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KATA PENGANTAR

Mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya buku 
dengan judul Ekonomi Industri (Teori dan Kebijakan) hadir di hadapan 
para pembaca. Sesuai judulnya, buku ini berisi tentang teori-teori 
dalam ekonomi industri atau organisasi industri yang kerap dipelajari 
mahasiswa calon sarjana di Fakultas Ekonomi, disertai dengan 
lingkungan dan kebijakan industri, dan diharapkan dapat memberi 
tambahan pengetahuan dan informasi seputar ilmu ekonomi industri 
dan lingkungan nyata industri di Indonesia. Lingkungan industri 
berkaitan dengan globalisasi, perusahaan multinasional, dan daya 
saing, sedangkan kebijakan industri didasarkan pada Rencana Induk 
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. 

Pembahasan teori ekonomi industri didasarkan pada paradig-
ma Struktur-Perilaku-Kinerja (Structure - Conduct - Performance /
SCP), yang tertuang pada Bab I sampai dengan Bab IX. Bab I berisi 
pendahuluan, yang membahas pengertian industri dan ekonomi 
industri, pentingnya ekonomi industri, perkembangan cara 
menganalisis, dan SCP approach; Bab II membahas tentang kondisi 
dasar perusahaan; Bab III membahas tentang ukuran dan struktur 
pasar; Bab IV membahas tentang struktur pasar dan kesejahteraan; 
Bab V membahas tentang perilaku industri; Bab VI membahas 
tentang perencanaan lokasi industri; Bab VII membahas tentang 
pemilihan proyek industri; Bab VIII membahas tentang globalisasi 



 vi 

dan perusahaan multinasional (Multinational Coorporation/MNC); 
Bab IX membahas tentang kebijakan industri dan daya saing.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak, baik langsung 
maupun tidak langsung, yang mendukung selesainya penulisan dan 
penerbitan buku ini. Pertama, terima kasih penulis ucapkan kepada 
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang dengan 
pencanangan program OLOB (One Lecture One Book), sehingga 
penulis tergerak untuk segera menyelesaikan buku ini. Terima kasih 
juga penulis ucapkan pada jajaran dekanat dan staff Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta yang mengarahkan dan memfasilitasi 
penerbitan buku ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan pada teman-teman 
diskusi, pak Agus Wibowo, yang memberikan arahan cara penerbitan 
buku, teman-teman satu program studi dan mahasiswa yang ikut 
memberikan umpan balik, dan teman-teman dari program studi lain 
dalam lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, serta 
pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pada suami penulis, Hery 
Supratman, Ak., M.S.M., yang selalu memberi dorongan dan mengerti 
kesibukan istrinya dalam mengabdi di dunia pendidikan yang tidak 
mengenal waktu dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. 
Penulis mengucapkan terima kasih pula untuk keempat anak kami; 
Herynda Cempaka Sari, S.Si, M.T., Nindya Farah D.P., S.E., M.Ak., Indra 
Cahya Ardi, S.E., dan Nindhita Nisrina Sari, yang juga sangat mengerti 
dan selalu mendukung kedua orang tuanya.

Akhir kata, penulis mohon maaf dan mengharapkan petunjuk 
serta masukan yang membangun apabila ada pembahasan pada buku 
ini yang kurang sesuai dengan lingkup ilmu ekonomi industri. Semoga 
buku ini menjadi tambahan ilmu bagi para pembaca.

Depok, September 2018

Penulis
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1. PENDAHULUAN

Sumber: Pupuk Kaltim.com

 » Dapatkah saudara menjelaskan apa 
yang dimaksud dengan industri dan 
kaitannya dengan ilmu ekonomi 
industri? 

 » Konsep industri ini harus 
dijelaskan secara tepat, sebab 
dapat mengurangi kompleksitas 
hubungan antar perusahaan dalam 
suatu perekonomian. Selain itu 
juga berguna dalam menyediakan 
kerangka kerja untuk masuk dalam 
analisis perilaku perusahaan dan 
keseimbangan harga dan output. 

