kronologis. Misalnya ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka 
panjang berkisar antara 5-25 tahun. Jangka panjang bila waktunya 
lebih dari 25 tahun. 

Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka 
panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode 
produksi dimana perusahaan tidak mampu dengan segera 
melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau 
beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode 
produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi 
variabel. 

Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda 
tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-
barang modal, periode jangka pendeknya barangkali lima tahun. 
Sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal lima tahun untuk 
menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Perusahaan 
yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya 
lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalengan, periode 
jangka pendeknya barangkali hanya dua atau tiga tahun. 

Adakah perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari satu 
tahun? Ada, misalnya restoran kelas menengah ke bawah yang faktor 
produksinya tetapnya adalah rumah dan peralatan masak/makan. 
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Mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo 
kurang dari satu tahun. Bahkan pedagang bakso keliling yang faktor 
produksi tetapnya hanya berupa gerobak dorong, mangkok dan 
kompor, periode jangka pendeknya hanya sebulan. 

5. Fungsi Produksi dalam Ekonomi Konvensional 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi produksi 
merupakan hubungan teknis antara faktor produksi (input) dengan 
hasil produksi (output). Faktor produksi merupakan hal yang mutlak 
dalam proses  produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan 
produksi tak dapat berjalan. Fungsi produksi menggambarkan 
teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, suatu industri atau 
suatu perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu suatu fungsi 
produksi akan menggambarkan kepada kita tentang metode 
produksi yang efisien secara teknis, dalam arti dalam metode 
produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah 
minimal dan barang modal yang lain pun juga minimal. Metode 
produksi yang efisien merupakan hal yang sangat diharapkan oleh 
produsen. 

Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah 
barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang 
digunakan. Jadi hasil produksi merupakan variabel tidak bebas, 
sedangkan faktor produksi merupakan variabel bebas. Fungsi 
produksi dapat ditulis sebagai berikut : 

Q = (K, L, R, T) 

Q = Output 

K = Kapital/modal 

L = Resources / sumber daya 

T =Teknologi 

Dari persamaan di atas pada dasarnya berarti bahwa besar 
kecilnya tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah 
modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan jumlah 
teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda 
tentunya memerlukan faktor produksi yang berbeda-beda pula. 
Tetapi ada juga bahwa jumlah produksi yang tidak sama akan 
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dihasilkan oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya adalah 
faktor produksi seperti modal, mesin, peralatannya serta bangunan 
perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan 
adalah tenaga kerja. 

5.1 Model Produksi dengan Satu Faktor Produksi Variabel 

Sebenarnya sangat jarang bahkan tidak ada proses produksi yang 
hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian 
produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian 
analisis jangka pendek, dimana ada faktor produksi yang dapat 
diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi 
oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang 
modal (capital) dan tenaga kerja (labour). Hubungan matematis 
penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum 
disebut fungsi produksi, seperti di bawah ini  

Q = f(K,L).............................................................................(5.1) 

di mana: Q = tingkat output 

  K = barang modal 

  L  = tenaga kerja/buruh 

Dalam model produksi satu faktor produksi variabel, barang modal 
dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan 
berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. 

a. Produksi Total, Produksi Marjinal, dan Produksi Rata-Rata 

Produksi total (total product) adalah banyaknya produksi yang 
dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marjinal 
(marjinal product) adalah tambahan total produksi karena 
penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-
rata (average product) adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit 
faktor produksi. 

Produksi Total : 

 TP =f (K,L)........................................................................(5.2) 

di mana: TP = produksi total 

  K = barang modal (yang dianggap konstan) 
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 Berikut ini akan memperjelas lagi. 

Secara matematis TP akan maksimum apabila turunan pertama 
dari fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan pertama TP adalah 
MP (persamaan 5.3), maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 
nol. 

Produksi Marjinal: 

MP = TP‟ = 
L

TP




 .......................................................... (5.3) 

di mana :    MP = produksi marjinal 

Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP>0. 
Jika MP sudah <0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi 
produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah 
terjadinya hukum Pertambahan Hasil Yang Semakin Menurun atau 
the Law of Diminishing Return (LDR)   

Produksi Rata-Rata: 

AP = 
L

TP
 .......................................................................(5.4) 

di mana AP = produksi rata-rata 

AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 
(AP‟ = 0). Dengan penjelasan matematis. AP maksimum tercapai 
pada saat AP = MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP 
maksimum. Contoh kasus usaha tekstil tradisional yang 
menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) berikut ini akan 
memperjelas lagi. 
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Tabel 5.6 
Produksi Total, Produksi Marjinal dan Produksi Rata-Rata Usaha Tekstil 

Tradisional (Satu Faktor Produksi Variabel) 

 

Mesin Buruh 
Produksi 

Total 
Produksi 
Marjinal 

Produksi 
Rata-Rata 

(Unit) (Orang) (TP) (MP) (AP) 

  
(bal) (bal) (bal) 

1 1 5 5 5 

1 2 20 15 10 

1 3 45 25 15 

1 4 80 35 20 

1 5 105 25 21 

1 6 120 15 20 

1 7 126 6 18 

1 8 120 -6 15 

1 9 108 -12 12 

1 10 90 -18 9 

 

Dari tabel 5.6 kita melihat bahwa produksi total (TP) pada 
awalnya meningkat dan mencapai maksimum (126 unit) pada saat 
jumlah buruh yang dipekerjakan tujuh orang. Tetapi setelah itu 
penambahan buruh justru menurunkan produksi total, karena 
produksi marjinal (MP) sudah negatif. Bila melihat kolom MP, 
ternyata besarnya MP sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP > 0, 
TP tetap bertambah. Sayangnya pertambahan MP juga mengalami 
penurunan (LDR). Besarnya nilai MP juga berpengaruh terdapat nilai 
produksi rata-rata (AP). Penambahan satu orang tenaga kerja akan 
memperbesar nilai AP selama nilai MP > nilai AP sebelumnya. Begitu 
juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja 
antara 2-5 orang. Misalnya, pada saat menambah buruh dari dua 
menjadi tiga orang, AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit, 
karena MP sama dengan 25 unit. Bandingkan dengan pada saat 
tenaga kerja ditambah dari lima menjadi enam. 

Tabel 5.6 dapat dipresentasikan dalam bentuk kurva 5.6, TP 
ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga 
disebut kurva S (S curve). Hukum pertambahan hasil yang semakin 
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menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola, sampai 
menyentuh sumbu horizontal (MP=0). Jika kurva MP telah lebih 
rendah dari sumbu horizontal (MP< 0), penambahan tenaga kerja  
justru menurunkan produksi total (slope kurva TP menjadi negatif). 
Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong 
AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP, setelah itu AP di atas MP. 
Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan 
nilai MP. Tetapi penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat 
MP<0, AP masih mungkin bernilai positif bahkan tidak pernah 
negatif. 

Gambar 5.6. 
Kurva TP, MP,dan AP, Kasus Usaha Tekstil Tradisional 

 

 

5.2 Model Produksi dengan Dua Faktor Produksi Variabel 

Analisa yang sudah kita selesaikan di atas menggambarkan 
bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila 
dimisalkan satu faktor produksi yaitu tenaga kerja yang berubah. 
Sekarang kita maju selangkah lagi dalam analisa kita, yaitu kita 
misalkan ada dua faktor produksi yang dapat diubah (misalnya 
tenaga kerja dan modal), dan kita misalkan kedua faktor produksi ini 
dapat saling menggantikan. Hal ini berarti apabila harga tenaga kerja 
dan harga modal per unitnya kita ketahui, maka analisa tentang 



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    213 

bagaimana seorang produsen dapat meminimumkan biaya di dalam 
usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat 
ditunjukkan. 

a. Kurva Produksi Sama (Isoquant) 

Kurva produksi sama (isoquant) merupakan kurva yang 
menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor 
produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Bentuk 
serta ciri kurva isoquant adalah analog dengan kurva indifferens. Jadi 
kurva isoquant bentuknya cembung ke titik asal (tidak boleh lurus 
vertikal maupun horisontal), tidak boleh berpotongan dengan 
isoquant yang lainnya, semakin jauh kedudukannya dari titik asal 
menunjukkan semakin banyak faktor produksi yang digunakan 
sehingga semakin banyak produksi yang dihasilkan. Jika dalam 
kurva indifferens lereng kurva menggambarkan besarnya marginal 
rate of substitution, maka dalam kurva isoquant lerengnya 
mencerminkan laju substitusi teknis marginal (marginal rate of 
technical substitution). Tambahan kata “teknis” dimaksudkan untuk 
menjelaskan bahwa hubungan antara faktor produksi tenaga kerja 
dan modal bersifat teknis semata. 

Misalkan seorang pengusaha ingin memproduksi barang 
sebanyak 100 unit. Untuk memproduksi barang tersebut diperlukan 
faktor produksi tenaga kerja dan modal dengan kombinasi seperti 
terlihat pada gambar berikut : 

Gambar 5.7. Kurva Isoquant 
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Gambar di atas, L menunjukkan tenaga kerja dan K 
menunjukkan kapital atau modal. Kombinasi tenaga kerja sebanyak 
L1 dan kapital sebanyak K1 atau yang ditunjukkan di titik A akan 
menghasilkan output yang sama dengan kombinasi titik B (tenaga 
kerja sebanyak L2 dan kapital sebanyak K2). Kombinasi titik A dan B 
juga akan sama besarnya output dengan titik C (tenaga kerja 
sebanyak L3 dan kapital sebanyak K3). Jadi jika kombinasi tenaga 
kerja dan kapital yang digunakan tetap dalam satu garis isoquant 
maka besarnya output akan sama. 

b. Garis Ongkos Sama (Isocost) 

Dengan input atau dengan biaya yang ada setiap produsen atau 
perusahaan dalam kegiatan usahanya pasti menginginkan adanya 
hasil produksi yang optimal sehingga keuntungan maksimum. Untuk 
itu perusahaan atau produsen harus dapat meminimumkan biaya. 
Untuk membuat analisa biaya produksi yang minimum perlu dibuat 
garis ongkos sama. 

Garis ongkos sama merupakan garis yang menggambarkan 
kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat dibeli dengan 
menggunakan sejumlah anggaran tertentu. Untuk membuat garis 
ongkos sama ini harus diketahui lebih dulu harga faktor produksi 
tersebut. Kita misalkan harga tenaga kerja adalah Rp. 500,- dan harga 
kapital (PK) Rp. 1000,- dan anggaran untuk pembelian input (TO) 
sebesar Rp. 5000. Untuk itu dapat digambar garis ongkosnya sebagai 
berikut :                        

Gambar 5.8. Garis Ongkos Sama 
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TO = Total Outlay dan total pengeluaran 
Pk = Harga Kapital 
PL = Harga Tenaga Kerja 

 

Garis TO/PL – TO/PK adalah agris isocost (ongkos sama), dan 
titik di sepanjang garis ongkos sama merupakan kombinasi faktor 
produksi tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan 
menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 5000,-. Kemiringan garis 
anggaran tersebut adalah 5/10 = 1/2 atau PL/PK. 

Jika anggaran produsen untuk pembelian faktor produksi (input) 
tersebut ditingkatkan, sedangkan harga-harga faktor produksi tetap 
maka isocost tersebut akan bergeser ke kanan, atau lebih banyak 
faktor produksi yang dapat dibeli. Sebaliknya jika anggaran tersebut 
berkurang dan harga faktor produksi tetap, maka isocost akan 
bergeser ke kiri yang berarti menunjukkan semakin sedikit faktor 
produksi yang dapat dibeli. 

6. Meminimumkan Biaya Produksi 

Untuk meminimumkan biaya produksi dengan hasil produksi 
tertentu maka antara kurva isoquant dan isocost digabungkan sesuai 
gambar 5.9. 

Pada gambar tersebut, dengan anggaran produsen untuk 
membeli input tenaga kerja yang seharga PL dan input kapital 
seharga PK maka equilibrum produsen ada di titik B. Dengan 
anggaran sebesar TO, titik B bearad pada kurva isoquant yang lebih 
tinggi (IS2) yang berarti output lebih banyak dibanding titik A atau 
titik C yang berada pada isoquant yang lebih rendah (IS1). Jadi, 
kombinasi input dengan biaya minimum dan dapat menghasilkan 
output tertentu yaitu sebesar K1 untuk input kapital dan sebesar L1 
untuk input tenaga kerja. 

  



216    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

Gambar 5.9. Produksi Optimum 

 

Titik B tersebut disebut juga dengan posisi least cost combination, yaitu 
tingkat kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan tingkat 
output tertentu dengan biaya total minimal. Jika dirumuskan, maka 
posisi least cost combination tersebut terjadi pada saat kemiringan 
kurva isoquant sama dengan kemiringan isocost. 

Jadi, least cost combination terjadi pada saat : 

    ∆K         PL   

             ∆L         PK 

Latihan Tes Formatif 

Soal 

Sebutkan pengertian : 

a. Faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel 
b. Produksi total, produksi marjinal dan produksi rata-rata 
c. Kurva Produksi sama dan garis ongkos sama 

  

=
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Jawab : 

a. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah 
penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada 
atau tidaknya adanya kegiatan produksi, faktor produksi inti 
harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu 
contoh Sedangkan Faktor produksi variabel adalah faktor 
produksi yang jumlah penggunaannya tergantung pada 
tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin 
banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu pula 
sebaliknya. Buruh harian lepas di pabrik rokok adalah 
contohnya 

b. Produksi total (total product) adalah banyaknya produksi 
yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. 
Produksi marjinal (marjinal product)  adalah tambahan total 
produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor 
produksi. Produksi rata-rata (average product) adalah rata-
rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. 

c. Kurva produksi sama (isoquant) merupakan kurva yang 
menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor 
produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. 
Sedangkan Garis ongkos sama (isocot) merupakan garis yang 
menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat 
dibeli dengan menggunakan sejumlah anggaran tertentu.  

Soal 
Apa yang dimaksud produksi barang-barang kebutuhan dasar 
sebagai kewajiban sosial! 

Jawab : 

Al-Ghazali menganggap pencarian ekonomi sebagi bagian dari 
ibadah individu (Ihya, 2:61). Produksi barang-barang kebutuhan 
dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (fard al-
kifayah) (Ihya, 2:83). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung 
dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang 
sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban 
keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada 
seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika 
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jumlah diproduksi tidak mencukupi, maka semua orang akan 
dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. 

Soal  

Produksi Total, Produksi Marjinal dan 
Produksi Rata-rata Usaha Tekstil Tradisional 

 

Mesin 
(Unit) 

Buruh 
(Orang) 

Produksi 
Total 
(TP) 

Produksi 
Marjinal 

(MP) 

Produksi 
Rata-Rata 

(AP) 

1 1 10 ? ? 

1 2 22 ? ? 

1 3 45 ? ? 

1 4 84 ? ? 

1 5 110 ? ? 

1 6 126 ? ? 

1 7 133 ? ? 

1 8 128 ? ? 

1 9 108 ? ? 

1 10 80 ? ? 

 
Isilah kolom yang kosong dan gambarkan kurva berdasarkan tabel di 
atas dan jelaskan kurva tersebut! 

