
Ekonomi mikroEkonomi mikro
Ilmu ekonomi ad. Salah satu cabang ilmu sosial yg Ilmu ekonomi ad. Salah satu cabang ilmu sosial yg 
menaruh perhatian pd masalah bgm seharusnya menaruh perhatian pd masalah bgm seharusnya 
memanfaatkan sumberdaya yg terbatas jumlahnya memanfaatkan sumberdaya yg terbatas jumlahnya 
utk memuaskan kebutuhan manusia yg beraneka utk memuaskan kebutuhan manusia yg beraneka 
ragam.ragam.
Ad. Suatu studi mengenai bgm seharusnya manusia/ Ad. Suatu studi mengenai bgm seharusnya manusia/ Ad. Suatu studi mengenai bgm seharusnya manusia/ Ad. Suatu studi mengenai bgm seharusnya manusia/ 
masyarakat menentukan pilihannya, baik dgn atau masyarakat menentukan pilihannya, baik dgn atau 
tanpa menggunakan uang dlm memanfaatkan sum tanpa menggunakan uang dlm memanfaatkan sum 
berdaya yg terbatas jumlahnya dan yg mempunyai berdaya yg terbatas jumlahnya dan yg mempunyai 
altrenatif penggunaan utk menghasilkan barang serta altrenatif penggunaan utk menghasilkan barang serta 
kmd mendistribusikannya baik utk keperluan seka kmd mendistribusikannya baik utk keperluan seka 
rang/masa yg akan datang di antara anggota masy. rang/masa yg akan datang di antara anggota masy. 
dpl… ilmu yg menganalisa ongkos dan manfaatdpl… ilmu yg menganalisa ongkos dan manfaat



Ciri Ciri –– ciri sumberdayaciri sumberdaya

�� Terbatas jumlahnyaTerbatas jumlahnya

�� Dapat berubahDapat berubah--ubah jumlahnya = versatileubah jumlahnya = versatile

�� Kombinasi Kombinasi ------ subtitusisubtitusi

Sumber daya perekonomianSumber daya perekonomian

�� Human resourcesHuman resources

�� NonNon--human resources (kapital, pikiran, fisik)human resources (kapital, pikiran, fisik)



Teori ekonomi mikroTeori ekonomi mikro

�� Membuat ramalan yg kondisionalMembuat ramalan yg kondisional

= conditional predictions= conditional predictions

�� Model penawaran (supply) dan permintaan Model penawaran (supply) dan permintaan 
(demand)(demand)(demand)(demand)

�� Kurve permintaan mempunyai kemiringan Kurve permintaan mempunyai kemiringan 
negatif dan kurve penawaran positif negatif dan kurve penawaran positif ------
kenaikan harga kenaikan harga –– menciptakan kelebihan menciptakan kelebihan 
barangbarang



Fungsi pasarFungsi pasar

1.1. Sets value = menetapkan nilai , harga ukuran Sets value = menetapkan nilai , harga ukuran 
nilai, gerak kekuatan permintaan dan nilai, gerak kekuatan permintaan dan 
penawaranpenawaran

2.2. Mengorganisir produksi ad.  faktor produksi Mengorganisir produksi ad.  faktor produksi 2.2. Mengorganisir produksi ad.  faktor produksi Mengorganisir produksi ad.  faktor produksi 
selalu ada substitusiselalu ada substitusi

3.3. Menditribusikan barang ad. utk siapa ?Menditribusikan barang ad. utk siapa ?

4.4. Berfungsi menyelenggarakan penjatahanBerfungsi menyelenggarakan penjatahan

5.5. Mempertahankan/mempersiapkan mendatangMempertahankan/mempersiapkan mendatang



Teori perilaku konsumen & Teori perilaku konsumen & 
permintaanpermintaan

�� Permintaan pasar, produsen mengorganisir Permintaan pasar, produsen mengorganisir 
produksiproduksi------ penawaran barang dan jasa dipasarpenawaran barang dan jasa dipasar
�� Konsumen ad. Semua anggota masyarakat yg Konsumen ad. Semua anggota masyarakat yg 

menerima uang dan kmd membelanjakannya menerima uang dan kmd membelanjakannya menerima uang dan kmd membelanjakannya menerima uang dan kmd membelanjakannya 
barang / jasabarang / jasa
�� Konsumen menentukanKonsumen menentukan
�� Teori perilaku 2 pendekatan a.kardinal Teori perilaku 2 pendekatan a.kardinal 