A. Pengertian Industri dan Ekonomi Industri

Berdasarkan UU no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, 
khususnya pasal 1 ayat 2, industri adalah seluruh bentuk kegiatan 
ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber 
daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 
tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan 
Webster’s New World Dictionary, istilah industri menunjuk pada 
“manufacturing productive enterprises collectively, especially as 
distinguished from agriculture”. Masih menurut sumber yang sama, 
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industri juga berarti “any large-scale business activity”, misalnya 
industri makanan, industri tekstil, industri internet, dst. 

Istilah ‘industri’ menunjuk pada agregasi dari sejumlah 
perusahaan dalam suatu wilayah tertentu. Agregasi ini dapat 
didasarkan pada kriteria-kriteria sisi demand (market based) dan sisi 
supply (technological based). Melihat industri dari sisi permintaan 
(berbasis pasar), yaitu dengan mengelompokkan perusahaan-
perusahaan yang menghasilkan produk dengan elastisitas harga 
silang (cross elasticity) yang mencapai batas tertentu, misalnya 
elastisitas lebih besar dari 2 (berarti barang substitusi). Keuntungan 
dari pendekatan ini adalah bahwa kita dapat mengerti bagaimana 
konsumen membedakan produk-produk tertentu meskipun teknologi 
yang digunakan mungkin mirip, misalnya mobil jenis APV merk “A” 
dengan produk “X” dan mobil jenis APV merk B dengan produk “Y”. 
Kedua produk ini secara teknologi hampir sama, dengan harga tidak 
jauh berbeda, namun diproduksi dibawah label pabrik yang berbeda, 
dan mempunyai segmen pasar yang berbeda. Karena harga yang 
tidak jauh berbeda, maka elastisitas harga silang akan sulit dihitung. 
Saudara dapat mencari contoh nyata mobil-mobil jenis ini yang 
dproduksi oleh merk yang berbeda dan seri yang berbeda.

Adapun industri yang dilihat dari sisi penawaran (berbasis 
teknologi), yaitu pengelompokan produsen yang memiliki keahlian 
teknologi dalam penyediaan produk tertentu yang sama. Keuntungan 
dari pendekatan ini adalah pengakuan kemampuan perusahaan untuk 
beralih dengan kreasi (diferensiasi) produk/merek baru seperti yang 
diproduksi oleh perusahaan lain dengan teknologi sejenis, misalnya 
produsen merk “B” dengan produksi mobil minibus tertentu yang 
sejenis dengan minibus dari produsen merk lain yang telah diproduksi 
sebelumnya, padahal sebelumnya produsen “B” ini tidak bermain di 
segmen tersebut. Saudara juga dengan mudah dapat menyebutkan 
beberapa contoh produsen yang bersaing dengan kriteria tersebut, 
misalnya di industri makanan.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri adalah 
suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 
setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 
mendapatkan keuntungan. Industri juga sering dimaknai sebagai 
kelompok perusahaan yang mempunyai produk yang sejenis. 
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Berdasarkan sektor usahanya, industri dikelompokkan dalam industri 
pengolahan dan jasa industri.

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang 
melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar (bahan mentah) 
secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang 
jadi atau setengah jadi, atau dari barang yang kurang nilainya 
menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat 
kepada pemakai akhir. Sedangkan jasa industri adalah kegiatan 
industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan 
baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya 
melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang 
atau barang sebagai balas jasa (upah maklon). Contoh: tukang jahit, 
pabrik gula, pabrik tepung, salon.

Industri dapat pula dikelompokkan berdasarkan skala 
usaha. Skala usaha industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat 
dikelompokkan dalam industri rumah tangga, industri kecil, industri 
menengah dan industri besar. Menurut BPS, batasan skala usaha 
berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu industri rumah tangga 1-4 
orang, industri kecil 5-19 orang, industri menengah 20-99 orang dan 
industri besar >100 orang.

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986, 
industri	diklasifikasikan	berdasarkan	jenisnya	meliputi	industri	kimia	
dasar (a.l industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb), industri 
mesin dan logam dasar (a.l. industri pesawat terbang, kendaraan 
bermotor, tekstil, dll), industri kecil (a.l. industri roti, kompor minyak, 
makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll) dan aneka industri (a.l. 
industri pakaian, industri makanan dan minuman, dll).