Jawab : 

Produksi Total, Produksi Marjinal dan 
Produksi Rata-rata Usaha Tekstil Tradisional 

 

Mesin 
(Unit) 

Buruh 
(Orang) 

Produksi 
Total 
(TP) 

Produksi 
Marjinal 

(MP) 

Produksi 
Rata-Rata 

(AP) 

1 1 10 10 10 

1 2 22 12 11 

1 3 45 23 15 

1 4 84 39 21 

1 5 110 26 22 

1 6 126 16 21 

1 7 133 7 19 
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1 8 128 -5 16 

1 9 108 -20 12 

1 10 80 -28 8 

 

MP1 = 
01
010




=

1
10

= 10              AP1 = 
1

10
= 10 

MP2 = 
12
1022




=

1
12

= 12             AP2 = 
2

22
= 11 

Dari tabel di atas kita melihat bahwa produksi total (TP) pada 
awalnya meningkat dan mencapai maksimum (133 unit) pada saat 
jumlah buruh yang dipekerjakan tujuh orang. Tetapi setelah itu 
penambahan buruh justru menurunkan produksi total, karena 
produksi marjinal (MP) sudah negatif. Bila melihat kolom MP, 
ternyata besarnya MP sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP > 0, 
TP tetap bertambah. Sayangnya pertambahan MP juga mengalami 
penurunan (LDR). Besarnya nilai MP juga berpengaruh terdapat nilai 
produksi rata-rata (AP). Penambahan satu orang tenaga kerja akan 
memperbesar nilai AP selama nilai MP > nilai AP sebelumnya. Begitu 
juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja 
antara 2-5 orang. Misalnya, pada saat menambah buruh dari dua 
menjadi tiga orang, AP meningkat dari 11 unit menjadi 15 unit, 
karena MP sama dengan 23 unit. 

Tabel di atas dapat dipresentasikan dalam bentuk kurva, TP 
ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga 
disebut kurva S (S curve). Hukum pertambahan hasil yang semakin 
menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola, sampai 
menyentuh sumbu horizontal (MP=0). Jika kurva MP telah lebih 
rendah dari sumbu horizontal (MP< 0), penambahan tenaga kerja  
justru menurunkan produksi total (slope kurva TP menjadi negatif). 
Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong 
AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP, setelah itu AP di atas MP. 
Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan 
nilai MP. Tetapi penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat 
MP<0, AP masih mungkin bernilai positif bahkan tidak pernah 
negatif. 
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BAB 

6 
 

TEORI  BIAYA PRODUKSI 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan tentang konsep biaya. 
2. Menjelaskan produksi, produktivitas dan biaya. 
3.  Menganalisis dan menjelaskan biaya produksi jangka pendek. 
4. Menganalisis dan menjelaskan biaya produksi jangka panjang. 
5. Menjelaskan tentang biaya produksi dalam perspektif Islam. 
6. Menjelaskan tentang pajak penjualan dan zakat perniagaan. 
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A. Pendahuluan 

Produksi dan biaya produksi bagaikan keping mata uang logam 
bersisi dua. Jika produksi berbicara tentang nilai fisik penggunaan 
faktor produksi, biaya mengukurnya dengan nilai uang. Dalam 
ekonomi yang sudah modern, di mana peranan uang amat penting, 
maka ukuran efisiensi yang paling baik (walaupun bukan paling 
lengkap) adalah uang. Sesuatu yang efisien secara teknis, belum tentu 
secara finansial dan ekonomi menguntungkan. 

Memproduksi jagung yang efisien secara teknis (kualitas 
pengolahan tanah bagus, tepat waktu dan menggunakan sedikit 
tenaga kerja) dapat dicapai dengan menggunakan peralatan 
pertanian modern (traktor, alat semprot hama mekanis dan lain-lain). 
Tetapi biaya per unit baru akan menjadi murah jika skala 
produksinya minimal 200 hektar. Padahal kemampuan keuangan 
petani hanya untuk 2-5 hektar. Untuk skala produksi sekecil itu, 
penggunaan peralatan pertanian modern walaupun efisien secara 
teknis, menimbulkan biaya produksi per kilogram jagung yang 
sangat tinggi. Petani lebih memilih teknik produksi dengan peralatan 
sederhana. 

Dalam pembahasan ini asumsi-asumsi yang digunakan adalah : 

1. Perusahaan bergerak di pasar persaingan sempurna. Harga 
output ditentukan oleh pasar dan berapa pun yang diproduksi 
akan terjual habis. Perusahaan tidak perlu merencanakan 
strategi penjualan. Yang harus dipikirkan hanyalah 
menentukan tingkat output agar biaya produksi per unit 
dapat diminimumkan. 

2. Faktor produksi atau input yang digunakan adalah barang 
modal dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek hanya tenaga 
kerja yang bersifat variabel. 

1.  Konsep Biaya 

Dalam analisis teori biaya produksi, kita mengenal biaya eksplisit 
(explicit cost) dan biaya implisit (implicit cost). Biaya eksplisit adalah 
biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat terutama melalui laporan 
keuangan. Biaya listrik, telepon dan air, demikian juga pembayaran 
upah buruh dan gaji karyawan merupakan biaya eksplisit. Kita dapat 
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melihatnya dalam laporan keuangan. Biaya implisit adalah biaya 
kesempatan (opportunity cost). 

a. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 
menggunakan tenaga kerja per orang per satuan waktu. Harga 
tenaga kerja adalah upahnya (per jam atau per hari). Bagi 
ekonomi upah pekerja adalah biaya eksplisit, dengan asumsi 
upah yang dibayarkan adalah sama dengan upah yang diterima 
tenaga kerja bila bekerja di tempat lain. Asumsi ini terpenuhi di 
pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Notasi untuk upah 
adalah w. 

b. Biaya Barang Modal 

Ada perbedaan konsep antara ekonom dan akuntan dalam 
perhitungan biaya barang modal. Akuntan menggunakan konsep 
biaya historis (historical cost). Itu sebabnya dalam laporan 
akuntansi, nilai barang modal harus disusutkan (depreciation cost). 
Ekonom melihat biaya barang modal sebagai biaya implisit. 
Biaya ekonomi penggunaan barang modal bukanlah berapa besar 
uang yang harus dikeluarkan untuk menggunakannya, 
melainkan berapa besar pendapatan yang diperoleh bila mesin 
disewakan kepada pengusaha lain. Karena itu biaya barang 
modal diukur dengan harga sewa mesin, dinotasikan r. 

c. Biaya Kewirausahawanan 

Wirausahawan (pengusaha) adalah orang yang 
mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk 
ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Dalam 
upaya tersebut, dia harus menanggung resiko kegagalan. Atas 
keberanian menanggung resiko, pengusaha mendapat balas jasa 
berupa laba. Makin besar (tinggi) resikonya, laba yang 
diharapkan harus makin besar. Begitu juga sebaliknya. 
Pengertian laba yang digunakan ekonom adalah laba ekonomi 
(economic profit), yaitu kelebihan pendapatan yang diperoleh 
dibanding jika memilih alternatif lain.  

  



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    223 

2. Produksi, Produktivitas dan Biaya 

Keputusan tingkat produksi senantiasa berkaitan dengan tingkat 
produksi faktor-faktor produksi yang digunakan. Pada bab 
sebelumnya  telah dibahas sebelumnya bahwa produktivitas yang 
tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai 
dengan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain, produktivitas dan 
biaya mempunyai hubungan terbalik. Jika produktivitas makin 
tinggi, biaya produksi akan makin rendah. Begitu juga sebaliknya. 

Perilaku biaya juga berhubungan dengan periode produksi. 
Dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap yang menimbulkan 
biaya tetap, yaitu biaya produksi yang besarnya tidak tergantung 
pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang, karena semua faktor 
produksi adalah variabel, biaya juga variabel. Artinya, besarnya biaya 
produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi. 

Dalam jangka panjang, perusahaan akan lebih mudah 
meningkatkan produktivitas dibanding dalam jangka pendek. Itu 
sebabnya ada perusahaan yang mampu menekan biaya produksi, 
sehingga setiap tahun biaya produksi per unit makin rendah. Pola 
pergerakan biaya rata-rata ini berkaitan dengan karakter fungsi 
produksi jangka panjang. Untuk perusahaan yang ber”skala hasil 
menaik” (increasing return to scale atau IRS), penambahan tingkat 
produksi justru menurunkan biaya produksi. Sebaliknya dengan 
perusahaan yang berkala hasil menaik” (increasing return to scale atau 
IRS), penambahan tingkat produksi justru menurunkan biaya 
produksi. Sebaliknya dengan perusahaan yang ber”skala hasil 
menurun” (decreasing return to scale atau DRS). 

3. Biaya Produksi Jangka Pendek 

a. Biaya Total, Biaya Tetap, dan Biaya Variabel 

Biaya total jangka pendek (total cost) sama dengan biaya tetap 
ditambah biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang 
besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, contohnya biaya 
barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, sewa gedung kantor. 
Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang besarnya tergantung 
pada tingkat produksi. Contohnya upah buruh, biaya bahan baku. 
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TC = FC+VC................................................................... (6.1) 

 

dimana:  TC  = biaya total jangka pendek 
  FC  = biaya tetap jangka pendek 
  VC = biaya variabel jangka pendek 

Persamaan (6.1) dapat dipresentasikan dalam bentuk Gambar 6.1 
berikut ini.  

Gambar 6.1 
Kurva-Kurva Biaya Total, Biaya Tetap, Biaya Variabel 

 

 

Kurva FC mendatar menunjukkan besarnya biaya tetap tidak 
tergantung pada jumlah produksi. Kurva VC membentuk huruf S 
terbalik, menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat 
produktivitas dengan besarnya biaya. Kurva TC sejajar dengan VC 
menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, perubahan biaya total 
semata-mata ditentukan oleh perubahan biaya variabel. 

b.  Biaya Rata-Rata 

Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 
memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya 
total dibagi jumlah output. Karena dalam jangka pendek TC = FC + 
VC, maka biaya rata-rata (average cost) sama dengan biaya tetap rata-
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rata (average fixed cost) ditambah biaya variabel rata-rata (average 
variable cost). 

AC = AFC +AVC........................................................... (6.2) 

Atau : 

Q

VC

Q

FC

Q

TC
 ............................................................. (6.3) 

 

di mana :  AC = biaya rata-rata jangka pendek 
  AFC = biaya tetap rata-rata jangka pendek 
  AVC = biaya variabel rata-rata jangka pendek 

Persamaan (6.2) juga dapat dipresentasikan dalam bentuk gambar 6.2 

Gambar 6.2. Kurva Biaya Rata-Rata 

 

 

Kurva AFC terus menurun, menunjukkan bahwa AFC makin 
menurun bila produksi ditambah. Tetapi kurva AFC tidak pernah 
menyentuh sumbu horizontal (asimplot). Artinya nilai AFC tidak 
pernah negatif. Kurva AC mula-mula menurun lalu naik, sepola 
dengan pergerakan kurva AVC. Pola ini berkaitan dengan hukum 
LDR (law of diminishing return). Kurva AVC juga mula-mula 
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menurun selanjutnya menaik dan terus mendekati kurva AC, namun 
tidak pernah bersentuhan (asimplot). Makin kecilnya jarak AVC 
dengan AC karena makin mengecilnya AFC. Pergerakan kurva AVC 
berkaitan dengan pergerakan AP (average product). Bila  harga  per  
unit  tenaga  kerja  adalah  P, maka AVC = P/AP. Dari persamaan ini 
terlihat pada saat nilai AP meningkat, nilai AVC menurun. Begitu 
juga sebaliknya. 

c. Biaya Marjinal 

Biaya marjinal (marginal cost) adalah tambahan biaya karena 
menambah produksi sebanyak satu unit output. Jika biaya marjinal 
jangka pendek dinotasikan MC dan perubahan output adalah ∂Q, 
maka: 

MC = Q

TC





......................................................................(6.4) 

Dalam jangka pendek, perubahan biaya total disebabkan perubahan 
biaya variabel. 

MC = Q

VC





....................................................................(6.5) 

Jika harga per unit tenaga kerja adalah P dan perubahan penggunaan 
tenaga kerja adalah ∂V, maka 

  

∂VC = P.∂V..........................................................................(6.6) 

MC = P.(∂V/∂Q) karena MP adalah ∂Q/∂V, maka : 

MC = P ( MP

1
)................................................................(6.7) 

Persamaan 6.7 dapat dipresentasikan dalam bentuk Gambar 6.3 
berikut ini : 

 

 



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    227 

Gambar 6.3.  Kurva Biaya Marjinal 

 

 

Gambar 6.3 (a) menggambarkan bahwa garis singgung a, b, c dan 
seterusnya menunjukkan besarnya MC. Bila garis singgung makin 
mendatar, nilai MC makin mengecil, begitu sebaliknya. Gambar 6.3 
(b) menunjukkan kurva MC yang diturunkan dari Gambar 6.3. (a). 

d. Hubungan Antar Kurva-Kurva Biaya 

Gambar 6.4 memberikan gambaran tentang hubungan antar 
kurva-kurva biaya : 

Gambar 6.4. Kurva-Kurva Biaya

 



228    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

1). Kurva AFC terus menurun berbentuk garis asimptot pada 
sumbu vertikal dan horizontal (titik 1 dan 2), tapi tidak pernah 
sampai menyinggung atau memotong sumbu horizontal. 

2). Kurva AVC mula-mula menurun, sampai mencapai minimum 
(titik 3) pada saat AP maksimum, kemudian menaik 
mendekati kurva AC namun tidak pernah bersentuhan (titik 
5), karena AFC terus menurun. 

3). Kurva AC awalnya menurun sampai mencapai minimum di 
titik 4, setelah itu terus menaik. 

4). Kurva MC pada awalnya juga menurun hingga mencapai 
minimum di titik 6. Selanjutnya kurva MC menaik dan 
memotong kurva AVC dan AC pada saat keduanya minimum 
(titik 3 dan 4). Setelah itu nilai MC lebih besar dari nilai AC 
dan AVC. 

4. Biaya Produksi Jangka Panjang 

Dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Karena itu 
biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya 
variabel, biaya rata-rata dan biaya marjinal. Perubahan biaya total 
adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan 
biaya marjinal. Dalam pembahasan di bawah nanti, S pada STC, SVC, 
SAC dan SMC menunjukkan dimensi waktu jangka pendek  (short 
run), sedangkan L pada LTC, LVC, LAC, dan LMC menunjukkan 
jangka panjang (long run). 

Biaya total (jangka panjang) adalah biaya yang dikeluarkan 
untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. 

LTC = LVC .................................................................(6.8) 

di mana :  LTC = biaya total jangka panjang 

      LVC = biaya variabel jangka panjang 

Biaya marjinal adalah tambahan biaya karena menambah 
produksi sebanyak satu unit. Perubahan biaya total adalah sama 
dengan perubahan biaya variabel. 