(satu,dua, tiga)   b.ordinal (kesatu,kedua,ketiga (satu,dua, tiga)   b.ordinal (kesatu,kedua,ketiga 
dst)dst)



Teori guna dan preferensiTeori guna dan preferensi

�� Barang atau jasa yg dikonsumir RT disebut Barang atau jasa yg dikonsumir RT disebut 
komoditikomoditi

�� RT dianalisis fungsi permintaan RT dianalisis fungsi permintaan 

-- konsumen sadar adanya barang dan jasakonsumen sadar adanya barang dan jasa-- konsumen sadar adanya barang dan jasakonsumen sadar adanya barang dan jasa

-- ada reaksi shg ada preferensiada reaksi shg ada preferensi

-- ada penghasilanada penghasilan



Teori preferensi konsumenTeori preferensi konsumen

�� SatisfactionSatisfaction

�� UtilityUtility

�� Order of preferensiOrder of preferensi

contoh ; A dan B . A memberi lebih kepuasan  contoh ; A dan B . A memberi lebih kepuasan  



HUKUM PERMINTAANHUKUM PERMINTAAN

�� Bila harga naik maka cateris paribus turunBila harga naik maka cateris paribus turun
kenapa konsumen berprilaku dmkn?kenapa konsumen berprilaku dmkn?

�� PENDEKATAN MARGINAL UTILITY : PENDEKATAN MARGINAL UTILITY : 
bertitik tolak pd anggapan bahwa kepuasan bertitik tolak pd anggapan bahwa kepuasan bertitik tolak pd anggapan bahwa kepuasan bertitik tolak pd anggapan bahwa kepuasan 
setiap konsumen bisa diukur dgn uang atau setiap konsumen bisa diukur dgn uang atau 
satuan lainsatuan lain
�� PENDEKATAN INDIFFERENCE CURVE : PENDEKATAN INDIFFERENCE CURVE : 

tdk memerlukan anggapan kepuasan konsumen tdk memerlukan anggapan kepuasan konsumen 
bisa diukur, tkt kepuasan lebih tinggi/rendahbisa diukur, tkt kepuasan lebih tinggi/rendah



Marginal utilityMarginal utility

�� Utility bisa diukur dgn uang dan law of Utility bisa diukur dgn uang dan law of 
diminishing marginal utility atau hukum diminishing marginal utility atau hukum 
GOSSEN yaitu : semakin banyak barang GOSSEN yaitu : semakin banyak barang 
dikonsumsi,maka tambahan kepuasan menurundikonsumsi,maka tambahan kepuasan menurundikonsumsi,maka tambahan kepuasan menurundikonsumsi,maka tambahan kepuasan menurun



Indifference curveIndifference curve

�� Komoditi yg lebih memberikan guna = untai Komoditi yg lebih memberikan guna = untai 
komoditikomoditi

contoh : Amat mengkonsumir barang X dan Ycontoh : Amat mengkonsumir barang X dan Y

tingkat guna , U = XY (10X,10Y ; 20X,5Y;100 tingkat guna , U = XY (10X,10Y ; 20X,5Y;100 tingkat guna , U = XY (10X,10Y ; 20X,5Y;100 tingkat guna , U = XY (10X,10Y ; 20X,5Y;100 
X,1Y). Si Amat IndifferenceX,1Y). Si Amat Indifference



Selamat mengikuti ujian akhirSelamat mengikuti ujian akhir

Semoga sukses dan berhasil mendapat Semoga sukses dan berhasil mendapat �� Semoga sukses dan berhasil mendapat Semoga sukses dan berhasil mendapat 
nilai istimewanilai istimewa