Dalam struktur perekonomian nasional Indonesia, industri 
diklasifikasikan	 berdasarkan	 Klasifikasi	 Baku	 Lapangan	 Usaha	
Indonesia	 (KBLI).	 KBLI	 adalah	 klasifikasi	 rujukan	 yang	 digunakan	
untuk	 mengklasifikasikan	 aktivitas/kegiatan	 ekonomi	 Indonesia	
ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan 
berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/
output baik berupa barang maupun jasa. KBLI ini sering digunakan 
sebagai dasar para pengusaha baru pada saat pembuatan SIUP (surat 
Ijin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Tahun 
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20091, BPS mengeluarkan buku KBLI dengan 21 kategori lapangan 
usaha (diberi kode huruf A–U), yang menempatkan industri-industri 
sebagai kelompok industri pengolahan (kategori C) dengan 33 
golongan industri dan 64 kelompok industri. KBLI ini tidak persis 
dengan International Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities (ISIC) revisi 4, yang sampai 4 digit, yang menempatkan 
“Manufacturing” dalam kategori ke 3. KBLI sudah disesuaikan 
dengan ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia 
Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 
digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. Dalam KBLI tahun 
20152, kegiatan ekonomi dibagi dalam 27 kategori lapangan usaha, 
dengan industri masih dalam kategori C dan dalam 33 golongan 
industri. 

Kategori industri dalam rangkuman Produk Domestik Bruto 
(PDB) berdasarkan lapangan usaha terdapat pada kategori C, walaupun 
ada perbedaan jumlah indikator PDB berdasarkan lapangan usaha 
dengan tahun dasar 2000 dan 2010. Tahun dasar 2000 menggunakan 
9 indikator lapangan usaha yang berlaku sampai 15 Februari 2015, dan 
digantikan dengan 17 indikator lapangan usaha dengan tahun dasar 
2010 yang berlaku setelah 15 Februari 2015. 

Sebelum kita mempelajari apa itu Ekonomi Industri (Industrial 
Economics) atau sering disebut pula sebagai Organisasi Industri 
(Industrial Organization), marilah kita lihat kontribusi sektor industri 
dalam perekonomian Indonesia, berdasarkan Produk Domestik Bruto 
(PDB) seperti terlihat pada tabel 1.1. 

1	 https://www.bps.go.id/website/fileMenu/KBLI_2009_Cetakan_III.

pdf

2		https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Perka-KBLI-2015.pdf
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Tabel 1.1 Struktur PDB Berdasrkan Lapangan Usaha Tahun 2013−2017 (%) 
Atas Harga Berlaku (Termasuk pajak dan subsidi)

Lapangan Usaha  2013 2014 20151) 20162) 20173)

A. Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan

 13.36 13,34 13.49 13.47 13.14

B. Pertambangan dan Penggalian  11,01 9.83 7.65 7.18 7.57
C. Industri Pengolahan  21.03 21.08 20.99 20.51 20.16
- Industri Pengolahan Non 

Migas

- Industri Batubara dan 
Pengilangan

 17.74 

 3.29

17.88

3.19

18.20

2.78

18.21

2.31

17.88

2.27

D. Pengadaan Listrik dan Gas 1.09 1.13 1.15 1.19
F. Konstruksi  9.49 9.86 10.21 10.38 10.37
G. Perdagangan Besar & Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor

 13.21

13.43 13.30 13.18 13.01

H. Transportasi dan 
Pergudangan

 3.93 3.42 5.02 5.20 5.41

I.Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum

3.04 2.96 2.93 2.85

J. Informasi dan Komunikasi  3.57 3.50 3.52 3.62 3.80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi  3.88 3.86 4.03 4.19 4.20
L. Real Estate  2.77 2.79 2.84 2.82 2.79
O. Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib

 3.90

3.83 3.90 3.87 3.70

P. Jasa Pendidikan  3.22 3.23 3.36 3.37 3.29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial

 1.01 1.03 1.07 1.70 1.07

…………………………………….  ………………………………….

