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A. PERMINTAAN BARANG DAN JASA 
Permintaan adalah jumlah barang/jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat, harga, waktu, 

dan tempat tertentu. 

 Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan meliputi: 

1. Harga barang 

2. Pendapatan masyarakat 

3. Selera masyarakat 

4. Kualitas barang 

5. Harga barang lain yang berkaitan 

6. Waktu 

7. Jumlah penduduk 

8. Kejadian yang akan datang 

 Hukum Permintaan : “makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah 

barang yang diminta, dan sebaliknya makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang 

diminta makin berkurang” 

 Kurva Permintaan  

 

 
 

 Macam-macam Permintaan 
1. Berdasarkan jumlah konsumen 

a. Permintaan individual 

b. Permintaan pasar 

2. Berdasarkan daya beli konsumen 

a. Permintaan efektif ; disertai daya beli dan sudah dilaksanakan 

b. Permintaan potensial ; ada kemampuan membeli tetapi belum terjadi transaksi 

c. Permintaan absolute ; tidak didukung dengan kemampuan membeli 

B. PENAWARAN BARANG DAN JASA 
Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. 

 Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran meliputi: 

a. Biaya produksi 

b. Tingkat teknologi 
c. Harga barang lain 

d. Tujuan perusahaan 

 Hukum Penawaran : “jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang 

ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang 

yang ditawarkan pun akan berkurang.” 

 Kurva Penawaran 
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C. HARGA KESEIMBANGAN 
Pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta 

melalui proses tawar menawar. Terbentuknya harga keseimbangan melalui proses tawar menawar 

antara penjual dan pembeli sehingga tercapai kesepakatan harga. 

 

A. KEADAAN CETERIS PARIBUS 

Hukum penawaran dan permintaan akan terwujud bila faktor pendorong yang ada bersifat 

tetap/ceteris paribus. 

 

B. LATIHAN 

1. Bila membicarakan tentang permintaan maka kita berpikir/berperan sebagai… 

2. Dimana terjadi harga kesimbangan…. 
No Produk Permintaan Penawaran 

1 Telur Ayam Negeri 1200/kg 1400/kg 

2 Telur Ayam kampung 1500/btr 1500/btr 

3 Telur ayam Bangkok 2000/btr 2100/btr 

4 Telur Ayam Kedu 2500/btr 3000/btr 

 

3. Sesuai hukum permintaan, harga tinggi maka permintaan… 

4. Mengapa selera mempengaruhi permintaan ? 

5. Harga barang lain dapat mempengaruhi penawaran karena…. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Pembeli/konsumen 

2. Terjadi didalam produk ayam kampong (terjadi kesamaan permintaan –penawaran) 

3. Rendah 

4. Karena meskipun harga mahal tapi bila memenuhi selera konsumen maka bukan 

tidak mungkin akan tetap dibeli 

5. Barang lain dapat menjadi pesaing dan biasanya bersifat substitusi atau 

komplementer, misal harga singkong dan beras, kemudian harga bahan bakar dengan 

kendaraan 
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