LMC = Q

LTC





.............................................................(6.9) 
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di mana:     LMC   = biaya marjinal jangka panjang 

   ∂LTC  = perubahan biaya total jangka panjang 

   ∂Q      = perubahan output 

Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output: 

 LAC = biaya rata-rata jangka panjang 

 Q = jumlah output 

a.  Kurva Biaya Rata-Rata Jangka Panjang 

1.    Teorema Amplop (Envelope Theorem) 

Untuk memahami perilaku biaya dalam jangka panjang, kita 
harus memahami keterkaitan biaya jangka pendek dan jangka 
panjang. Agar dapat memahaminya, kita mulai dengan kasus 
sederhana di bawah ini, 

Dianggap dalam menentukan tingkat produksi perusahaan hanya 
memiliki tiga pilihan : 

1. Memproduksi dengan pabrik ukuran kecil (small size plant), 
yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya rata-rata 
SAC1. 

2. Memproduksi dengan pabrik ukuran sedang (medium size 
plant), yang dalam jangka pendek mempunyai kurva biaya 
rata-rata SAC2, atau 

3. Memproduksi dengan pabrik ukuran besar 

 Situasi di atas digambarkan pada Gambar 6.5 berikut ini: 
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Gambar  6.5 
Teorema Amplop 

 

 

Jika produsen berpandangan bahwa tingkat output yang 
memberikan laba maksimum adalah X1, maka dalam jangka pendek 
dia memilih berproduksi dengan pabrik ukuran kecil. Tetapi jika 
menurutnya tingkat produksi yang memberi laba adalah X3, maka 
dalam jangka pendek pabrik yang dia pilih adalah yang berskala 
menengah. Sebenarnya dia bisa saja memproduksi X3 dengan 
menggunakan pabrik kecil, tetapi biaya produksi rata-ratanya 
menjadi lebih besar (0C1>0C2). 

Keputusan yang diambil menjadi sulit bila tingkat produksi yang 
memberikan laba maksimum adalah X2. Bila pengusaha memprediksi 
pasar akan terus membesar dia akan memilih pabrik skala menengah. 
Sebaliknya bila pengusaha memprediksi pasar makin kecil, dia 
memilih pabrik skala kecil. Dalam kasus ini, pengambilan keputusan 
tidak lagi berlandaskan biaya rata-rata saja, tetapi juga perkiraan 
tentang masa depan. 

Dalam jangka pendek perusahaan hanya dapat memilih satu 
pabrik saja untuk berproduksi. Tetapi dalam jangka panjang 
pengusaha dapat menambah atau mengurangi jumlah pabrik sesuai 
dengan tingkat produksi yang direncanakan. Kemampuan tersebut 
memungkinkan perusahaan beroperasi dengan biaya rata-rata yang 
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minimum pada berbagai tingkat produksi. Kurva yang menunjukkan 
titik-titik biaya rata-rata minimum pada berbagai tingkat produksi 
disebut kurva amplop (envelope curve). Kurva ini merupakan kurva 
biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost (kurva 
LAC). Besarnya biaya per unit minimum ditunjukkan dalam Gambar 
6.6 oleh garis tebal LAC yang bersinggungan dengan kurva-kurva 
biaya rata-rata jangka pendek atau short run average cost (kurva 
SAC) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurva LAC 
adalah kurva yang menunjukkan biaya produksi per unit minimum 
pada berbagai tingkat produksi. Kurva LAC bisa membentuk garis, 
karena dalam jangka panjang diasumsikan pilihan tingkat produksi, 
kombinasinya tidak terhingga. 

b.  Kurva Biaya Marjinal Jangka Panjang 

Teknik penurunan kurva biaya marjinal jangka panjang (kurva 
LMC) dapat dipahami dengan mengikuti penjelasan Gambar 6.6. 

Gambar 6.6 
Kurva Biaya Marjinal Jangka Panjang 
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Gambar 6.6 menunjukkan bahwa tingkat produksi di bawah 
0X1unit akan menghasilkan SAC yang lebih besar dari LAC, sehingga 
LTC lebih besar dari STC. Kita dapat menyimpulkan bahwa biaya 
marjinal jangka pendek (SMC) lebih kecil dari biaya marjinal jangka 
panjang  (LMC). Ketika ekspansi produksi dilanjutkan sampai 0X2, 
SAC sama dengan LAC (titik A), sehingga SMC = LMC (titik B). 
Ekspansi lanjutan ke 0X3 menyebabkan SAC lebih besar dari LAC 
atau STC lebih besar dari LTC. Karena itu SMC lebih kecil dari LMC. 
Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa produksi lebih kecil 
dari 0X2, LMC lebih besar dari SMC. Tetapi jika produksi lebih besar 
dari 0X2, LMC lebih kecil dari SMC. 

Selanjutnya yang harus kita ingat adalah LMC akan memotong 
LAC pada saat LAC minimum. Hal ini terjadi jika ekspansi produksi 
sampai ke 0X4 (titik C). 

c. Skala Produksi Ekonomis dan Tidak Ekonomis 

Skala produksi ekonomis (economic of scale) adalah interval 
tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan 
biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala produksi 
tidak ekonomis (diseconomies of scale) adalah interval tingkat 
produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan 
biaya produksi jangka panjang per unit. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa dalam jangka panjang juga berlaku hukum LDR. Karena itu 
kurva LAC umumnya berbentuk huruf U, seperti ditunjukkan oleh 
gambar 6.7. 

Gambar 6.7 
Skala Produksi Ekonomis dan Tidak Ekonomis 
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Pada gambar di atas kurva LAC mencapai minimum di titik A, 
kemudian naik lagi. Gerak menurun sampai titik A disebabkan 
efisiensi skala produksi. Sebaliknya setelah titik A efisiensi skala 
produksi tidak terjadi lagi. Penambahan jumlah output menaikkan 
biaya produksi per unit. Sebelum di titik A, kurva LMC berada di 
bawah kurva LAC, karena pada saat itu nilai MP (marginal product) 
lebih besar dari AP (average product). Besarnya nilai MP 
menyebabkan nilai LAC bergerak menurun. Hal yang sebaliknya 
terjadi setelah di titik A. 

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi 
jangka panjang yaitu: 

1) Teknologi Produksi 

Dalam jangka panjang salah satu sumber peningkatan efisiensi 
adalah kemajuan teknologi. Bahkan dalam jangka panjang terjadi 
percepatan kemajuan teknologi. Ini mempercepat penurunan LAC. 
Tetapi percepatan kemajuan teknologi dapat meningkatkan biaya 
rata-rata jangka panjang per unit, jika perusahaan tidak mampu 
beradaptasi dengan kemajuan teknologi, baik karena kendala 
manajemen maupun sumber daya manusia (SDM). 

2) Manajemen 

Peningkatan kemampuan manajemen memungkinkan teknologi 
yang sudah ada lebih diefisienkan penggunaannya, sehingga kurva 
LAC menurun. Tetapi jika kemampuan manajerial tidak mengikuti 
kemajuan teknologi akan terjadi inefisiensi. Misalnya, tingkat 
kemampuan manajemen untuk mengelola pabrik tekstil dengan alat 
tenun bukan mesin (tradisional) tidak perlu tinggi. Karenanya 
industri tekstil tradisional dapat dikelola dengan manajemen 
keluarga yang bersifat tertutup. Tetapi jika industri tekstil 
ditingkatkan skalanya menjadi sangat besar dan menggunakan 
peralatan sangat modern, apalagi bila tujuan pasarnya adalah pasar 
ekspor, maka manajemen keluarga yang tertutup hanya akan 
menyebabkan inefisiensi. 

3) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Masalah yang berkaitan dengan SDM adalah jumlah dan mutu 
SDM. Pada awalnya penggunaan teknologi tinggi dapat 



234    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

meningkatkan efisiensi karena jumlah dan mutu SDM cukup tersedia. 
Tetapi pada saat skala produksi diperluas, yang terjadi justru 
inefisiensi karena jumlah dan mutu SDM tidak dapat disediakan 
dengan cepat. Apalagi bila teknologi yang digunakan adalah 
teknologi yang diimpor. Misalnya di Indonesia hanya ada satu pabrik 
bahan kimia cair (methanol) berskala produksi 1.000.000 ton per 
tahun. Jika untuk menjalankan pabrik dibutuhkan 100 doktor teknik 
kimia mungkin kita tidak kekurangan, karena doktor sejumlah itu 
dapat diambil dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tetapi 
jika dalam lima tahun kemudian produksi ditingkatkan menjadi 10 
pabrik berskala sama, akan terjadi kelangkaan SDM, karena untuk 
menjalankan pabrik dibutuhkan 1000 doktor kimia. Padahal dalam 5 
tahun jumlah doktor kimia di Indonesia belum mencapai 500 orang. 
Kelangkaan ini yang menyebabkan pabrik tidak dapat berjalan secara 
efisien. 

d. Sudut Kemiringan Kurva Biaya Rata-Rata Jangka Panjang 
(Kurva LAC) 

Ada tiga kemungkinan sudut kemiringan kurva LAC (LAC 
shape), dua di antaranya ditunjukkan pada Gambar 6.8. 

Gambar 6.8 a menunjukkan sudut kemiringan LAC mengarah ke 
kanan atas. Ini terjadi karena terlalu cepat terjadinya hukum LDR, 
sehingga setelah titik X1 perusahaan mengalami skala produksi tidak 
ekonomis. Kurva LAC seperti ini bisa terjadi pada perusahaan yang 
memiliki fungsi produksi skala hasil menurun (DRS). Gambar 6.8 b 
menunjukkan sudut kemiringan LAC ke kiri bawah. Pada kurva LAC 
ini tersirat juga terjadinya hukum LDR, tetapi terjadinya sangat 
lambat. Perusahaan mengalami inefisiensi, sehingga skala produksi 
tidak ekonomis lagi saat jumlah produksi sudah sangat besar (0X2). 
Kurva LAC seperti ini terjadi bila fungsi produksi perusahaan 
memiliki karakter skala hasil menaik (IRS). 
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Gambar 6.8 
Kemiringan Kurva LAC 

 

 

Kasus Fungsi Produksi Skala Hasil Konstan (CRS) 

Perusahaan yang memiliki fungsi produksi skala hasil konstan 
(constant return to scale atau CRS) memiliki fungsi kurva LAC garis 
lurus sejajar sumbu horizontal, karena kurva-kurva SAC sama dan 
sebangun. Kurva LAC sama dengan kurva LMC karena kurva SMC 
sejajar dan sebangun, seperti pada gambar 6.9. 

Gambar 6.9 
Kurva LAC, Kasus Skala Hasil Konstan (CRS) 
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5. Biaya Produksi dalam perspektif Islam 

5.1 Bunga, Revenue Sharing, dan Profit Loss Sharing 

Pada subbab ini kita akan mencoba melakukan apa yang terjadi 
dengan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan pada 
sistem bunga, bagi pendapatan (revenue sharing), dan bagi 
keuntungan dan kerugian (profit loss sharing). 

a. Bunga 

Diasumsikan suatu perusahaan meminjam modal kepada bank 
konvensional X dengan bunga “Y%”, bagaimana yang terjadi dengan 
biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut? 

Pada sistem bunga, dengan adanya biaya bunga yang harus 
dibayar produsen secara tetap tiap bulannya, maka akan mendorong 
biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan 
kurva TFC-, yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total 
perusahaan pergeseran dari kurva TC menjadi TC1. Naiknya biaya 
total akan mendorong titik impas (break even point) bergeser dari 
titik Q menjadi Q1.  Jadi, dalam sistem bunga yang berubah adalah 
kurva TC, ia akan bergeser paralel ke kiri atas. 

Gambar 6.10. Kurva Biaya pada Sistem Bunga 
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b. Revenue Sharing 

Pada sistem bunga, beban bunga yang harus dibayar oleh 
produsen sama sekali tidak akan mempengaruhi penerimaan. Oleh 
karena itu, kurva total penerimaan (TR) dalam sistem bunga adalah 
TRi = TR. Dalam sistem bagi pendapatan yang terpengaruh adalah 
kurva TR.  Jadi, dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC. 
Dalam sistem bagi pendapatan yang berubah adalah kurva TR. Kurva 
tersebut akan berputar ke arah jarum jam dengan titik 0 sebagai 
sumbu  putarannya. Semakin besar nisbah bagi hasil yang diberikan 
kepada pemodal (ekstremnya limit dari nisbah dari 0 : 100) kurva TR 
akan semakin mendekati horizontal sumbu X. Titik BEP terjadi ketika 
kurva TR berpotongan dengan kurva TC. Dengan bergesernya kurva 
total penerimaan dari TR menuju TRrs, titik BEP yang tadinya berada 
pada jumlah output Q sekarang berada pada jumlah output Qrs.  

Dari sisi BEP, tidak dapat dikatakan bahwa sistem bunga akan 
berproduksi pada tingkat output yang lebih kecil, lebih besar, atau 
sama dengan tingkat output bagi hasil.  Di  kedua  sistem  ini,  
didapatkan  bahwa Qi > Q  dan Qrs. Apakah  Qi > Qrs atau Qi < Qrs 
atau Qi = Qrs, ditentukan dari berapa besarnya bunga dibandingkan 
dengan berapa besar nisbah bagi hasil. Perbedaannya terletak pada 
penyebabnya, bila Qi disebabkan naiknya TC, maka Qrs disebabkan 
oleh berputarnya TRrs. Yang pasti adalah bahwa kedua sistem ini 
akan menggeser jumlah output (Q) menjadi lebih besar. 

Gambar 6.11. Kurva Biaya pada Sistem Revenue Sharing 
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c. Profit Loss Sharing 

Dalam akad muamalat, dikenal akad mudharabah yaitu akad 
yang disepakati si pemodal dengan pelaksana mengenai nisbah bagi 
hasil yang akan menjadi pedoman pembagian keuntungan. Namun 
bila usaha tersebut malah menimbulkan kerugian, si pemodal akan 
menanggung biaya kerugian sebesar 100% sebesar penyertaan 
modalnya. Si pelaksana baru harus menanggung rugi bila kerugian 
tersebut disebabkan kelalaiannya sendiri atau karena ia melanggar 
kesepakatan bersama. 

Selain menyepakati nisbah bagi hasil, mereka juga harus 
menyepakati siapa yang akan menanggung biaya. Dapat saja 
disepakati bahwa biaya ditanggung oleh si pelaksana atau 
ditanggung oleh si pemodal. Bila menurut kesepakatan biaya 
ditanggung oleh si pelaksana, ini berarti yang dilakukan adalah bagi 
penerimaan (revenue sharing). Namun bila biaya ditanggung oleh si 
pemodal maka yang dilakukan adalah bagi keuntungan dan kerugian 
(profit loss sharing). 