Produk Domestik Bruto (PDB)

(Trilyun rupiah)

Catatan:1) Angka sementara

 2) Angka sangat sementara

 3) Angka sangat sangat 
sementara

 9.546 10.570 11.532 12.407 13.589

Sumber: BPS, 2018
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 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri 
pengolahan dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting, 
di mana kontribusinya mencapai rata-rata sekitar 20%-21% dari 
total PDB di tahun 2013-2017, dan merupakan sektor yang tertinggi 
kontribusi pada PDB dibandingkan sektor lainnya, meskipun 
cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perekonomian 
Indonesia masih dalam proses transisi dari dominasi sektor pertanian 
ke sektor industri dan sektor lainnya, termasuk ke sektor jasa 
keuangan (industri keuangan) yang mengalami peningkatan terhadap 
kontribusi total. Beberapa dekade yang lalu setelah Indonesia 
merdeka, sumbangan sektor pertanian dalam PDB masih menduduki 
peringkat pertama, namun saat ini sektor industri-lah yang lebih 
berperan dalam perekonomian Indonesia. Peran terpenting dan 
terbesar terhadap total PDB, menjadikan sektor industri harus 
lebih diperhatikan dan dikelola sedemikian rupa agar memberikan 
kontribusi lebih besar lagi, sehingga dapat memberikan manfaat 
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dalam industri harus 
mengelola usahanya sebaik mungkin terkait dengan persaingan 
usaha dalam industri yang semakin ketat dan mengglobal, dan dalam 
era revolusi industri 4.0 saat ini. Kemajuan teknologi yang semakin 
berkembang cepat, baik teknologi produksi maupun informasi, 
seringkali menjadi ancaman kelangsungan usaha bagi pelaku industri 
yang tidak mempunyai daya saing. Dominasi suatu perusahaan di 
pasar di satu waktu dapat digantikan oleh perusahaan lain yang lebih 
canggih teknologinya, sebagai contoh dominasi Microsoft dan Intel 
saat ini telah menggantikan dominasi IBM beberapa dekade yang lalu.

Persaingan antar perusahaan dalam industri biasanya terkait 
dengan struktur pasar dari industri yang bersangkutan, didorong oleh 
teknologi internet dalam era disruptive saat ini. Semakin kompetitif 
usahanya, maka perusahaan-perusahaan dalam industri harus 
semakin cerdas dalam mengelola perusahaannya agar daya hidup 
usahanya tetap berkembang. Seperti apa struktur persaingan dalam 
pasar industri, yang sangat menentukan bagaimana perusahaan 
berperilaku agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dipelajari 
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dalam ilmu ekonomi Industri atau Organisasi Industri. Ilmu ekonomi 
industri ini mulai berkembang pesat pada pertengahan abad 20 atau 
tahun 1950-an, setelah terjadi peningkatan perusahaan-perusahaan 
manufaktur modern berskala luas. Istilah ilmu ekonomi industri 
banyak digunakan di wilayah Eropa, sedangkan istilah organisasi 
industri lebih banyak digunakan di wilayah Amerika Serikat.

Ada	 beberapa	 definisi	 ilmu	 ekonomi	 industri	 atau	 Organisasi	
Industri: 

1. Schmalensee (Schmalensee 1988): Ekonomi industri adalah studi 
tentang perekonomian dari sisi penawaran, khususnya tentang 
pasar di nama perusahaan-perusahaan bisnis adalah sebagai 
penjual. 

2. Church &Ware (Church 2000): Organisasi industri ilmu yang 
mempelajari operasi dan kinerja pasar persaingan yang tidak 
sempurna dan perilaku perusahaan di pasar. 

3. Luis Cabral (Cabral 2000): Organisasi industri adalah studi yang 
berkaitan dengan cara kerja pasar industri, khususnya cara 
bersaing perusahaan-perusahaan satu sama lain .

4. Stigler (Stigler 1968): Organisasi Industri adalah studi yang 
bertujuan untuk memahami struktur dan perilaku industri dalam 
suatu perekonomian, berkaitan dengan ukuran dan penyebab 
dari struktur perusahaan-perusahaan (baik yang tunggal atau 
pun beberapa perusahaan, yang terkonsentrasi atau yang 
tidak), pengaruh tingkat konsentrasi pada persaingan, pengaruh 
persaingan pada harga, investasi, inovasi, dll. Stigler juga 
mengatakan bahwa “ … Industrial economics is the application 
of microeconomic theory to the analysis of firms, markets and 
industries”. Menurut Stigler, topik-topik yang dibahas tersebut 
merupakan isi dari teori ekonomi yang berkaitan dengan teori 
harga dan teori alokasi sumber daya.

