


Ekonom menjelaskan persoalan
ekonomi dengan membangun model 
dari fenomena sosial.

Model yang baik: simpel tetapi
representatif

Caranya: eliminasi detail yang kurangCaranya: eliminasi detail yang kurang
relevan dan fokus pada hal esensial
dari masalah yang berusaha untuk
dipahami.

Setelah inti permasalahan dipahami, 
model dapat dikembangkan menjadi
lebih kompleks sehingga dapat lebih
realistis



• Pasar penyewaan kos mahasiswa di sekitar

USU.

– Ada yang dekat dan ada yang jauh.  Diasumsikan

yang dekat lebih disukai mahasiswa dibandingkan

dengan yang jauh.

– Kelebihan : aksesibilitas

– Kekurangan: harga



• Jarak diukur dengan lingkaran dari kampus.  

Yang dekat: lingkaran dalam (inner circle)

Yang jauh : lingkaran luar (Outer circle)

Misalkan sewa kos di lingkaran luar fixed, 

sehingga kita lebih memfokuskan pada yang sehingga kita lebih memfokuskan pada yang 

berada di lingkaran dalam

Sewa kos di outer circle: exogenous variable

Sewa kos di inner circle: endogenous variable



• Asumsi simplifikasi: Semua kos identik (seperti

tipe/ 1 kamar 1 orang, kualitas dan sarana), 

kecuali untuk lokasi (jarak). 

• Identifikasi Masalah: 

– Apakah yang menentukan harga?– Apakah yang menentukan harga?

– Apa yang menentukan pilihan seseorang untuk

tinggal di inner atau outer circle?

– Apa yang menentukan pilihan investor untuk

membangun kos di inner atau outer circle?



• Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia.

• Dua prinsip yang sangat erat kaitannya dengan

perilaku manusia: Optimisasi dan Ekuilibrium

– Manusia selalu memilih kondisi optimum (misal: 

konsumsi) konsumsi) 

– Kadang-kadang yang ditawarkan tidak sama

dengan yang diminta (jumlah dan kualitas) 

sehingga dalam menuju pilihan terjadi proses

penyesuaian (adjust) sampai terjadi kondisi

keseimbangan



Reservation price

Jumlah kos



• Sumbu vertikal: harga

– Ada konsumen yang bersedia membayar harga

tinggi, misalnya karena income yang tinggi atau

karena malas berjalan jauh.  Misal orang tersebut

bersdia membayar sebesar Rp500.000,-/bulan

– Jika hanya 1 orang yang bersedia membayar

Rp500.000,-/bulan, maka untuk penawaran

tersebut pasti akan jatuh pada konsumen ybs



• Harga tertinggi kedua misalnya Rp 450.000,-

/bulan.  Maka konsumen yang bersedia

membayar dengan harga Rp450.000,-

termasuk konsumen yang bersedia membayar

dengan harga Rp 500.000,-dengan harga Rp 500.000,-

• Reservation price: Harga tertinggi yang 

bersedia dibayar sesorang



• Semakin kecil range harga yang diobservasi, 

maka semakin smooth kurva demand yang 

akan diperoleh.



Reservation price

Jumlah kos



Reservation price

Jumlah kos



• Misalnya dalam jangka pendek investor tidak

punya dana atau waktu cukup untuk

mengubah jumlah kos-kos an.

• Dengan demikian kurva supply berbentuk

garis lurus vertikalgaris lurus vertikal



P*

Q*



• Pada p* dan Q* , S =D

• Artinya, setiap konsumen yang bersedia

membayar seharga p* akan mendapatkan

tempat kos, dan setiap pemilik kos yang 

bersedia menerima pembayaran p* akan bisabersedia menerima pembayaran p* akan bisa

menyewakan kos.  Tidak ada konsumen

maupun pemilik yang mempunyai alasan

untuk mengubah keputusannya.

•



• Ekuilibrium/ Keseimbangan: pada saat tidak

ada perubahan perilaku (behaviour) yang bisa

diobservasi

• Bagaimana jika p < p* atau p > p*?



• Ekonom selalu tertarik untuk melihat

pengaruh perubahan suatu faktor terhadap

perubahan faktor yang lain

• Dalam kasus ini misalnya bagaiman perubahan

harga akan mempengaruhi perubahan pilihan

konsumen maupun pemilik (behaviour)  



• Dengan perubahan tersebut S mungkin tidak

akan sama lagi dengan D.  Sehingga konsumen

dan pemilik akan saling menyesuaikan (adjust) 

sehingga nantinya akan mencapai kondisi

keseimbangan baru.keseimbangan baru.

• Dalam komparatif statis, proses menuju

keseimbangan tidak dibahas.  Yang menjadi

fokus adalah dua kondisi keseimbangan yang 

terjadi.





• Misal, dengan bertambahnya kapasitas

penerimaan mahasiswa USU, maka akan lebih

banyak jumlah konsumen.

• Kemudian pemilik merasa perlu untuk

menambah jumlah kos-kos an.menambah jumlah kos-kos an.

• Perhatikan efeknya terhadap keseimbangan

harga dan jumlah



• Diskriminasi harga

• Monopoli

• Intervensi Harga (Rent Control) • Intervensi Harga (Rent Control) 



• Misalkan semua kos- kos an dis ekitar USU 

dimiliki oleh 1 orang.

• Atau semua pemilik berteman dan• Atau semua pemilik berteman dan

berkoordinasi dalam menentukan harga yang 

ditawarkan.

• Kondisi tersebut disebut sebagai MONOPOLI



• Dengan monopoli, pemilik mempunyai

kemampuan untuk menentukan harga.

• Dengan demikian, pemilik dapat memberikan

harga yang berbeda untuk tiap konsumen

yang datang (Diskriminasi harga).yang datang (Diskriminasi harga).

• Pada kondisi tersebut, harga yang dibayar

berbeda-beda, tetapi jumlah yang ditawarkan

tetap.



• Monopolis menentukan 1 harga dengan

menetapkan jumlah yang ditawarkan.

• Monopolis membatasi jumlah yang 

ditawarkan untuk meningkatkan harga.ditawarkan untuk meningkatkan harga.

• Tetapi penerimaan ditentukan oleh jumlah

dan harga, sehingga monopolis harus

menentukan jumlah optimal untuk

mendapatkan keuntungan maksimum. 



• Bagaimana jika Pemerintah menetapkan harga

maksimum untuk sewa kos-kos an?



• Perhitungan ekonomi untuk maksimisasi

dapat dilihat dari segi konsumen, produsen

atau Pemerintah.

• Masing-masing mempunyai kepentingan yang 

berbeda.

• Secara ekonomi, apa kriteria terbaik yang 

umumnya digunakan?



Pasar Persaingan SempurnaPasar Persaingan Sempurna

Diskriminasi HargaDiskriminasi Harga
EfisiensiEfisiensi

MonopoliMonopoli

Penetapan HargaPenetapan Harga

EfisiensiEfisiensi

ParetoPareto



• Salah satu perbedaaan utama antara kondisi

jangka pendek dan jangka panjang adalah

supply yang dapat berubah.

• Perubahan merupakan kondisi yang realistis, 

tetapi membutuhkan model dan pembahasan

yang lebih kompleks.


