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Berdasarkan jumlah penjual yang ada, struktur
pasar output dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Pasar Persaingan Sempurna (perfect 
competitive market) : pasar dengan jumlah
penjual sangat banyak.

2. Pasar Monopoli : pasar dengan hanya satu
penjual.

3. Pasar Oligopoli : pasar dengan jumlah penjual
sedikit.

4. Pasar Persaingan Monopolistik : pasar dengan
banyak penjual tetapi produk-produknya
heterogen, sehingga masing-masing penjual
dapat mempengaruhi harga. 



PasarPasar PersainganPersaingan SempurnaSempurna
Asumsi-Asumsi

Model persaingan sempurna  didasari oleh asumsi-
asumsi sebagai berikut: 

1. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli
2. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah 

homogen
3. Setiap produsen adalah pengambil harga ( price taker)
4. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar 

pasar ( free entry and exit of firms)
5. Maksimisasi profit/keuntungan
6. Tidak ada regulasi dari pemerintah
7. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna
8. Pengetahuan sempurna ( perfect knowledge)



Kurva Permintaan Pasar dan Kurva
Permintaan Individual
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Kurva Biaya Produksi Perusahaan
• Perilaku biaya produksi pada pasar persaingan

sempurna
• Biaya Produksi perusahaan bersifat menaik

(increasing) dan menurun (decreasing)Biaya
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Kondisi Perusahaan memperoleh
laba maksimum
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Kondisi Perusahaan Break-Even Point
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Kondisi Perusahaan Rugi Minimum
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Kondisi Perusahaan Shut-Down Point
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Ekuilibrium Jangka Pendek

Ekuilibrium Perusahaan Jangka Pendek

Suatu perusahaan dalam kondisi ekuilibrium ketika ia
mencapai keuntungan ( π ) maksimum. 
Berikut posisi ekuilibrium perusahaan dengan
menggunakan kurve TR dan TC dalam pasar persaingan
sempurna
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Kondisi Ekuilibrium dengan Kurve MR dan MC 
Biaya (C)
Harga (Pq) 

SMC( Short-run Marginal Cost) 

SATC ( Short-run Average Total Cost) 
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Dari bahasan ini dapat ditarik kesimpulan :
• Jika MC < MR  total keuntungan belum maksimum, perusahaan

harus meningkatkan outputnya.
• Jika MC > MR tingkat keuntungan menjadi menurun, perusahaan

harus menghentikan produksinya.
• Jika MC = MR tingkat keuntungan jangka pendek adalah

maksimum. 



Kondisi ekuilibrium membutuhkan syarat kedua yaitu bahwa pada
saat berpotongan dengan kurve MR, MC menaik. Jadi, kurve MC  
memotong kurve MR harus dari bawah. Pada titik e, slope MC 
positif, sedangkan slope MR = 0, berarti slope MC > slope MR.   
Dengan demikian, syarat ekuilibrium perusahaan dalam jangka
pendek adalah : 
(1) MC = MR dan
(2) slope MC > slope MR.
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Kurve Penawaran Perusahaan dan Industri
• Kurve penawaran perusahaan adalah juga kurve MC yang menaik

dan terletak di atas AVC.
• Kurve penawaran industri atau pasar adalah penjumlahan horizontal 

dari kurve-kurve penawaran perusahaan. Sebagai contoh hanya
ada dua perusahaan, A dan B di dalam pasar maka kurve
penawaran pasar dapat digambarkan sebagai berikut
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Ekuilibrium Pasar Jangka Pendek
• Ekuilibrium pasar tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh

produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh
seluruh konsumen.

• Pencapaian posisi ekuilibrium pasar persaingan sempurna adalah dimana
terbentuk harga pasar dan kemudian para produsen menyesuaikan tingkat
produksinya dengan harga tersebut.

• Dapat digambarkan sebagai berikut :
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Pendapatan perusahaan dan Laba
• Produk yang terjual merupakan pendapatan bagi perusahaan.
• Laba perusahaan adalah selisih pendapatan terhadap biaya 

produksi (π = TR – TC), TR > TC “Laba”, TR < TC “Rugi” dan TR 
= TC “break-even”.