5. Organisasi Industri ditujukan untuk memahami dan mengevaluasi 
perilaku bisnis perusahaan, pasar di mana mereka ikut 
berpartisipasi di dalamnya, dan interaksi diantara perusahaan dan 
pasar. The goal is to increase the internal efficiency of the business 
so it is poised to compete more effectively in the marketplace. This is 
managed by not only refining the structure and operating processes 
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of the business, but also adapting them so they can more effectively 
address what is happening within the wider market.3 

Organisasi Industri merupakan bidang studi berdasarkan ilmu 
ekonomi, di mana subjeknya adalah perusahaan, organisasi pasar 
dan strategi perusahaan. Studi ini juga bertujuan mengembangkan 
metode untuk penerapkan kebijakan publik berkaitan dengan 
pengaturan pasar. Kajian ekonomi industri ini mulai dikembangkan 
secara khusus pada tahun 1950an, walau pun bidang organisasi 
industri sudah setua industri itu sendiri. Pemikiran ekonomi industri 
sebenarnya berasal dari abad ke 19, terutama dengan karya J. S. Mill 
di tahun 1848, dan A. Marshall & M. P. Marshall di tahun 1879. JS Mill 
memusatkan pemikirannya pada adanya skala ekonomi di perusahaan 
besar, didasarkan pada studi Babbage (Babbage, 1986 #94) mengenai 
mekanisasi kerja industri. Kontribusi pemikiran Marshall & Marshal 
(tergolong kaum Marginalis) menjadi posisi menguatkan dengan 
menggunakan alat analisis seperti fungsi produksi dan model 
persaingan murni dan sempurna. Marshall sangat memperhatikan 
“pemimpin industri” (entrepreneur), sementara analisis organisasi 
industri sebelumnya menolak sosok pengusaha dalam kontribusi 
kinerja	 perusahaan.	 Kemajuan	 signifikan	 juga	 terjadi	 selama	 tahun	
1930an, yang merupakan sebuah periode krisis ekonomi parah yang 
menunjukkan kerapuhan industri besar, yang kemudian menghasilkan 
model S-C-P (struktur-perilaku-kinerja), terutama atas dorongan 
Mason (1939).

Jadi, ilmu ekonomi industri biasa disebut Ekonomi Industri 
saja, dan sering disebut juga sebagai Organisasi Industri, merupakan 
salah satu keahlian khusus dalam ilmu ekonomi yang antara lain 
menelaah struktur pasar dari perusahaan-perusahaan (dalam 
persaingan monopolistik atau pun oligopolistik), yang secara relatif 
lebih menekankan pada studi empiris dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi struktur, perilaku dan kinerja pasar. Ekonomi Industri 
mempelajari bagaimana memahami dan mengevaluasi perilaku bisnis 
dan perilaku pasar di mana perusahaan turut berpartisipasi serta 
menganalisis interaksi keduanya, baik dengan menggunakan paradigm 
S-C-P (structure-conduct-performance) dan game theory, dan saat ini 

3 http://www.wisegeek.com/what-is-industrial-organization.htm.
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banyak menggunakan teori ekonomi dan analisis ekonometrik.

Bidang studi Ekonomi industri terkesan mirip dengan bidang 
studi Ekonomi Manajerial Bisnis, namun ada banyak perbedaan antara 
keduanya, walaupun keduanya merupakan cabang dari ilmu ekonomi 
yang mempelajari konsep dan analisis permintaan, biaya, profit,	
persaingan, dst yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ada 
dua perbedaan dari dua bidang studi ini, yakni:

1. Pertama, bahwa Ekonomi Manajerial didahului oleh asumsi 
bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan profit	
dan selanjutnya menentukan cara di mana aturan dan prosedur 
keputusan perusahaan harus dirumuskan untuk mencapai 
tujuannya. Sedangkan pendekatan ekonomi industri penekanan 
utamanya adalah pada pemahaman dan penjelasan kerja dari sistem 
yang ada dan termasuk memprediksi dampak dari perubahan 
variabel sistem. Ekonomi Industri lebih tertarik dengan apa yang 
sebenarnya terjadi (aspek positif) daripada apa yang seharusnya 
terjadi dalam hipotetis maupun dalam situasi ideal.