Gambar 6.12. Kurva Biaya pada Sistem Profit Loss Sharing 

 
  

Berputarnya TR ke arah jarum jam dengan titik 0 sebagai sumbu 
putarannya merupakan gambaran akad bagi penerimaan. Bila yang 
disepakati ialah mudarabah yang biaya ditanggung oleh si pemodal, 
maka akadnya adalah bagi keuntungan, maka kurva total 
penerimaan berputar ke arah jarum jam dengan titik BEP sebagai 



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    239 

sumbu putarannya. Tingkat produksi sebelum titik BEP tercapai (Q < 
Qps) adalah keadaan di mana total biaya lebih besar daripada total 
penerimaan (TC > TR). Dalam keadaan ini, belum ada keuntungan 
yang dapat dibagihasilkan, sesuai kesepakatan bahwa biaya 
ditanggung oleh si pemodal, maka kerugian itu akan menjadi beban 
si pemodal. Oleh karena itulah, kurva TR berputar ke arah jarum jam 
dengan titik BEP sebagai sumbu putarnya. Perbedaan kedua antara 
sistem bagi penerimaan dan bagi keuntungan dan kerugian dalam 
akad mudharabah terletak pada berapa jauh kurva TR berputar. 
Dalam sistem bagi penerimaan, kurva TR akan berputar sampai 
mendekati garis horizontal sumbu X, sedangkan dalam sistem bagi 
keuntungan dan kerugian, kurva TR hanya akan berputar pada area 
antara kurva TR dan TC, yaitu area yang menggambarkan besarnya 
keuntungan. Dalam sistem bagi keuntungan, TR tidak dapat berputar 
melewati TC, karena pada area itu tidak ada lagi keuntungan yang 
akan dibagikan. 

Secara grafis keadaan merugi digambarkan pada area di mana 
sebelum terjadinya BEP (Q < Qps), sedangkan keadaan untung 
digambarkan dengan area setelah tercapainya BEP. Bagi untung yang 
terjadi pada area atas tidak perlu simetris dengan bagi rugi pada area 
bawah, karena bagi untung berdasarkan nisbah sedangkan bagi rugi 
berdasarkan penyertaan modal masing-masing. 

5.2 Efisiensi Produksi 

Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih 
efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. 

a. Minimalisasi Biaya untuk Memproduksi Jumlah yang Sama 

Untuk penyederhanaan dalam menganalisis, kita gunakan kurva 
biaya total yang membandingkan antara biaya total pada sistem 
bunga dan biaya total pada sistem bagi hasil. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, bahwasanya biaya total pada sistem bunga 
akan lebih tinggi daripada biaya total pada sistem bagi hasil. Secara 
grafis biaya total pada sistem bunga akan digambarkan dengan kurva 
TC, dan biaya total pada sistem bagi hasil dengan kurva TC. Pada 
sistem bunga, biaya tetap (FC1) akan meningkat atau lebih besar 
daripada biaya tetap pada sistem bagi hasil (FC), hal ini dikarenakan 
bunga diperhitungkan sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh 
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perusahaan secara tetap setiap bulannya. Hal ini secara langsung 
akan mengakibatkan biaya total pada sistem bunga akan lebih besar 
pula dibandingkan dengan biaya total pada sistem bagi hasil. 

Lalu apakah sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan 
sistem bunga? Dalam menjawab pertanyaan ini, kita ambil titik mana 
saja pada sumbu X yang menggambarkan tingkat produksi yang 
sama (Q yang sama). Kemudian, ditarik garis vertikal ke atas sampai 
memotong kurva TC dan TC1. Dari perpotongan tersebut kita tarik 
garis horizontal ke sumbu Y, ternyata pada tingkat produksi yang 
sama, biaya total sistem bagi hasil lebih kecil dibandingkan biaya 
total pada sistem bunga. Sehingga, produksi dengan sistem bagi hasil 
lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. 

Gambar 6.13. Minimalisasi Biaya pada Tingkat Produksi Sama 

 

b. Maksimalisasi Produksi dengan Jumlah Biaya Sama 

Dalam analisis ini, kita tetap menggunakan kurva biaya total 
untuk membandingkan biaya total sistem bunga dengan biaya total 
sistem bagi hasil. Di mana biaya total pada sistem bunga akan lebih 
tinggi dibandingkan biaya total pada sistem bagi hasil. Pada hal ini 
untuk melihat lebih efisen manakah antara sistem bunga dan sistem 
bagi hasil kita ambil saja titik mana saja di sumbu Y sebagai titik yang 
menggambarkan biaya total yang sama (TC yang sama). Kemudian 
kita tarik garis horizontak sampai memotong kurva biaya total baik 
pada sistem bunga maupun sistem bagi hasil. Setelah itu kita tarik 
garis vertikal ke bawah sumbu X, ternyata untuk biaya total yang 
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sama, jumlah produksi pada sistem bagi hasil lebih besar 
dibandingkan dengan jumlah produksi antara sistem bunga dan bagi 
hasil tergantung pada besaran persentase bunga dan besaran nisbah 
bagi hasil. Sehingga, produksi pada sistem bagi hasil lebih efisien 
dibandingkan dengan sistem bunga. 

Gambar 6.14. Maksimalisasi Produksi dengan Biaya Sama 

 

c. Skala Ekonomi 

Bila sebelumnya telah kita lihat bahwa produksi dengan sistem 
bagi hasil akan lebih efisien, untuk selanjutnya kita akan melihat 
bagaimana pengaruhnya pada skala ekonomi. Dalam melakukan 
analisis ini, digunakan kurva penerimaan total (TR) yang 
membandingkan antara penerimaan total sistem bagi hasil (TRrs) dan 
penerimaan total sistem bunga (TRi). 

Penerimaan total pada sistem bagi hasil akan berputar searah 
jarum jam, sementara penerimaan total pada sistem bunga akan tetap 
pada tempatnya. Untuk melakukan analisis terhadap skala ekonomi. 
Kita tarik titik mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang 
menggambarkan penerimaan total yang sama (TR), kemudian ditarik 
garis horizontal yang memotong kurva TRrs dan kurva Tri. Dari 
perpotongan tersebut, kita tarik garis vertikal ke bawah sampai 
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sumbu X. Ternyata berdasarkan analisis grafis terlihat bahwa pada 
penerimaan total yang sama, jumlah produksi pada sistem bagi hasil 
lebih besar, daripada jumlah produksi pada sistem bunga. Sehingga, 
terlihat bahwa pada sistem bagi hasil bukan saja lebih efisien namun 
juga mampu mendorong produsen untuk berproduksi pada skala 
ekonomi yang lebih besar. 

Gambar 6.15. Skala Ekonomi 

 

  

3. Pajak Penjualan dan Zakat Perniagaan 

Pada pembahasan ini, kita akan mencoba menjelaskan apa yang 
terjadi apabila pajak penjualan dikenakan pada suatu perusahaan, 
dan kemudian membandingkannya apabila zakat perniagaan yang 
dikenakan pada perusahaan tersebut.  

a. Pajak Penjualan  

Diasumsikan suatu produk dikenakan pajak penjualan atau pajak 
pertambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit, ini akan 
meningkatkan biaya total rata-rata (AC). Peningkatan AC secara 
langsung akan meningkatkan biaya marginal (MC). Apabila setelah 
dikenakan beban pajak, harga tetap pada tingkat harga semula, maka 



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    243 

peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat 
per unit produk. Hal ini terjadi karena penerimaan totalnya tetap 
sementara biaya total yang harus ditanggung meningkat. Dalam 
gambar kondisi sebelum adanya pajak penjualan laba yang diperoleh 
adalah sebesar laba1, sedangkan kondisi setelah adanya pajak 
penjualan digambarkan dengan laba2. Dalam penjelasan ini, 
diasumsikan struktur pasar adalah persaingan sempurna. Kondisi 
sebelum adanya pajak penjualan ditunjukkan oleh kurva biaya 
marginal (MC), dan biaya total rata-rata (AC). Sementara, harga pada 
tingkat P* (atau P = AR = MR = Demand). Keuntungan maksimum 
terjadi pada saat MR = MC, yaitu pada saat produksi Q1. Tingkat 
keuntungan maksimal ini digambarkan pada segi empat laba1 (segi 
empat ABCD). 

Setelah pajak penjualan dikenakan kepada produsen, maka akan 
meningkatkan biaya berubah rata-rata (AVC), hal ini secara langsung 
akan meningkatkan kenaikan biaya total rata-rata (AC) dari AC1 
menjadi AC2. Kenaikan biaya total rata-rata akan menaikkan biaya 
marginal, sementara harga tetap berada pada tingkat P*. Karena 
keuntungan maksimum didapat pada kondisi MR=MC, maka tingkat 
produksi optimal adalah sebesar Q2  dan tingkat keuntungan 
maksimal yang didapat setelah kenaikan pajak penjualan adalah segi 
empat laba2 (segi empat AEFG). Sehingga terlihat bahwa pada saat 
dikenakan pajak penjualan, maka keuntungan yang didapat akan 
menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, 
yaitu dari kondisi laba1 menjadi laba2. Besaran penurunan 
keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang 
dikenakan kepada perusahaan. Oleh karenanya, agar keuntungan 
produsen tidak menurun dengan adanya beban berupa pajak 
penjualan, maka produsen membebankan pajak penjualan ini kepada 
konsumen yang berarti kenaikan harga produk per unit. 

Sehingga pengenaan pajak penjualan akan memberikan pengaruh: 

1. Turunnya total keuntungan dari laba1 menjadi laba2. 
2. Turunnya tingkat keuntungan maksimal yang digambarkan 

oleh puncak gunung kurva laba pada gambar di bawah, 
secara grafis puncak kurva laba1 lebih tinggi dari puncak 
kurva laba2. 



244    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

3. Mengecilnya rentan skala produksi yang mampu diproduksi 
oleh perusahaan. 

Gambar 6.16 
Pengaruh Pajak Penjualan terhadap Keuntungan 
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b. Zakat Perniagaan 

Pengenaan zakat perniagaan kepada produsen memberikan 
pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak 
penjualan. Dalam konsep ekonomi Islam, zakat perniagaan yang 
besarnya 2,5% hanya diwajibkan kepada harta yang telah memenuhi 
syarat, yaitu nisab (batas minimal harta yang menjadi obyek zakat 
yaitu setara dengan 89 gram emas), dan haul (batas minimal jangka 
waktu kepemilikan harta yaitu satu tahun). 

Obyek zakat perniagaan adalah barang atau harta yang 
diperjualbelikan (dapat berkembang) dan tidak dikenakan kepada 
aset yang tidak berkembang. Namun ulama berbeda pendapat 
mengenai komponen biaya, sebagian berpendapat bahwa biaya tetap 
boleh diperhitungkan, sehingga yang menjadi obyek zakat adalah 
economic rent. Sebagian lainnya, berpendapat bahwa hanya biaya 
berubah yang boleh diperhitungkan sehingga yang menjadi obyek 
zakat adalah quast rent atau surplus produsen. 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai obyek zakat, 
namun hal ini tidak berpengaruh terhadap biaya total (AC), yang 
berarti pula tidak berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. 
Pengenaan zakat perniagaan juga tidak mempengaruhi biaya 
marginal, sehingga tidak akan memberikan pengaruh terhadap kurva 
penawaran. Upaya memaksimalkan keuntungan berarti pula 
memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti 
memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi, dengan adanya 
pengenaan zakat perniagaan, usaha memaksimalkan laba sejalan 
dengan perilaku memaksimalkan zakat. 

Keuntungan maksimum didapat pada kondisi MR = MC, yaitu 
pada saat produksi Q*. Besarnya tingkat keuntungan yang didapat 
digambarkan pada kurva laba di gambar bawah, pengenaan zakat 
perniagaan tidak akan menaikkan biaya, karena zakat perniagaan 
dikenakan pada harta/pendapatan netto, yaitu pendapatan dalam 
jangka waktu setahun dikurangi dengan biaya operasional 
perusahaan. Oleh karena itu, zakat perniagaan tidak berpengaruh 
pada biaya. Pada gambar di bawah puncak keuntungan maksimum 
berarti puncak zakat maksimal yang dapat dibayarkan oleh 
produsen. 
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Gambar 6.17 

Pengaruh Zakat Perniagaan terhadap Keuntungan 
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Tes Formatif 

Soal 
Apa yang dimaksud : 
a. Biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya marjinal dan biaya 

rata-rata. 

b.  Skala produksi ekonomis (economic of scale) dan skala produksi 
tidak ekonomis (diseconomies of scale) 

Jawab : 

a. Biaya total (total cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
memproduksi seluruh output.  Biaya tetap (fixed cost) adalah 
biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, 
contohnya biaya barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, 
sewa gedung kantor. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya 
yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Contohnya 
upah buruh, biaya bahan baku. Biaya marjinal (marginal cost) 
adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 
satu unit. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan 
untuk memproduksi satu unit output.  

b. Skala produksi ekonomis (economic of scale) adalah interval 
tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan 
biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala 
produksi tidak ekonomis (diseconomies of scale) adalah interval 
tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru 
menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. 

Soal 

Kasus Penjualan Pita Kaset   AC = 5 

Harga 
(P) 

Jumlah 
Barang 

yang Dijual 
(Q) 

Total 
Revenue 

(TR) 

Margina
l 

Revenue 
(MR) 

Average 
Revenue 

(AR) 

Total 
Cost 
(TC) 

Profit 
П 

$ 10 0 ? ? ? ? ? 

9 1 ? ? ? ? ? 

8 2 ? ? ? ? ? 

7 3 ? ? ? ? ? 

6 4 ? ? ? ? ? 
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5 5 ? ? ? ? ? 

4 6 ? ? ? ? ? 

3 7 ? ? ? ? ? 

2 8 ? ? ? ? ? 

1 9 ? ? ? ? ? 

0 10 ? ? ? ? ? 

Isilah kolom yang kosong! 

Carilah TR, MR, AR, TC П dan jelaskan maksud tabel tersebut? 

Jawab :      

Kasus Penjualan Pita Kaset   Diketahui AC = 5 

Harga 
(P) 

Jumlah Barang 
yang Dijual 

(Q) 

Total 
Revenue 

(TR) 

Margina
l 

Revenue 
(MR) 

Average 
Revenue 

(AR) 

Total 
Cost 
(TC) 

Profi
t 
П 

$ 10 0 0 0 0 0 0 

9 1 9 9 9 5 4 

8 2 16 7 8 10 6 

7 3 21 5 7 15 6 

6 4 24 3 6 20 -4 

5 5 25 1 5 25 0 

4 6 24 -1 4 30 -6 

3 7 21 -3 3 35 -14 

2 8 16 -5 2 40 -24 

1 9 9 -7 1 45 -36 

0 10 0 -9 0 50 -45 

 

TR= P.Q=                       MR = 
Q

TR




= 9

1
9

01
09





     AR = 

Q

TR
= 

9
1
9
  

                                                                                                            
                                                                  

5
1
5

23
1621





                            

 

9 x 1 = 9 
8 x 2 = 16   
7 x 3 =  21 

 

7
1
7

12
916





 8

2
16
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TC = AC.Q = 5 x 1 = 5          П = TR – TC 
                        5 x 2 = 10           = 9-5        = 4  
                        5 x 3 = 15           = 16 – 10 = 6   
                                                   = 21 – 15 = 6 

Pada saat harga terus diturunkan sampai $7 dan jumlah barang 
yang dijual terus ditambah sampai 3 unit maka profit yang diperoleh 
akan mencapai profit yang maksimum yaitu 6, namun jika produksi 
terus ditambah sedangkan harga terus diturunkan maka akan terjadi 
kerugian, atau dengan kata lain di saat MR masih positif maka profit 
masih positif dan di saat MR negatif maka profit juga akan negatif.  