• Konsep Laba yang lain adalah Normal Profit dan Economic Profit.
• Normal Profit adalah keuntungan yang diharapkan (expected rate 

of return) dari investasi.
• Economic Profit adalah besarnya keuntungan yang melebihi 

Normal Profit.
• Tingkat pengembalian normal (normal rate of return), total biaya 

produksi sudah terkandung keuntungan sebesar keuntungan 
normal.

• Kondisi Laba atau Rugi bagi perusahaan, (a) menentukan jumlah 
output yang dihasilkan, (b) perbandingan harga (P) dengan biaya 
rata-rata (AC).

• Keuntungan Maksimum atau Kerugian Minimum (P = MC).            
jika P > AC “laba maksimum”, sedangkan P = AC “break-even”
dan P < AC “laba minimum”.



7.1.3. Ekuilibrium Jangka Panjang

Mula-mula harga pasar ditentukan oleh ekuilibrium jangka pendek, 
perpotongan kurve S dan D, menghasilkan harga pasar P.--->  Pada
harga ini ada keuntungan lebih ( excess profit) karena P > LAC.  --> 
ada penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru
sehingga penawaran output di pasar naik, -->  S bergeser kekanan
menjadi S1, --> harga menjadi turun ke P1, -->P1= LAC, -->baik pasar
maupun perusahaan dalam kondisi ekuilibrium jangka panjang. 
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7.2.  7.2.  MonopoliMonopoli
• Monopoli adalah struktur pasar di mana 

hanya terdapat satu penjual, tidak ada 
substitusi produk yang mirip (close 
substitute), dan terdapat hambatan masuk 
(barriers to entry) ke pasar.

• Ciri-ciri  pasar monopoli sebagai berikut: 
(1). Hanya ada satu penjual
(2). Tidak ada substitusi produk yang mirip
(3). Terdapat hambatan masuk ke pasar
(4). Sebagai penentu harga (price setter)



• Faktor-faktor yang menyebabkan 
timbulnya monopoli adalah : 

1. Memiliki bahan mentah strategis atau 
pengetahuan teknis produksi yang spesifik

2. Hak paten produk atau proses produksi
3. Terdapat skala ekonomis
4. Pemberian Hak Monopoli oleh  Pemerintah



7.2.1. Hubungan Antara Permintaan, MR, dan TR

Permintaan Pada Pasar Monopoli

Kurve permintaan pasar monopoli biasanya 
menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang 
berarti bahwa produsen dapat mempengaruhi 
harga pasar dengan jalan menjual barang 
produksinya lebih sedikit atau lebih banyak.

Harga Harga
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Nilai Produk Penjualan Total(Total Revenue = TR)
TR perusahaan bersaing berupa garis lurus miring dari kiri bawah
ke kanan atas melalui titik pangkal (origin), karena setiap
penambahan jumlah produk yang dihasilkan akan selalu
memperbesar TR. 
Sedangkan TR pada perusahaan monopoli berbentuk parabola, 
karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak
selalu memperbesar TR, melainkan mula-mula makin besar sampai
pada titik maksimum, kemudian setelah mencapai titik maksimum
TR terus menurun sampai titik nol dan jika jumlah produk terus
ditambah maka TR menjadi negatif.
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Nilai Penjualan Produk Rata-Rata (AR) dan Nilai
Penjualan Marginal (MR)

• AR dan MR  pada perusahaan monopoli dan pada
perusahaan bersaing juga berbeda
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• Kurva Hubungan Antara TR, Permintaan, dan MR 
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7.2.2. Keseimbangan atau Maksimisasi Keuntungan Monopol
Jangka Pendek