2. Kedua bahwa ekonomi manajerial lebih bersifat interdisipliner 
daripada ekonomi industri. Akuntansi, Riset Operasi, Psikologi, 
Pemasaran, dan sebagainya digabungkan dengan ilmu ekonomi 
dalam pengambilan keputusan manajerial. Ekonomi industri tidak 
berjalan terlalu jauh untuk analisisnya terhadap masalah ekonomi, 
namun bahwa studi ekonomi industri adalah elemen dasar 
dalam manajerial Ekonomi karena memberikan pengetahuan 
tentang batasan struktural yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan manajemen suatu perusahaan. Ekonomi Industri 
mengintegrasikan ekonomi manajerial dan ekonomi industri.

Ada tiga pendekatan dalam mempelajari ekonomi industri, 
yaitu:

1. The descriptive approach: memberikan ikhtisar tentang organisasi 
industri, seperti mengukur persaingan dan ukuran konsentrasi 
perusahaan dalam industri, termasuk menyediakan informasi 
kepada dunia industri dan pengusaha tentang pesaing, sumber 
daya alam dan faktor produksi. 

2. The usage of microeconomic models: menerangkan organisasi 
perusahaan secara internal dan strategi pasarnya. Interaksi 
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strategi pasar biasanya menggunakan non-cooperative game 
theory sebagai metode analisis, meskipun kemudian menggunakan 
model ekonometrik dalam analisisnya. 

3. The orientation to public policy as to economic regulation and 
antitrust law. Pendekatan dari sisi makro ini berkaitan dengan 
kebijakan publik untuk mengatur perekonomian.

Pendekatan teori ekonomi mikro biasanya digunakan dalam 
menganalisis perusahaan, pasar industri, walaupun pendekatan makro 
juga kerap kali digunakan. Namun, ekonomi industri memusatkan 
perhatiannya lebih pada studi perilaku strategis perusahaan monopoli 
(terutama karena privatisasi), oligopoly dan persaingan monopolistic, 
serta implikasi kebijakan publik dari perilaku tersebut. Dalam 
menganalisis perilaku industri, harus dipertimbangkan dinamika 
industri, karena industri berubah dari waktu ke waktu. 

Konsep-konsep ekonomi kesejahteraan berkaitan dengan 
surplus ekonomi dan kondisi dasar perusahaan menjadi topik bahasan 
awal dalam buku ini. Salah satu isu kunci lain dalam mempelajari 
ekonomi industri yakni menilai apakah pasarnya kompetitif. Pasar 
yang kompetitif biasanya baik untuk konsumen (meskipun bagi 
konsumen mungkin tidak selalu layak), namun untuk produsen 
biasanya kurang menguntungkan, sehingga sebagian materi 
ekonomi industri adalah termasuk menganalisis dan mengukur 
tingkat persaingan di pasar. Menentukan lokasi industri merupakan 
salah satu faktor penting bagi perusahaan, yang sama pentingnya 
pula berkaitan dengan pengambilan keputusan perusahaan dalam 
perilaku investasi. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah 
apakah regulasi diperlukan, dan jika demikian bentuk kebijakan apa 
yang harus diambil. Dimensi internasional juga dipelajari, karena 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara akan 
menghadapi rezim peraturan yang berbeda. Ekonomi industri juga 
membantu kita memahami isu-isu seperti tingkat di mana kapasitas, 
output dan harga ditetapkan, sejauh mana produk dibedakan satu 
sama lain, berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam penelitian 
dan pengembangan (R & D), bagaimana dan mengapa perusahaan 
perlu melakukan promosi dengan iklan. 