Soal 
Jelaskan apa yang terjadi apabila pajak penjualan dikenakan pada 
suatu perusahaan dan kemudian bandingkan apabila zakat 
perniagaan yang dikenakan pada perusahaan tersebut. 

Jawab : 

Apabila suatu perusahaan dikenakan pajak penjualan, maka 
keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan 
sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari kondisi laba1 menjadi 
laba2. Besaran penurunan keuntungan tergantung kepada besaran 
pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Karena zakat 
perniagaan dikenakan pada harta/pendapatan neto, yaitu 
pendapatan dalam jangka waktu setahun dikurangi dengan biaya 
operasional perusahaan. Oleh karena itu, pengenaan zakat 
perniagaan tidak berpengaruh pada biaya, sehingga tidak akan 
berpengaruh terhadap pengurangan keuntungan.  

 7
3
21
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BAB 

7 
 

TEORI  KONSUMSI 

 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi konsumsi. 
2. Menjelaskan tentang teori-teori konsumsi. 
3.  Menjelaskan tentang faktor lain yang berpengaruh terhadap 

konsumsi. 
4. Menjelaskan Konsumsi konsumen Islami. 
5. Menganalisis dan menjelaskan hubungan tabungan dengan 

investasi. 
6. Menjelaskan fungsi kesejahteraan, maximizer dan utilitas oleh 

Imam Al-Ghazali. 
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1. Konsumsi Intertemporal Konvensional 
1.1 Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi 

Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku 
konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. 
Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk 
barang normal, yaitu : 

a. Pendapatan konsumen 
b. Tingkat harga 
c. Tingkat bunga 
d. Sosial ekonomi dan 
e. Lain-lain 

Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen 
akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan konsumen tersebut. 
Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif, dalam arti apabila 
pendapatan konsumen naik, maka pengeluaran konsumsinya juga 
akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Perilaku ini 
terutama untuk barang normal atau barang yang perilakunya 
mengikuti hukum permintaan dan penawaran. 

Pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal 
merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah 
nominal (nilai yang tercantum pada uang). Sedangkan pendapatan 
riil merupakan pendapatan yang jumlahnya telah dideflasikan 
dengan perubahan harga barang dan jasa. Pendapatan riil dapat 
dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks 
harga barang dan jasa (indeks harga konsumen). Secara matematis 
dapat dituliskan sebagai berikut : 

𝑌𝑟 =
𝑌𝑛
𝐼𝐻𝐾

 

 

Yr : pendapatan riil 

Yn : pendapatan nominal 

IHK : indeks harga konsumen 
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Pendapatan riil merupakan indikator yang paling realistis 
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seorang 
konsumen, karena dalam pendapatan riil telah memperhitungkan 
kenaikan ataupun penurunan harga. 

Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan 
pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Hal ini berkaitan dengan 
pendapatan riil yang diterima oleh konsumen tersebut. Secara 
nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya 
akan tetapi apabila harga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, 
maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang. 
Dengan kata lain, tingkat harga berhubungan negatif dengan 
pengeluaran konsumsi. Apabila harga mengalami kenaikan, maka 
pengeluaran konsumsi akan mengalami penurunan, begitu pula 
sebaliknya. Secara grafis, hubungan antara tingkat harga dan 
pengeluaran konsumsi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Gambar 7.1. Hubungan antara Konsumsi dan Tingkat Harga 
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Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga barang dan jasa 
sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengeluaran 
konsumsi konsumen. Pada saat harga sebesar OP1 pengeluaran 
konsumsinya OC1. Apabila terjadi penurunan harga menjadi OP2, 
maka pengeluaran konsumsinya akan mengalami peningkatan 
menjadi OC2. Dari Gambar 7.1. di atas dapat dilihat hubungan 
berkebalikan (negatif) antara tingkat harga dan pengeluaran 
konsumsi. 

Tingkat bunga, terutama bunga simpanan, juga mempengaruhi 
pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Apabila tingkat bunga 
tinggi, konsumen cenderung untuk tidak membelanjakan uangnya 
dan lebih suka untuk menyimpan uangnya di bank. Hal ini 
dikarenakan konsumen tidak menginginkan kehilangan kesempatan 
untuk memperoleh pendapatan bunga dari uang yang dimilikinya. 
Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat suku bunga rendah, maka 
konsumen cenderung untuk tidak menyimpan uangnya dan 
membelanjakannya untuk membeli barang dan jasa. 

Selain faktor ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya, 
kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi pengeluaran konsumen 
dan jenis barang yang dibelinya. Seorang Konsumen yang tinggal di 
lingkungan sederhana, pengeluarannya cenderung lebih rendah 
daripada konsumen yang tinggal di lingkungan yang lebih mewah. 
Kondisi psikologis ini mempengaruhi konsumen dalam membeli jenis 
barang yang tidak begitu diperlukannya. Selain itu kondisi geografis, 
seperti iklim dan cuaca juga mempengaruhi pengeluaran Konsumsi 
seorang konsumen. Konsumen yang tinggal di daerah pegunungan 
dengan iklim dingin dan jauh dari pusat kota, harus mengeluarkan 
konsumsi yang lebih besar, misalnya untuk biaya transportasi dan 
konsumsi untuk menahan hawa dingin, dibandingkan dengan  
konsumen yang tinggal di dekat pusat kota. 

1.2 Teori-Teori Konsumsi 

Ada beberapa teori konsumsi yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana konsumen berperilaku dan faktor apa saja 
yang mempengaruhinya. Secara garis besar, ada empat teori 
konsumsi, yaitu teori konsumsi Keynes, teori hipotesis pendapatan 
permanen, hipotesis pendapatan relatif, dan teori konsumsi daur 
hidup. 
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1). Teori Konsumsi Keynes 

Menurut Keynes, terdapat hubungan antara pengeluaran 
konsumsi dan pendapatan nasional di mana pengeluaran konsumsi 
dan pendapatan nasional dinyatakan dalam tingkat harga konstan. 
Pendapatan nasional yang mempengaruhi konsumsi adalah 
pendapatan nasional yang terjadi saat ini, bukan pendapatan nasional 
yang lalu ataupun yang diramalkan. Dalam bentuk grafis, fungsi 
konsumsi Keynes adalah sebagai berikut: 

Gambar 7.2. Teori Konsumsi Keynes 

 

 

Menurut Keynes, kurva konsumsi berbentuk garis lengkung dan 
memotong sumbu vertikal. Apabila menggambarkan kurva konsumsi 
berbentuk garis lurus, hal itu hanyalah untuk penyederhanaan saja. 
Berpotongan dengan sumbu vertikal berarti bahwa nilainya pasti 
positif dan dalam bentuk persamaan, perpotongan ini disimbolkan 
Co. 

2). Hipotesis Pendapatan Permanen 

Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen (permanent 
income hypothesis) dikemukakan oleh Milton Friedman dalam 
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bukunya A Theory of Consumption Function. Menurut Friedman, 
pendapatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Pendapatan permanen (permanent income) 
b. Pendapatan sementara (transitory income) 

Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang 
diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan 
sebelumnya, misalnya pendapatan gaji. Pendapatan sementara 
merupakan bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya. Pendapatan sementara ini bisa berbentuk tambahan 
(bonus dan menang lotre) ataupun berbentuk pengurangan, misalnya 
biaya pengobatan sakit yang tiba-tiba pada pendapatan permanen. 
Pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan 
permanen secara proporsional. Apabila terjadi kenaikan pendapatan 
sementara yang positif (positive transitory income), maka 
pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, begitu 
pula sebaliknya. 

Dengan menggunakan asumsi bahwa konsumen bersikap 
rasional dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh semasa 
hidupnya diantara kurun waktu yang dihadapinya serta 
menghendaki pola konsumsi yang kurang lebih merata dari waktu ke 
waktu. Menurut teori ini, konsumsi permanen seorang konsumen 
mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan 
pendapatannya. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan: 

CP=kYP 

Cp : konsumsi permanen 

Y : pendapatan permanen  

K : angka konstan 

k atau angka konstan menunjukkan bagian atau proporsi 
pendapatan permanen yang dikonsumsi yang nilainya antara nol 
sampai satu (0 < k < 1). Nilai k ini relatif stabil dan merupakan fungsi 
dari suku bunga (r), kesukaan konsumen (u), dan rasio antara 
kekayaan manusiawi dan kekayaan non manusiawi (w). Hubungan 
ini dapat dituliskan: 

k=f(r,u,w) 
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3). Hipotesis Pendapatan Relatif 

Teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh 
James Duesenberry dalam bukunya Income, Saving and The Theory 
of Consumer Behavior (1949). Menurut teori ini, pola konsumsi 
seseorang ditentukan terutama oleh pendapatan tertinggi yang 
pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode 
tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran 
konsumsi, untuk menutupnya, mereka mengurangi tabungannya. 

Dalam jangka panjang konsumsi berubah secara proporsional 
dengan pendapatan, akan tetapi dalam jangka pendek konsumsi 
berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan. 
Selain tingkat pendapatan, kondisi lingkungan di sekitar tempat 
tinggal konsumen juga mempengaruhi pola konsumsi seorang 
konsumen. Seseorang akan selalu berusaha hidup seperti 
tetangganya, maka ketika pendapatan turun, maka orang tersebut 
tidak akan menurunkan konsumsinya seperti apabila pendapatannya 
naik, tetapi akan mempertahankan tingkat konsumsinya tidak terlalu 
jauh dengan tingkat konsumsi tertinggi yang pernah dicapainya. 

Teori Duesenberry tentang efek lingkungan tempat tinggal 
konsumen terhadap pola konsumsi ini disebut juga dengan“ ratchet 
effect ” atau efek gergaji dan hipotesisnya disebut dengan hipotesis 
pendapatan relatif. Bentuk kurva teori Duesenberry ini adalah 
sebagai berikut: 

Gambar 7.3. Teori Konsumsi Hipotesis Pendapatan Relatif 
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Tingkat pendapatan awal adalah sebesar OYA kemudian 
mengalami peningkatan sehingga konsumsi akan meningkat pula 
pada proporsi yang sama dari A ke B di sepanjang kurva konsumsi 
jangka panjang. Apabila pendapatan turun, konsumen tidak akan 
menurunkan konsumsinya melalui fungsi konsumsi jangka panjang 
ke A, tetapi penurunannya melalui titik B. Bila pendapatannya naik 
lagi, konsumen tidak akan meningkatkan konsumsinya secara 
proporsional, tetapi justru bergerak dari C ke B untuk 
mengembalikan tabungannya yang diambil selama pendapatannya 
turun. Jika pendapatannya masih meningkat, barulah konsumen akan 
meningkatkan konsumsinya sebanding dengan meningkatnya 
pendapatan. Dengan demikian terjadilah efek gergaji seperti gambar 
diatas. 

4). Hipotesis Siklus Hidup 

Teori konsumsi siklus hidup atau life cycle dikemukakan oleh A. 
Ando, R. Brumberg dan F. Modligiani. Teori ini mencoba menjelaskan 
tentang perilaku konsumsi seseorang berdasarkan pada umur dalam 
siklus hidupnya. Secara umum, siklus hidup seseorang dibagi 
menjadi tiga tahapan, yaitu: 

Usia 0 - 15 tahun : usia belum produktif 
Usia 16 - 60 tahun : usia produktif 
Diatas 60 tahun : usia tidak produktif 

Gambar 7.4 Teori Konsumsi Hipotesis Daur Hidup 
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Sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumsi (C) dan 
besarnya pendapatan (Y) sedangkan sumbu horizontal menunjukkan 
fungsi dari waktu. Y merupakan kurva pendapatan dan C 
merupakan kurva konsumsi. Pada siklus I. dimulai dari usia nol 
tahun, setelah dilahirkan, seseorang membutuhkan pengeluaran 
untuk konsumsi, seperti untuk susu, pakaian, biaya dokter, dan 
makanan tambahan. Disisi lain, pada masa ini, pendapatan nol 
sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga 
terjadi dissaving. Setelah melalui tahap B dimana orang tersebut 
sudah memasuki usia produktif dan memasuki fase angkatan kerja 
(labor force) sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Pada tahap II 
ini orang tersebut telah dapat membiayai konsumsinya dan dapat 
menabung (saving) apabila pendapatan lebih besar daripada 
konsumsinya. Seiring dengan waktu, tihgkat pendapatan meningkat 
sampai dengan puncaknya di titik t dan setelah itu mengalami 
penurunan sampai akhirnya mencapai tahap III. Pada tahap III ini, 
orang tersebut kembali mengalami dissaving karena memasuki usia 
non-produktif. 

Dalam model analisisnya, teori ini menggunakan asumsi bahwa 
konsumen bersikap rasional. Artinya konsumen berusaha 
memaksimalkan kepuasan dari aliran pendapatan yang diterimanya 
selama fase tertentu dengan batasan anggaran (budget constraint). 

Sumber pendapatan menurut Ando-Brumberg-Modligiani 
dibedakan menjadi dua sumber pendapatan, yaitu: 

a. Tenaga kerja sebagai sumber labor income 
b. Kekayaan sebagai sumber property income 

Dari dua sumber pendapatan tersebut, dapat dibuat suatu fungsi 
konsumsi sebagai berikut: 

C1 = cY1
L+ cA1 

C = jumlah pengeluaran konsumsi 

YL = labor income atau pendapatan dari tenaga kerja 

A = kekayaan bersih konsumen 

c = marginal propensity to consume 

t = waktu 
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1.3 Faktor Lain yang Berpengaruh terhadap Konsumsi 

Adanya anggapan bahwa pengeluaran konsumsi ditentukan oleh 
pendapatan hanyalah bersifat untuk penyederhanaan analisis. Dalam 
kenyataannya, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang 
bersifat ekonomi, sosial, dan budaya. Selain lima faktor yang telah 
dibahas di awal bab ini, menurut Soedijono (160:2000) ada beberapa 
faktor yang ikut menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi 
suatu masyarakat, yaitu: 

a. Distribusi pendapatan nasional  
b. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid 
c. Banyaknya barang konsumsi tahan lama 
d. Kebijakan finansial perusahaan 
e. Kebijakan pemasaran suatu perusahaan 
f. Ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa datang 

a. Distribusi Pendapatan Nasional 

Apabila besarnya MPC seluruh masyarakat sama, maka 
bagaimanapun distribusi pendapatan tidak akan berpengaruh 
terhadap fungsi konsumsi masyarakat tersebut. Dalam kenyataannya 
tidak ada satu negara pun di dunia ini yang distribusi pendapatannya 
sama dan merata antar penduduk. Biasanya penduduk yang 
berpendapatan tinggi MPC-nya lebih rendah daripada penduduk 
yang berpendapatan rendah. Dengan demikian, kebijakan 
pemerintah yang bertujuan memeratakan distribusi pendapatan akan 
mengakibatkan naiknya MPC masyarakat. 