• Pendekatan TR-TC
Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai
keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada
tingkat output di mana perbedaan positif antara TR  dan TC 
adalah paling besar. Atau ia meminimumkan kerugian jika
perbedaan negatif antara TR dan TC paling kecil.
Secara grafis, keuntungan maksimum pada perusahaan monopoli
dapat ditunjukkan dalam kurva berikut :
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• Pendekatan MR-MC
Sesuai dengan dalil keuntungan, bahwa keuntungan
maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi
dan menjual produknya pada tingkat dimana MR sama
dengan MC. 
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• Pendekatan Matematis
Keuntungan (π ) adalah nilai penjualan total ( TR ) dikurangi biaya total (TC) atau dapat ditulis :
π = TR – TC  ……………………………( 8 )
Karena TR = P Q, maka π = P Q – TC      
Karena Q = f ( P ) dan P = f ( Q ) dan syarat tercapainya keuntungan maksimum

∂ π ∂ π ∂ P           ∂ Q          ∂ TC                                                             
adalah ------- = 0,  maka ------ = Q ------ +  P ------- - --------

∂ Q                        ∂ Q            ∂ Q           ∂ Q           ∂ Q    
Agar tercapai keuntungan maksimum maka :  

∂ P           ∂ Q         ∂ TC                                                             
Q ------ +  P ------- - -------- = 0

∂ Q            ∂ Q         ∂ Q        

∂ P            ∂ Q                                                              ∂ TC                                                             
Karena Q ------ +  P  ------- = MR  ( lihat rumus 5 dan 6)  dan -------- = MC

∂ Q            ∂ Q                                                              ∂ Q   
maka MR – MC = 0  atau

MR = MC……………………….. ( 9 )
Persamaan ( 9 ) merupakan syarat tercapainya keuntungan maksimum atau kondisi
keseimbangan pada perusahaan monopoli.  Syarat ini juga berlaku bagi perusahaan bersaing, 
namun karena pada perusahaan bersaing berlaku ketentuan MR = AR = P  maka syarat
tercapainya keuntungan maksimumnya menjadi MC = P.



7.2.3. Keseimbangan Dalam Jangka Panjang
Pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya
memperoleh keuntungan normal, dimana harga produk sama
dengan biaya total rata-rata minimum. Namun, pada perusahaan
monopoli dalam jangka panjang masih dapat memperolek
kuntungan yang melebihi normal.
Analisis Keseimbangan Monopoli Jangka Panjang :
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Keterangan :

D    : Kurve permintaan jangka pendek
dan jangka panjang

MR : Marginal Revenue jangka pendek
dan jangka panjang

SMC : Short-run Marginal Cost

SAC : Short-run Average Total Cost

LMC : Long-run Marginal Cost

LAC : Long-run Average Total Cost



7.3. 7.3. PasarPasar PersainganPersaingan MonopolistikMonopolistik
• Pasar persaingan monopolistik dapat

didefinisikan sebagai suatu pasar di mana
terdapat banyak produsen/penjual yang 
menghasilkan dan menjual produk yang 
berbeda coraknya ( differentiated product).

• Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah
sebagai berikut: 

1. Terdapat banyak penjual
2. Produknya tidak homogen ( berbeda corak).
3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan

mempengaruhi harga.
4. Masuk ke dalam industri/pasar relative mudah.
5. Persaingan promosi penjualan sangat aktif.



7.3.1. Keseimbangan Jangka Pendek
• Elastisitas permintaannya lebih kecil dari elastisitas

permintaan perusahaan persaingan sempurna tetapi lebih
besar dari elastisitas permintaan perusahaan monopoli.

• Berikut dua keadaan kurva keseimbangan perusahaan
persaingan monopolistik dimana perusahaan memperoleh
keuntungan dan perusahaan menderita kerugian
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7.3.2. Keseimbangan Jangka Panjang
Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar
persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan
normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar
persaingan sempurna.

Kurva keseimbangan jangka panjang :
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7.4. 7.4. PasarPasar DuopoliDuopoli dandan OligopoliOligopoli
7.4.1. Duopoli

Duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua
perusahaan yang menguasai pasar.
Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha
duopoli homogen, maka pasar dinamakan duopoli
murni ( pure duopoly) . 
Apabila produk yang dihasilkan tidak homogen tetapi
bersifat dapat mensubstitusi, maka pasar dinamakan
duopoli yang dibedakan ( differentiated duopoly).  
Teori duopoli disusun berdasarkan asumsi-asumsi
tentang perilaku pengusaha-pengusaha pesaing.  
Dengan demikian apabila asumsi-asumsi itu diubah, 
tentu akan muncul teori baru. Inilah yang 
menyebabkan adanya berbagai teori duopoli, karena
asumsi-asumsi yang digunakan oleh para ahli yang 
menyusun teori berbeda. 