Secara umum buku ini membahas ekonomi industri mulai 
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dari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep ekonomi 
kesejahteraan atas kekuatan pasar, kondisi dasar perusahaan dari sisi 
penawaran, struktur dan kinerja pasar termasuk tingkat persaingan 
dan cara pengukuran, perencanaan industri mulai dari teori lokasi 
sampai bagaimana menerima keputusan investasi, daya saing industri 
dalam era globalisasi, serta beberapa kebijakan di sektor industri. 
Beberapa sub bab yang dipelajari dalam buku ini antara lain tentang 
mengapa pasar perlu digolongkan dalam struktur pasar tertentu 
dan bagaimana cara kerja golongan pasar industri, bagaimana 
penggolongan tersebut mempengaruhi cara kerja pasar industri, 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan 
industri serta masyarakat pada umumnya, mengapa industri perlu 
berkonsentrasi di suatu wilayah/lokasi tertentu atau menentukan 
lokasi usaha, bagaimana industri merencanakan investasinya, apa saja 
masalah yang dihadapi dalam ekonomi nasional/internasional yang 
disebabkan oleh organisasi pasar industri, kebijakan industri nasional 
apa	saja	guna	mencapai	efisiensi	perusahaan.

Buku ini mempunyai tujuan untuk membekali kemampuan 
analisis pembaca yang diperlukan untuk memahami masalah dalam 
ekonomi industri, memeriksa masalah-masalah kunci pada organisasi 
internal perusahaan, menganalisis berbagai aspek interaksi strategis 
antar perusahaan dan faktor penentu struktur industri, memberikan 
kemampuan pada mahasiswa untuk menerapkan model-model 
ekonomi dari perilaku perusahaan untuk menganalisis masalah-
masalah dalam strategi bisnis, kebijakan persaingan dan regulasi, 
memberikan kemampuan mahasiswa untuk merencanakan lokasi 
perusahaan	 yang	 efisien,	 memberikan	 kemampuan	 memutuskan	
suatu rencana investasi, serta memberikan pengetahuan tentang 
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor industri. 

B. Pentingnya Ekonomi Industri

Dimulai dari teori ekonomi sisi permintaan (yaitu bahwa 
kekuatan utama yang mempengaruhi aktivitas perekonomian atau 
yang menyebabkan fluktuasi	 jangka	 pendek	 adalah	 permintaan	
oleh konsumen atas barang dan jasa), terdapat dualisme antara 
pembangunan ekonomi (khususnya pertumbuhan ekonomi) 
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dan ketimpangan pendapatan. Kondisi tesebut tercermin pada 
pembangunan ekonomi dengan dominasi sektor pertanian, di mana 
ada ketimpangan pendapatan antara pemilik tanah dan tenaga 
kerja pertanian. Ketimpangan pendapatan di sektor ini sangat 
bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat. Adanya ide 
industrialisasi telah ikut mengurangi kesenjangan, melalui dorongan 
dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perdagangan dari 
hasil pertanian. Munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak 
di bidang pertanian telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
keuntungan perusahaan, yang kemudian menyebabkan multiplier 
effect ke sektor lainya, sehingga tidak hanya industri pertanian yang 
berkembang, namun juga industri-industri lainnya. 

Selanjutnya, kompleksnya produk-produk sejenis yang 
dihasilkan oleh perusahaan telah meningkatkan persaingan antar 
perusahaan-perusahaan tersebut untuk merebut hati konsumen. 
Hal ini menyebabkan analisis industri menjadi penting, karena untuk 
memahami suatu industri antara lain kita harus paham tentang 
ukuran pasar (the size of the markets). Sebagai contoh, suatu toko 
lokal di daerah pedesaan mungkin bisa menjadi pemasok tunggal 
(monopoli) bagi rumah tangga pada masyarakat lokal tersebut dan 
tidak memikirkan bagaimana adanya persaingan, namun toko seperti 
ini hanya satu elemen saja dari suatu industri keseluruhan. Sedangkan 
istilah ‘industri’ sendiri mengacu pada agregasi jumlah perusahaan 
pada suatu tingkat yang ditentukan secara politis, misalnya per 
wilayah atau negara juga industri global. 

Ekonomi industri atau organisasi pasar industri menggambarkan 
perilaku dan kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam 
suatu sistem perekonomian. Karena seperti kita ketahui, beberapa 
perusahaan melakukan banyak kegiatan yang berbeda, beberapa 
perusahaan lain mempunyai skala besar dan yang lainnya berskala 
kecil dan menengah. Juga ada beberapa perusahaan yang terintegrasi 
secara vertikal, sedang yang lainnya tidak. 