C merupakan kurva konsumsi sebelum adanya kebijakan 
distribusi pendapatan dan C′ adalah kurva konsumsi setelah 
kebijakan distribusi pendapatan. Dengan tingkat pendapatan 
nasional sebesar y pengeluaran konsumsi masyarakat sebelum 
kebijakan distribusi pendapatan adalah Oc dan setelah kebijakan 
distribusi pendapatan adalah Oc′. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa untuk memeratakan distribusi pendapatan, 
dapat dicapai dengan menggunakan sistem pajak progresif. 
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Gambar 7.5. Pengaruh Pendapatan terhadap Konsumsi 

 

 

b. Jumlah Kekayaan Masyarakat dalam Bentuk Alat Likuid 

Dengan asumsi tingkat pendapatan sama, semakin banyak alat 
likuid yang ada dalam masyarakat, maka semakin besar pengeluaran 
konsumsi masyarakat tersebut dibandingkan dengan keadaan 
masyarakat yang memiliki alat likuid lebih sedikit. 

c. Banyaknya Barang Konsumsi Tahan Lama 

Kepemilikan barang-barang tahan lama (consumersdurables) akan 
mempengaruhi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Barang 
tahan lama seperti mobil, vcd, lemari es, rumah, dan lain-lain. 
Pengaruh kepemilikan barang tahan lama terhadap pengeluaran 
konsumsi adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi Pengeluaran Masyarakat  

 Sebagai contoh adalah kepemilikan vcd yang dapat 
mengurangi pengeluaran masyarakat untuk menonton film di 
bioskop. 
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2. Menambah Pengeluaran Masyarakat 

 Sebagai contoh adalah kepemilikan mobil. Semakin banyak 
memiliki mobil, maka semakin banyak biaya yang harus 
dikeluarkan untuk perawatan, pajak, bensin, dan asuransi. 

3. Consumers durables Biasanya Harganya Relatif Mahal 

 Biasanya jenis barang tahan lama harganya relatif lebih mahal 
daripada barang tidak tahan lama. Harga rumah, mobil dan 
perabot rumah biasanya lebih mahal harganya bila 
dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi untuk makan. 

d. Kebijakan Finansial Perusahaan 

Untuk penjelasan kasus ini diambil contoh seseorang yang 
memiliki saham. Pendapatan seseorang dari kepemilikan saham 
adalah berupa dividen dari perusahaan yang mengeluarkan saham 
tersebut. Pendapatan orang tersebut tergantung pada kebijakan 
perusahaan dalam membayarkan dividen yang dibagikan kepada 
pemilik saham. Bagi orang tersebut, kebijakan perusahaan akan 
mempengaruhi pola pendapatannya yang pada akhirnya akan 
berpengaruh pada pengeluaran konsumsi orang tersebut. 

e. Kebijakan Pemasaran Suatu Perusahaan 

Untuk meningkatkan pemasaran suatu produk, banyak cara 
dapat ditempuh oleh perusahaan, diantaranya dengan iklan yang 
menarik, distribusi yang efisien, dan pemberian bonus. Keberhasilan 
suatu perusahaan dalam memasarkan produknya akan 
mempengaruhi pola konsumsi seseorang. 

f. Ramalan Masyarakat akan Perubahan Harga di Masa Datang 

Harapan konsumen mengenai perubahan harga di masa yang 
akan datang sangat berpengaruh dalam pola pengeluaran konsumsi. 
Apabila konsumen memperkirakan akan terjadi kenaikan harga di 
masa yang akan datang, maka konsumen tersebut akan 
meningkatkan permintaannya atas barang dan jasa tersebut melebihi 
yang dibutuhkan walaupun pendapatannya tetap. Sebaliknya apabila 
konsumen memperkirakan akan terjadi penurunan harga di masa 
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datang, maka konsumen tersebut akan menunda untuk membeli 
barang dan jasa yang dibutuhkan. 

2. Konsumsi Konsumen Islami 

Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konsumsi konsumen 
Islami, maka perlu disusun suatu asumsi dasar yang mendasarinya. 

1. Sistem perekonomian yang ada telah mengaplikasikan aturan 
syariat Islam, dan sebagian besar masyarakatnya meyakini 
menjadikan syariat Islam sebagai bagian integral dalam setiap 
aktivitas kehidupannya. 

2. Institusi zakat telah menjadi bagian dalam suatu sistem 
perekonomian dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi 
setiap individu yang mampu. 

3. Pelarangan riba dalam setiap aktivitas ekonomi. 

4. Prinsip mudharabah dan kerja sama diaplikasikan dalam 
perekonomian 

5. Tersedianya instrumen moneter Islam dalam perekonomian. 

6. Konsumen mempunyai perilaku untuk memaksimalkan 
kepuasannya. 

Dalam konsep Islam konsumsi intertemporal dimaknai 
bahwasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan 
untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif namun ada pendapatan yang 
dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau yang lebih dikenal 
dengan infak. Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut : 

Y = (C + Infak) + S......................................................(7.1) 

Namun untuk mempermudah dalam melakukan analisis grafis maka 
persamaan di atas disederhanakan menjadi : 

 Y = (C + Infak) + S 

 Y = FS + S......................................................................(7.2)  

Di mana FS (Final Spending) adalah konsumsi yang dibelanjakan 
untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk 
infak. Sehingga Final Spending adalah pembelanjaan akhir seorang 
konsumen muslim. 
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Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat 
analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu 
memaksimalkan fungsi utilitas (kepuasan) dengan garis anggaran 
(budget line) tertentu atau memaksimalkan garis anggaran dengan 
fungsi utilitas tertentu. Sebab bila hal tersebut disederhanakan, maka 
analisis harus dilakukan secara tiga dimensi, yang akan mempersulit 
dalam pemahaman mengenai teori ini. 

Dalam pola konsumsi satu periode, sumbu X dan Y 
menunjukkan jumlah barang X dan barang Y, sedangkan dalam pola 
konsumsi intertemporal (dua periode), sumbu X menunjukkan 
jumlah pendapatan, konsumsi, dan tabungan pada periode pertama 
yang secara matematis dinotasikan Yt, Ct, dan St. Karena konsumsi 
dalam konsep Islam yang dikenal adalah (C + infak), maka simbol 
yang digunakan adalah FS1. Sumbu Y menunjukkan jumlah 
tabungan periode pertama (St) yang digunakan sebagai konsumsi 
periode kedua (Ct+1), atau dengan kata lain St = Ct+1. Dalam konsep 
Islam, simbol yang digunakan adalah FS t+1 atau persamaannya 
menjadi St = FS t+1.                      

3. Hubungan Tabungan dengan Investasi 

Tabungan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak diinvestasikan, 
tabungan hanya akan menjadi seonggok harta yang tidak berguna. 
Islam tidak menyukai adanya tindakan pemburuan harta yang sia-
sia. Di satu pihak Islam memberikan disinsentif terhadap tabungan 
yang tidak diinvestasikan, namun di pihak lain Islam memberikan 
insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi 
adalah munculnya peluang untuk untung maupun rugi. 

Asumsikan seorang individu mempunyai harta (wealth, W) 
sebesar Rp. 100 juta. Harta ini dapat digunakan seluruhnya atau 
sebagiannya digunakan untuk investasi. Tingkat pemanfaatan harta 
ini sebut saja ′v′. Bila seluruhnya diinvestasikan maka v = 1, 
sedangkan bila tidak ada yang diinvestasikan mana v = 0. 

Dengan v = 1, katakanlah jika tingkat hasilnya (return), r = 50% 
atau R = Rp. 50 juta. Bila diasumsikan skala usaha tidak berpengaruh 
pada tingkat hasil yaitu tetap 50%, bila v = 0,5 maka hasilnya R = Rp. 
25 juta. Bila dalam menginvestasikan hartanya, ia tidak 
melakukannya sendiri, misalnya melalui kerja sama bagi hasil 
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mudarabah, maka hasil ini akan dibagi berdasarkan nisbah Q. Secara 
matematis dapat dinotasikan : 

Y = (QR) vW 

Dimana :  Y  = pendapatan 

 Q = nisbah bagi hasil 

 v = tingkat pemanfaatan harta 

 W = harta yang ditabung 

Semakin besar pemanfaatan harta semakin besar pula 
pendapatan yang diterima. Secara grafis, v = 1 digambarkan dengan 
garis anggaran YY dengan tingkat kurva iso-maslahah IM. Bila tidak 
seluruh tabungan diinvestasikan yaitu v′ di mana v′ < 1, maka garis 
anggaran berotasi berlawanan arah jarum jam menjadi YY′ dengan 
tingkat kurva iso-maslahah IM′ di mana IM′ < IM. Bila tingkat 
pemanfaatannya lebih rendah lagi yaitu v′′ dimana v′′ < v′ < v, maka 
garis anggaran menjadi YY′′ dengan tingkat kurva iso-maslahah IM′′, 
di mana IM′ < IM′ < IM. 

Jelasnya bila v < 1, konsumen akan berada pada tingkat kurva 
iso-maslahah yang lebih rendah. Dengan kata lain, bila tidak seluruh 
tabungan digunakan untuk investasi, maka konsumen akan berada 
pada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Jadi dengan 
argumentasi ilmu ekonomi kita dapat menjelaskan bahwa salah satu 
makna pelarangan menimbun harta yang terdapat dalam Qs. at-
Takatsur adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia 
itu sendiri. 

Gambar 7.6. Hubungan Tabungan dengan Investasi 

 



 Buku Daras : Ekonomi Mikro    |    265 

4. Fungsi Kesejahteraan, Maximizer dan utilitas oleh Imam Al-
Ghazali  

Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 
450/1058, telah memberikan sumbangan yang besar dalam 
pengembangan dan pemikiran dunia Islam. Salah satu yang patut 
kita bahas dalam bab ini adalah fungsi kesejahteraan sosial Islam. 
Begitu juga tentang pandangannya tentang peran aktivitas ekonomi 
secara umum. 

Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-
karyanya adalah konsep maslahat, atau kesejahteraan sosial atau 
utilitas („kebaikan bersama”), sebuah konsep yang mencakup semua 
urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan 
yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. 
Seorang penulis telah menyatakan bahwa al-Ghazali telah 
menemukan “sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit 
diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom 
modern” (menurur Anas Zarqa dalam bukunya yang berjudul Islamic 
Economics: an approach to human welfare. In Studies in Islamic 
Economics). Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-
Ghazali mengelompokan dan mengidentifikasi semua masalah baik 
yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, 
kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia 
mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hirarki kebutuhan 
individu dan sosial. 

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (maslaha) dari suatu 
masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima 
tujuan dasar: (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs); (3) 
keluarga atau keturunan (nasl); (4) harta atau kekayaan (maal); dan 
(5) intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan 
wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-
dunya) merupakan tujuan utamanya. 

Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan 
sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial 
yang tripartit, meliputi: kebutuhan (darurat); kesenangan atau 
kenyamanan (hajaat); dan kemewahan (tahsinaat)-sebuah klasifikasi 
peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana 
sebagai “kebutuhan ordinal” (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap 
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barang-barang “eksternal”, dan terhadap barang-barang psikis). 
Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada 
penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, 
pakaian dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari 
bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel 
mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan 
kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua 
“terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima 
fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan 
dan kesukaran dalam hidup”. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-
kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; 
meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup. 

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak 
ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-
kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan 
ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila 
ingin mencapai keselamatan (Ihya, 2.60). Ia menitikberatkan “jalan 
tengah” dan “kebenaran” niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila 
niatnya sesuai dengan aturan ilahi, maka aktivitas ekonomi serupa 
dengan ibadah-bagian dari panggilan seseorang (Ihya, 2.83). 

Tambahan pula, al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi 
sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifyah) yang 
sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak terpenuhi, kehidupan 
dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa (Ihya, 2:249, 3:236; 
Mizan, 377). Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa 
seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi; (1). 
Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, (2) 
Mensejahterakan keluarga, dan (3) Membantu orang lain yang 
membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat 
“dipersalahkan” menurut agama (Ihya, 2:63, 249) 

Ghazali mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk 
memenuhi tingkatan subsisten dalam hidupnya : 

“ Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al 
ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, 
semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan 
binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, kehidupan dunia adalah 
persiapan bagi kehidupan akhirat” (Ihya, 2:108). 
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Karena itu, seandainya kehidupan subsisten merupakan suatu 
norma, usaha produktif manusia akan merugi, dan menambah 
kerugian spiritual masyarakat. 

Walaupun Ghazali memandang manusia sebagai “utility 
maximizers” dan selalu ingin lebih, ia tidak melihat kecenderungan 
tersebut sebagai sesuatu yang harus dikutuk agama. 

Gambar 7.7. 
Manusia akan Harta yang Tidak Pernah Terpuaskan 

 

 
  

Keterangan Gambar : 
Manusia senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikian yang 
bermacam ragam. Bila ia sudah memiliki dua lembah emas, maka ia 
juga akan menginginkan lembah emas yang ketiga” (Ihya, 2:280). 
Kenapa? Karena manusia memilih aspirasi yang tinggi. Ia selalu 
berfikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan 
bertahan, atau  mungkin akan hancur sehingga ia akan 
membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha untuk mengatasi 
ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih banyak lagi. Ia berusaha 
untuk mengatasi ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih banyak 
lagi. Tetapi ketakutan semacam ini tidak akan berakhir, bahkan bila ia 
memiliki semua harta di dunia” (Ihya, 3:346). 
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Jelaslah bahwa Ghazali tidak hanya menyadari keinginan 
manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya 
untuk persiapan di masa depan. Namun demikian, ia 
memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih” ini 
menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, maka 
hal itu pantas dikutuk (Ihya, 3:234, 4:101; Mizan, 296). Dalam 
pengertian inilah ia memandang kekayaan sebagai “ujian terbesar” 
(Ihya, 3:51, 231).  

Latihan Tes Formatif 

Soal 
Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan 
konsumsi. 

Jawab :  

Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan 
konsumsi, dalam arti apabila pendapatan konsumen naik, maka 
pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, begitu 
pula sebaliknya. Tingkat harga berhubungan negatif dengan 
pengeluaran konsumsi. Apabila harga mengalami kenaikan, maka 
pengeluaran konsumsi  akan  mengalami  penurunan,  begitu  pula  
sebaliknya. Tingkat bunga terutama bunga simpanan, Apabila tingkat 
bunga tinggi, konsumen cenderung untuk tidak membelanjakan 
uangnya dan lebih suka untuk menyimpan uangnya di bank dan 
tidak membelanjakannya untuk membeli barang dan jasa, begitu pun 
sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi pengeluaran 
konsumen dan jenis barang yang dibelinya. Seorang Konsumen yang 
tinggal di lingkungan sederhana, pengeluarannya cenderung lebih 
rendah daripada konsumen yang tinggal di lingkungan yang lebih 
mewah. Selain itu kondisi geografis, seperti iklim dan cuaca juga 
mempengaruhi pengeluaran Konsumsi seorang konsumen.  

Soal 
Jelaskan tentang konsep konsumsi konsumen Islami! 
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Jawab :  

Dalam konsep Islam konsumsi intertemporal dimaknai bahwasanya 
pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal 
yang sifatnya konsumtif namun ada pendapatan yang dibelanjakan 
untuk perjuangan di jalan Allah atau yang lebih dikenal dengan 
infak. 