• Teori Kinked Demand Curve ( Kuve Permintaan yang Patah)
Teori ini mengasumsikan bahwa kurve permintaan bagi pengusaha
duopoli merupakan kurve permintaan yang patah. Untuk analisis
keseimbangan, diperlukan beberapa asumsi lagi, yaitu :
1. Harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli terlah

terbentuk, misalnya P.
2. Apabila salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga , pengusaha

pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan
pembeli.

3. Apabila salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, pengusaha
pesaingnya tidak akan mengikuti menaikkan harga sehingga sebagian
pembeli pindah kepadanya. 
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7.4.2. Oligopoli
Teori duopoli merupakan dasar bagi teori
pasar oligopoli. Pada dasarnya terdapat
dua teori pokok dalam analisis pasar
oligopoli, yaitu :

1. Antara satu pengusaha dengan pengusaha
lainnya di dalam melakukan kegi-atannya tidak
terdapat suatu ikatan tertentu ( independent 
action).

2. Antara pengusaha-pengusaha yang ada dalam
pasar oligopoli menjalin suatu ikatan (collusion) 
tertentu.  Ikatan ini ada yang sempurna ( perfect 
collusion) dan ada yang tidak sempurna
(imperfect collusion)
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Oligopoli Murni Oligopoli yang Dibedakan

Kurva di atas menunjukkan keadaan suatu
perusahaan “oligopoli murni” dalam perang
harga. Pengusaha itu hanya akan turut
dalam perang harga sampai harga sebesar
P1 dengan jumlah ptoduk yang dihasilkan
sebesar Q1,  dimana harga sama dengan
biaya rata-rata ( P1 = AC).  Jika harga
dibawah P1 maka pengusaha akan
memberhentikan perusahaannya karena
dalam jangka panjang ia akan menderita
kerugian. 

Kurva di atas menunjukkan keadaan suatu
perusahaan “oligopoli yang dibedakan” dalam
perang harga . Pengusaha ini hanya akan dapat
mengikuti perang harga sampai pada tingkat harga
P2 dengan tingkat produksi Q2, dimana harga
sama dengan biaya rata-rata (AC).  Tetapi
kapasitas produksi Q2 belum optimum, karena
produksi optimum dicapai pada saat MC = AC.  
Jika harga lebih rendah dari pada P2 maka
perusahaan terpaksa harus ditutup karena biaya
rata-rata lebih besar dari pada nilai penjualan rata-
rata. 



• Penggabungan Sempurna Antar Perusahaan
Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing
pengusaha oligopoli merupakan bahagian dari
suatu industri.  Dengan kata lain semua
perusahaan oligopoli menggabungkan diri
secara sempurna menjadi suatu perusahaan
besar, misalnya kartel.  Dengan demikian, kartel
merupakan perusahaan monopoli murni dengan
anggota beberapa perusahaan oligopoli.  



• Penggabungan Tidak Sempurna
– Teori ini menggunakan asumsi bahwa diantara

perusahaan-perusahaan oligopoli yang menghasilkan
produk homogen menggabungkan diri secara diam-
diam. Jadi tidak membentuk kartel seperti yang telah
dibahas diatas.  Oleh karenanya penggabungan
demikian dinamakan penggabungan tidak sempurna ( 
imperfect collusion). 

– Diantara perusahaan-perusahaan yang tergabung
dalam pasar oligopoli, salah satu secara tidak
langsung ditunjuk sebagai perusahaan yang 
menentukan harga ( price leader).

– Karena produknya tidak bisa memenuhi permintaan
pasar maka sisa permintaan pasar tersebut
diserahkan kepada perusahaan-perusahaan oligopoli
lainnya yang  dianggap sebagai pengikut (follower). 
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