Dimana persamaannya dapat ditulis sebagai berikut : 

Y = FS + S 

Di mana FS (Final Spending) adalah konsumsi yang dibelanjakan 
untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk 
infak. Sehingga Final Spending adalah pembelanjaan akhir seorang 
konsumen muslim. 

Soal  
Gambarkan kurva yang menunjukkan hubungan antara konsumsi 
dan tingkat harga dan jelaskan kurva tersebut. 

Gambar  Hubungan antara Konsumsi dan Tingkat Harga 
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Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga barang dan jasa 
sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengeluaran 
konsumsi konsumen. Pada saat harga sebesar OP1 pengeluaran 
konsumsinya OC1. Apabila terjadi penurunan harga menjadi OP2, 
maka pengeluaran konsumsinya akan mengalami peningkatan 
menjadi OC2. Dari gambar di atas dapat dilihat hubungan 
berkebalikan (negatif) antara tingkat harga dan pengeluaran 
konsumsi. 
 
Soal 
Jelaskan tentang hubungan tabungan dan investasi dalam konsep 
Islam! 
 
Jawab :  
Tabungan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak diinvestasikan, 
tabungan hanya akan menjadi seonggok harta yang tidak berguna. 
Islam tidak menyukai adanya tindakan pemburuan harta yang sia-
sia. Di satu pihak Islam memberikan disinsentif terhadap tabungan 
yang tidak diinvestasikan, namun di pihak lain Islam memberikan 
insentif untuk melakukan investasi. Dengan kata lain, bila tidak 
seluruh tabungan digunakan untuk investasi, maka konsumen akan 
berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Jadi dengan 
argumentasi ilmu ekonomi kita dapat menjelaskan bahwa salah satu 
makna pelarangan menimbun harta yang terdapat dalam Qs. at-
Takatsur adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia 
itu sendiri. 
 
Soal 
Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (maslaha) dari suatu masyarakat 
tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar. 
Sebutkan lima tujuan dasar itu dan kunci pemeliharaan dari kelima 
tujuan dasar tersebut! 
 
Jawab : 
Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (maslaha) dari suatu masyarakat 
tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) 
agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs); (3) keluarga atau keturunan 
(nasl); (4) harta atau kekayaan (maal); dan (5) intelek atau akal (aql). 
Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada 
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penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, 
pakaian dan perumahan. Kelompok kebutuhan kedua “terdiri dari 
semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi 
tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan 
kesukaran dalam hidup”. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-
kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; 
meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup. 
 
Soal 
Sebutkan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-
aktivitas ekonomi menurut al-Ghazali!  
 
Jawab : 
Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus 
melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi; (1). Mencukupi kebutuhan 
hidup yang bersangkutan, (2) Mensejahterakan keluarga, dan (3) 
Membantu orang lain yang membutuhkan. 
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BAB 

8 

 
PASAR PERSAINGAN 
SEMPURNA 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk : 

1. Menjelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna. 
2. Menganalisa dan menjelaskan permintaan dan penerimaan 

dalam pasar persaingan sempurna.  
3.  Menganalisis keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek.  
4. Menganalisis keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang.  
5. Menganalisis dan menjelaskan penawaran perusahaan dalam 

pasar persaingan sempurna.  
6. Menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan pasar persaingan 

sempurna.  
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A.  Pendahuluan 

Telah dijelaskan bahwa jumlah output yang diproduksi 
perusahaan agar mencapai laba maksimum adalah pada saat MR = 
MC. Namun demikian, walau dua perusahaan (misalnya perusahaan 
A dan B) memiliki struktur biaya yang identik (kurva-kurva biayanya 
sama dan sebangun), jumlah output yang dihasilkan masing-masing 
perusahaan pada kondisi laba maksimum  menimbulkan perbedaan 
itu adalah posisi perusahaan dalam pasar (struktur pasar).  

Secara teoritis ada dua kondisi ekstrim posisi perusahaan dalam 
pasar. Ekstrim pertama, perusahaan berada dalam pasar persaingan 
sempurna (perfect competition), di mana jumlah perusahaan begitu 
banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk 
mempengaruhi harga pasar. Perusahaan ibarat setitik air di tengah 
samudra. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan 
jumlah output agar mencapai laba maksimum. Ekstrim kedua adalah 
perusahaan hanya satu-satunya produsen (monopoli). Dalam posisi 
ini perusahaan mampu mempengaruhi harga dan jumlah output 
dalam pasar. 

Namun kedua kondisi ekstrim tersebut jarang sekali terjadi. Yang 
ada umumnya adalah dua kondisi peralihan antara ekstrim pasar 
persaingan sempurna dan monopoli. Kondisi pertama adalah 
perusahaan bersaing, tetapi masing-masing mempunyai daya 
monopoli (terbatas). Kondisi ini disebut persaingan monopolistik 
(monopolistic competition). Kondisi kedua adalah dalam pasar hanya 
ada beberapa produsen yang jika bekerja sama mampu menghasilkan 
daya monopoli. Kondisi tersebut dikenal sebagai oligopoli (oligopoly). 

1. Karakteristik Pasar Persaingan Sempurna 

Di atas telah dikatakan bahwa dalam pasar persaingan 
sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap 
perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu 
mempengaruhi pasar. Tetapi hal itu belum lengkap, masih 
diperlukan beberapa karakteristik (syarat) agar sebuah pasar dapat 
dikatakan persaingan sempurna : 

1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen 
(homogeneous product). 
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2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi 
sempurna (perfect knowledge). 

3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output 
pasar (small relatively output). 

4.  Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar (price 
taker). 

5.  Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar (free entry 
and exit). 

a.   Homogenitas Produk (Homogeneous Product) 

Yang dimaksud dengan produk yang homogen adalah produk 
yang mampu memberikan kepuasan (utilitas) kepada konsumen 
tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Konsumen tidak 
membeli merek barang tetapi kegunaan barang. Karena itu semua 
perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan 
kualitas dan karakteristik yang sama. 

b.  Pengetahuan Sempurna (Perfect Knowledge) 

Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki 
pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. 
Dengan demikian konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga 
jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 
Dari siapapun produk dibeli, harga yang berlaku adalah sama. 
Demikian halnya dengan perusahaan, hanya akan menghadapi satu 
harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi. 

c.  Output Perusahaan Relatif Kecil (Small Relatively Output) 

Semua perusahaan dalam industri (pasar) dianggap berproduksi 
efisien (biaya rata-rata terendah), baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. Kendatipun demikian jumlah output setiap 
perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah 
output seluruh perusahaan dalam industri. 
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d. Perusahaan Menerima Harga yang Ditentukan Pasar (Price 
Taker) 

Konsekuensi dari asumsi ketiga (butir c) adalah bahwa 
perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang 
ditetapkan pasar (price taker). Karena secara individu perusahaan 
tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang dapat dilakukan 
perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba  
maksimum. 

e.  Keleluasaan Masuk-Keluar Pasar (Free Entry and Exit) 

Pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar 
persaingan sempurna faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan 
tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor 
produksi. Pengertian mobilitas mencakup pengertian geografis dan 
antar pekerjaan. Maksudnya, faktor produksi seperti tenaga kerja 
mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari 
satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, tanpa biaya. Hal tersebut 
menyebabkan perusahaan leluasa untuk masuk-keluar pasar. Jika 
perusahaan tertarik di satu industri (dalam industri masih 
memberikan laba), dengan segera dapat masuk. Bila tidak tertarik 
lagi atau gagal, dengan segera dapat keluar. 

Dalam dunia  nyata tidak ada bentuk pasar berstruktur pasar 
persaingan sempurna, di mana perusahaan-perusahaan kecil yang  
menghasilkan barang homogen dan memenuhi semua karakteristik 
sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian, menilik 
karakteristiknya, ada beberapa industri yang mendekati bentuk pasar 
persaingan sempurna, seperti industri tempe, tahu, kerupuk putih, 
dan jasa fotocopy. 

2.  Permintaan dan Penerimaan dalam Pasar Persaingan Sempurna 

a.  Permintaan 

Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh 
permintaan dan penawaran. Misalkan kita berbicara tentang pasar 
pakaian anak-anak, maka harga pakaian anak-anak ditentukan oleh 
kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak seperti 
digambarkan dalam Gambar 8.1.a. Perusahaan secara individu harus 
menerima harga tersebut sebagai harga jual. Karena jumlah output 
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perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapa 
pun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena itu 
kurva permintaan yang dihadapi perusahaan secara individu 
berbentuk garis lurus horizontal (Gambar 8.1.b). 

Gambar 8.1 
Kurva Permintaan Industri dan Perusahaan 

(Pakaian Anak-anak) dalam Pasar Persaingan Sempurna 

 

 
 
b.  Penerimaan  

Penerimaan total (total revenue) perusahaan sama dengan jumlah 
output (Q) dikali harga jual (P). Karena harga telah ditetapkan, 
penerimaan rata-rata (average revenue) dan penerimaan marjinal 
(marginal revenue) adalah sama dengan harga. Dengan demikian 
kurva permintaan (D) sama dengan kurva penerimaan rata-rata (AR) 
sama dengan kurva penerimaan  marjinal (MR) dan sama dengan 
harga (P), seperti pada Gambar 8.1.(a). Kurva penerimaan total 
berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak 
mulai dari titik (0,0), seperti ditunjukkan oleh Gambar 8.1.(b).  
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Gambar 8.2 
Kurva Penerimaan: TR, AR, MR 

dalam Pasar Persaingan Sempurna 
 

 
 
3.  Keseimbangan Perusahaan dalam Jangka Pendek 

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada 
dalam keseimbangan: 

a.  Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi, paling tidak bila 
biaya variabel (VC) adalah sama dengan penerimaan total 
(TR), atau biaya variabel rata-rata (AVC) sama dengan harga 
(P). Dalam kondisi ini perusahaan hanya menanggung 
kerugian biaya tetap (FC), di mana biaya ini dengan atau 
tanpa produksi tetap harus dikeluarkan. Tetapi jika AVC lebih 
kecil dari harga, maka perusahaan tidak mampu menutupi 
lagi beban biaya tetap. Kegiatan produksinya hanya 
menambah beban, karena itu produksi sebaiknya dihentikan. 

b. Perusahaan memproduksi pada saat MR = MC agar 
perusahaan memperoleh laba maksimum atau, dalam kondisi 
buruk, kerugiannya minimum (minimum loss). 

 Gambar 8.3 menunjukkan bahwa kondisi MR = MC (titik E) 
tercapai pada saat output sejumlah Q*. Karena biaya rata-rata 
lebih kecil dari harga, dari setiap unit output perusahaan 
memperoleh laba sebesar BE per unit. Jika output lebih kecil 
dari Q*, misalnya Q1, penerimaan marjinal (MR = P) lebih 



278    |    Buku Daras : Ekonomi Mikro 

besar biaya marjinal (MC), sehingga lebih menguntungkan 
bagi perusahaan menambah output lebih kecil dari Q*, MC 
sudah lebih besar dari MR. Penambahan output akan 
mengurangi laba. Karena itu laba maksimum tercapai hanya 
bila MR = MC, pada saat jumlah output adalah Q*. 

Gambar 8.3 
Keseimbangan Jangka Pendek 

Perusahaan dalam Pasar Persaingan Sempurna 

 

 
  

Karena biaya rata-rata (AC) lebih kecil dari harga (P), untuk 
setiap unit output yang terjual diperoleh laba sebesar BE. Laba total 
yang diperoleh sama dengan Q* dikali BE atau sama dengan luas 
bidang APEB. Laba ini disebut laba super normal (super normal 
profit) yang artinya: hasil ekonomi yang diperoleh perusahaan jauh 
lebih baik dibanding alternatif investasi lainnya. 

Gambar 8.3 hanya menjelaskan satu kemungkinan, yaitu laba 
maksimum. Masih ada dua kemungkinan yang dialami perusahaan, 
yaitu impas dan rugi. Kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama 
dengan harga, dimana laba per unit sama dengan nol, seperti 
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digambarkan dalam Gambar 8.4. Keadaan seperti ini dinamakan 
sebagai laba normal (normal profit). 

Gambar 8.4 
Keseimbangan Jangka Pendek 

Perusahaan dalam Kondisi Impas 

 

 
 

Gambar 8.5 menunjukkan bahwa pada saat MR = MC 
perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit. Sehingga 
kerugian total adalah seluas bidang PAEB. Kerugian ini adalah 
kerugian minimum (minimum loss). Bila perusahaan memproduksi 
kurang dari Q* (misal Q1), kerugian per unit menjadi lebih besar (CD 
> BE). Demikian halnya kerugian total, yang secara grafis terlihat dari 
luas PKDC > luas PAEB. Bila output lebih besar dari Q*, kerugian per 
unit bisa  menjadi lebih kecil (bila memproduksi Q2) atau lebih besar 
(bila memproduksi Q3), tetapi kerugian total lebih besar dibanding 
jika memproduksi sebesar Q*. 
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Gambar 8.5 Keseimbangan Jangka Pendek Perusahaan 
dalam Kondisi Rugi Minimum 

 

 
 
4.   Keseimbangan Perusahaan dalam Jangka Panjang 

Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang 
perusahaan harus memenuhi empat persyaratan yaitu : 

a. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin (doing as well as 
possible), agar perusahaan mencapai keadaan yang paling 
optimal. Secara matematis hal ini berarti perusahaan 
berproduksi sampai saat MR = MC. Pada saat itu biaya 
marjinal jangka pendek sama dengan biaya marjinal jangka 
panjang (SMC = LMC). 

b. Tidak mengalami kerugian (not suffering loss), agar dapat 
mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. 
Karena itu biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan 
harga jual (SAC = P). 

c. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk-keluar, 
karena laba nol (zero economic profit). Laba nol disebut juga 
laba normal (normal profit), yaitu tingkat laba yang 
memberikan tingkat pengembalian yang sama, jika uang dan 
faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Jika 
laba lebih besar dari nol akan ada perusahaan yang tertarik 
untuk masuk (entry) ke dalam pasar. Sebaliknya jika laba 
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lebih kecil dari nol akan mendorong perusahaan keluar (exit) 
dari pasar. 

d. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi, walaupun 
dengan memperbesar skala produksi, karena sudah 
berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka 
panjang (minimum LAC), pada saat SAC = LAC. Gambar 8.6 
menggambarkan keadaan di atas. 

Gambar 8.6. Keseimbangan Jangka Panjang Perusahaan 
dalam Pasar Persaingan Sempurna 

 

 
 

Gambar 8.6.a menunjukkan keseimbangan industri jangka 
panjang terjadi di titik E0 di mana tingkat harga P0 dan jumlah 
output Q0. Pada saat itu keseimbangan perusahaan digambarkan 
pada Gambar 8.6.b (perhatikan kurva SMC, LMC, SAC dan LAC 
berpotongan di satu titik, yaitu titik E) dengan output Q*. Jika ada 
perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan  penawaran. 
Gambar 8.6.a menunjukkan  kurva  penawaran bergeser ke kanan 
(S0 S1). Keseimbangan baru terjadi di titik E1, dimana harga 
keseimbangan P1 dan output sebanyak Q2. Selisih Q1-Q2 adalah 
akibat penambahan kapasitas produksi yang berasal dari perusahaan 
yang masuk. Tetapi pada tingkat harga P1 ada perusahaan-
perusahaan yang tidak dapat bertahan, karena harga jual lebih kecil 
dari biaya produksi per unit (P1< AC). Lagipula jika output 
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ditambah, kerugian bertambah besar (jarak SMC-P1 makin besar). 
Keluarnya  perusahaan menyebabkan penawaran tingkat industri 
berkurang, misalnya sampai ke kurva S2 (Gambar 8.6.a) yang 
menaikkan harga menjadi P2. Bagi perusahaan secara individu, 
keadaan ini sangat menguntungkan, karena perusahaan memperoleh 
laba super normal (P2<AC). Hal ini akan menarik perusahaan-
perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Gerakan masuk-
keluar akan berhenti bila keseimbangan kembali ke titik E, sehingga 
perusahaan dalam industri hanya menikmati laba normal. Hal ini 
dikarenakan adanya asumsi free entry and exit. 

5.   Penawaran Perusahaan dalam Pasar Persaingan Sempurna 

Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-
perusahaan. Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah 
jumlah yang menghasilkan laba maksimum (MR = MC). Berdasarkan 
hal tersebut dapat dikonstruksi kurva penawaran perusahaan, baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

a.  Kurva Penawaran Jangka Pendek 

Kurva penawaran jangka pendek perusahaan dapat dikonstruksi 
dari kurva biaya marjinal (MC) jangka pendek, seperti pada Gambar 
8.7 berikut ini. 

Gambar  8.7 
Kurva Penawaran Jangka Pendek 
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Gambar 8.7 a menunjukkan jika harga di bawah P0, perusahaan 
tidak mau berproduksi (tidak ada penawaran) karena harga masih 
lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah (AVC 
berpotongan dengan MC), jika harga naik ke P1, agar mencapai laba 
maksimum perusahaan berproduksi pada saat MR = MC atau MR = 
P, sehingga jumlah output adalah Q1. Jika harga jual terus meningkat, 
misalnya ke P2, P3 dan P4, maka perusahaan harus memproduksi Q2, 
Q3 dan Q4 agar mencapai laba maksimum. Kurva MC menunjukkan 
hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang 
ditawarkan. Dengan demikian dalam pasar persaingan sempurna 
kurva MC setelah melewati titik potong dengan minimum kurva 
AVC adalah juga kurva penawaran jangka pendek (Gambar 8.7.b). 

b.   Kurva Penawaran Jangka Panjang 

Dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran jangka 
panjang merupakan lokus keseimbangan jangka panjang pada 
berbagai tingkat produksi. 

1)   Industri Skala Biaya Konstan (Coustant Cost Industry) 

Dalam industri skala biaya konstan (constant cost industry) 
penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya 
perusahaan-perusahaan baru, tidak akan menaikkan harga faktor 
produksi. Karenanya kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada 
tidak berubah seperti yang ditunjukkan Gambar 7.8.a. Bila 
permintaan pasar meningkat (kurva permintaan D1 bergeser ke D2), 
harga output meningkat ke P2 (Gambar 8.8.b). Harga P2 
menyebabkan perusahaan lama menikmati laba super normal. Hal ini 
mengundang perusahaan-perusahaan lain memasuki industri dan 
menambah penawaran sampai mencapai keseimbangan pada harga 
P1 (kurva S1 bergeser ke S2). Kurva penawaran jangka panjang 
adalah LS yang berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. 

Bila permintaan pasar meningkat (kurva permintaan D1 bergeser 

ke D2), harga output meningkat ke P2 (Gambar 8.8.b). Harga P2 

menyebabkan perusahaan lama menikmati laba super normal. Hal ini 

mengundang perusahaan-perusahaan lain memasuki industri dan 

menambah penawaran sampai mencapai keseimbangan pada harga 

P1 (kurva S1 bergeser ke S2). 
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Gambar 8.8 

Kurva Penawaran Jangka Panjang 
Industri Skala Biaya Konstan 

 
 

       

 

2) Industri Skala Biaya Menaik (Increasing Cost Industry) 

Pada industri skala biaya menaik (increasing cost industry), 
masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor 
produksi naik, sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan 
pergeseran titik keseimbangan. Gambar 8.9 menunjukkan hal itu. 

Gambar 8.9.c menunjukkan peningkatan permintaan (D1 D2), 
menaikkan harga ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan-
perusahaan lain ke dalam industri. Akibatnya struktur biaya 
perusahaan berubah menjadi lebih mahal. Gambar 8.9.a adalah 
struktur biaya sebelum masuknya perusahaan lain. Gambar 8.9.b 
adalah struktur biaya setelah masuknya perusahaan lain. Perubahan 
struktur biaya menyebabkan titik potong MR dan MC bergeser dan 
mendesak perusahaan mengubah jumlah output yang ditawarkan. 
Akibatnya dalam industri kurva penawaran bergeser ke S2 dengan 
tingkat harga P3 dan output Q3. Pada saat itu perusahaan menikmati 
laba normal yang menyebabkan gerak masuk-keluar terhenti. Karena 
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itu kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang mempunyai 
sudut kemiringan positif. 

Gambar 8.9 
Penawaran Jangka Panjang Industri Skala Biaya Menaik 

 

 
 

3)  Industri Skala Biaya Menurun (Decreasing Cost Industry) 

Pada industri skala biaya menurun (decreasing cost industry) 
masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru 
menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar (large 
scale economies). Akibatnya, struktur biaya berubah menjadi lebih 
murah (Gambar 8.10.a ke Gambar 8.10.b). Meningkatnya permintaan 
(D1 D2) pada Gambar 8.10.c menaikkan harga jual ke P2 yang 
mengundang masuknya perusahaan-perusahaan lain. Dengan 
struktur biaya yang baru, keseimbangan pun bergeser yang 
menyebabkan kurva penawaran bergeser (S1 S2), jumlah 
penawaran industri adalah Q3. Kurva penawaran jangka panjang 
adalah LS yang mempunyai sudut kemiringan negatif. 
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Gambar 8.10 

Penawaran Jangka Panjang Industri Skala Biaya Menurun 

 

 
 
6. Kekuatan dan Kelemahan Pasar Persaingan  Sempurna 

a. Kekuatan 

Sebagai sebuah model ekonomi, pasar persaingan sempurna 
memberikan penjelasan tentang perilaku perusahaan dalam dunia 
ideal, di mana dibuktikan bahwa perusahaan berproduksi dalam 
skala yang efisien dengan harga produksi yang paling murah. Pasar 
persaingan sempurna juga memungkinkan output yang maksimum 
dibanding pasar lainnya. 

Konsekuensi model pasar persaingan sempurna bagi masyarakat 
adalah pasar ini memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan 
(utilitas hidup) yang maksimal, karena : 

1. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. 
2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per 

penduduk maksimal (kemakmuran maksimal). 
3. Masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi karena 

tidak perlu  membuang waktu untuk memilih barang dan jasa 
(produk yang homogen) dan tidak takut ditipu dalam kualitas 
dan harga (informasi sempurna). 
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b.   Kelemahan 

Namun demikian, model pasar persaingan sempurna memiliki 
beberapa kelemahan : 

a) Kelemahan  Dalam Hal Asumsi 

 Asumsi-asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan 
sempurna mustahil terwujud, karena dalam dunia nyata 
manusia (produsen dan konsumen) dibatasi oleh dimensi 
waktu dan tempat. Keterbatasan itu menyebabkan 
perpindahan faktor produksi dan pengumpulan informasi 
membutuhkan biaya. Hasil (output dan informasi) yang 
diperoleh pun tidak homogen dan sempurna. 

b) Kelemahan Dalam Pengembangan Teknologi 

 Model pasar persaingan sempurna menyatakan bahwa 
keseimbangan dalam jangka panjang akan tercapai dan setiap 
perusahaan memperoleh laba  normal.  Masalahnya apakah 
dengan laba normal perusahaan dapat melakukan kegiatan 
riset dan pengembangan (research and development). Padahal 
kegiatan riset dan pengembangan amat dibutuhkan untuk 
memperoleh teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi 
produksi. 

c) Konflik Efisien – keadilan 

 Pasar persaingan sempurna sangat menekankan efisiensi. 
Tetapi hal ini menimbulkan masalah jika diterapkan dalam 
kehidupan nyata. Misalnya kasus industrialisasi di negara 
sedang berkembang (NSB). Karena industrinya masih amat 
muda atau dalam tahap awal perkembangan (infant industry), 
biaya produksinya (biaya rata-rata) jelas lebih tinggi daripada 
industri di negara maju. Jika dibiarkan bersaing dalam pasar 
global, industri di NSB akan ambruk karena kalah bersaing. 
Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di NSB tidak akan 
meningkat di banding di negara maju. Muncul masalah 
ketidakadilan. Agar tidak kalah bersaing, industri di NSB 
butuh perlindungan (protection) sementara. Tetapi hal ini 
akan menimbulkan masalah inefisiensi. 
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Latihan Tes Formatif 
 

Soal 
Sebutkan karakteristik pasar persaingan sempurna! 
 
Jawab : 
Karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu : 

1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen 
(homogeneous product). 

2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi 
sempurna (perfect knowledge). 

3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output 
pasar (small relatively output). 

4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar (price 
taker). 

5. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar (free entry 
and exit). 

 
Soal 
Sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan Pasar Persaingan 
Sempurna! 
 
Jawab : 
a.  Kekuatan Pasar Persaingan Sempurna yaitu : 

1. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. 
2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per 

penduduk maksimal (kemakmuran maksimal). 
3. Masyarakat merasa nyaman dalam mengkomsumsi karena 

tidak perlu  membuang waktu untuk memilih barang dan jasa 
(produk yang homogen) dan tidak takut ditipu dalam kualitas 
dan harga (informasi sempurna). 

b. Kelemahan Pasar Persaingan Sempurna yaitu : 
1. Kelemahan  Dalam Hal Asumsi : Asumsi-asumsi yang dipakai 

dalam pasar persaingan sempurna mustahil terwujud, karena 
adanya keterbatasan. Keterbatasan itu menyebabkan 
perpindahan faktor produksi dan pengumpulan informasi 
membutuhkan biaya. Hasil (output dan informasi) yang 
diperoleh pun tidak homogen dan sempurna. 
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2.  Kelemahan Dalam Pengembangan Teknologi : Model pasar 
persaingan sempurna menyatakan bahwa keseimbangan 
dalam jangka panjang akan tercapai dan setiap perusahaan 
memperoleh laba  normal.  Masalahnya apakah dengan laba 
normal perusahaan dapat melakukan kegiatan riset dan 
pengembangan (research and development) untuk memperoleh 
teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi?. 

 
3. Konflik Efisien–Keadilan : Efisiensi menimbulkan masalah jika 

diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya kasus 
industrialisasi di negara sedang berkembang (NSB). Karena 
industrinya masih amat muda atau dalam tahap awal 
perkembangan (infant industry), biaya produksinya (biaya 
rata-rata) jelas lebih tinggi daripada industri di negara maju. 
Muncul masalah ketidakadilan dan inefisiensi. 

 
Soal 
Sebuah perusahaan jam beroperasi dalam pasar persaingan 
sempurna. Biaya produksi dinyatakan sebagai C = 100 + Q2, di mana 
C adalah biaya. Biaya tetap (FC) adalah 100. Jika harga jual jam per 
unit adalah 60. 
a). Berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba 

maksimum? 
b) Berapa besar laba maksimum? 
 
Jawab :  
Dalam pasar persaingan sempurna, produsen adalah penerima harga 
(price taker), karena itu fungsi penerimaan total  TR = P x  = 60Q. 
 

MR = 60


TR
 

Jika C =100 + 2Q, maka biaya marjinal (MC) adalah 
Q

TC




atau MC = 

2Q 
 
a). Laba maksimum tercapai pada saat MR = MC 
    60 = 2Q    
 Q =30 unit 
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 Jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba 
maksimum adalah 30  unit. 

 
b). Besar laba maksimum (π maks). 
 Jika C = 100 + Q2 
  

 AC = Q
Q


100

 

 

 Pada aat Q = 30, maka AC = 3330
30

100
  1/3 

 Π maks = Q (P – AC) = 30(60-33 1/3) 
                = 80 
 
Soal 
Di dalam sebuah pasar output  berstruktur persaingan sempurna, 
jumlah perusahaan adalah 1.000. Dalam jangka pendek, setiap 
perusahaan memiliki penawaran:  Qs = -200 + 50P, di mana Qs adalah  
output  tiap  perusahaan;  P  adalah  harga.  Permintaan  pasar:  Qd = 
160.000 – 10.000P 
a). Hitunglah harga keseimbangan pasar jangka pendek. 
b). Gambarkan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan dan 

tingkat keseimbangan. 
c). Jelaskan, bila ada perusahaan yang memutuskan untuk 

memproduksi lebih sedikit atau lebih banyak dari output tingkat 
keseimbangan. 

 
Jawab : 
a). Penawaran Total : Qs  = (-200 + 50P) x 1.000 
   = -200.000 + 50.000P 
  Keseimbangan Pasar : 
  Qs = Qd 
  -200.000 + 50.000P = 160.000 – 10.000P 
  60.000P  = 360.000 
  P  = 6 
  Q  = 160.000 – 10.000P 
  = 160.000 – 10.000 (6) 
  = 100.000 unit 
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Harga keseimbangan pasar adalah 6/unit, dengan total output 100.000 
unit. 
 
b). Karena jumlah perusahaan 1.000, maka setiap perusahaan 

mencapai keseimbangan bila memproduksi 100 unit (100.000 : 
1.000 unit). Juga, karena perusahaan beroperasi dalam pasar 
persaingan sempurna, maka: 
1). Perusahaan berposisi sebagai penerima harga, di mana 

D=AR=MR= P = 6 
2). Kurva biaya marjinal perusahaan adalah kurva penawaran 

perusahaan. 
 

Qs  = -200 + 50P, atau P = 4 + 1/50 Qs 
MC = 4 + 1/50 Qs 

 
Perusahaan mencapai keseimbangan bila, 
Qs = -200 + 50P = -200 + 50 (6) 
 = 100 unit 

 
c). Bila salah satu perusahaan memutuskan tidak berproduksi (Qs = 

0) 
 MC  = 4 + 1/50 Qs 
    = 4 
  
 MC < P, perusahaan tidak memperoleh laba maksimum sebab 

jika output ditambah akan meningkatkan laba. 
 Bila salah satu perusahaan memutuskan memproduksi lebih 

banyak dari tingkat keseimbangan (Qs > 100, misal 200), 
  
 MC = 4 + 1/50 (200), 
  = 8 
 MC > P, perusahaan rugi karena bila Qs > 100, menambah output 

berarti menambah kerugian. 
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 MC < P, perusahaan tidak memperoleh laba maksimum sebab 
jika output ditambah akan meningkatkan laba. 

 Bila salah satu perusahaan memutuskan memproduksi lebih 
banyak dari tingkat keseimbangan (Qs > 100, misal 200), 

  
 MC = 4 + 1/50 (200), = 8 
 
 MC > P, perusahaan rugi karena bila Qs > 100, menambah output 

berarti menambah kerugian. 
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