Perbedaan kegiatan dan skala perusahaan-perusahaan tadi 
menjadikan organisasi industri atau yang disebut sebagai struktur 
industri juga berbeda. Hal yang diharapkan dari mempelajari ilmu 
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ekonomi industri adalah tentang bagaimana industri dikelola, dan 
bagaimana industri berbeda dari periode sebelumnya, kekuatan 
apa yang bekerja dalam membawa organisasi industri tersebut, dan 
bagaimana kekuatan telah berubah dari waktu ke waktu. Organisasi 
industri juga menggambarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 
lembaga pemerintah, dan menjelaskan mengapa organisasi swasta 
dan pemerintah melaksanakan kegiatan ekonomi.

C. Perkembangan Analisis dalam Ekonomi Industri

Pasca depresi ekonomi tahun 1930an, perkembangan kerangka 
analisis ekonomi industri dilatarbelakangi adanya perusahaan-
perusahaan persaingan monopolistik seperti dikemukakan oleh 
Mason (1939) dan Bain (1956), dua ahli ekonomi dari Universitas 
Harvard, di mana hambatan masuk adalah konsep sentral yang 
menimbulkan kekuatan pasar. Pendekatan ini pada dasarnya 
dimotivasi oleh fakta yang timbul dari tradisi empiris untuk mencari 
bagaimana karakteristik struktur industri menentukan perilaku 
produsen yang pada gilirannya menghasilkan kinerja pasar. Kerangka 
analisis ini merupakan paradigma Structure-Conduct-Performance, 
seperti dikemukakan pula oleh Schmalensee (1989) dan Martin (2002)

Menurut Church & Ware (2000), Cournot di tahun 1838 adalah 
ekonom pertama yang membahas konsep perilaku dan kinerja 
perusahaan dalam menentukan harga pasar di bawah interaksi 
oligopolistik. Namun analisisnya sempat diabaikan sampai Bertrand 
di tahun 1883 menerbitkan tinjauan kritis, di mana ia mengklaim 
bahwa pilihan yang jelas untuk perusahaan oligopoli yang bersaing 
di pasar produk homogen seperti yang diusulkan oleh Cournot akan 
melakukan kolusi, mengingat Cournot menganggap bahwa variabel 
strategis adalah hanya harga (P), bukan kuantitas seperti dikatakan 
Wei and Liu (2001). Cournot melalui contoh dua produsen air mineral 
yang memutuskan tingkat produksi dan yang bersaing secara 
independen, mengusulkan bahwa harga yang timbul di pasar akan 
ditentukan oleh interaksi penawaran agregat dan permintaan saja, di 
mana harga keseimbangan ini akan sama dengan biaya marjinal yang 
merupakan solusi yang kompetitif.

Dalam perkembangnnya beberapa dekade kemudian, Nash (1950) 
mengemukan hal yang berbeda, yaitu bahwa harga keseimbangan 
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akan menjadi harga ekuilibrium (keseimbangan) ketika keputusan 
produksi setiap produsen untuk memaksimalkan keuntungannya 
tergantung pula pada ekspektasi atas kuantitas produksi pesaingnya, 
di mana konsep ini disebut sebagai ‘Nash equilibrium’. Keseimbangan 
ini melibatkan harga (P) yang dapat melebihi biaya marjinal (MC) 
produksi. Konsep keseimbangan ini diusulkan sebagai solusi dari 
model game theory non-kooperatif ketika harga (P) dipertimbangkan 
sebagai variabel strategis. 

Menurut rangkuman Martines & Gilart (Martinez-Giralt., 
2005 #93),  model Cournot juga diktritisi oleh Marshall di tahun 
1920, Edgeworth di tahun 1922, serta Vives di tahun 1999. Marshall 
mengatakan bahwa monopoli adalah satu-satunya solusi, sedangkan 
Edgeworth mengkritisi bahwa model Cournot tidak membedakan 
antara barang substitusi dan komplementer sehingga ekuilibrium 
yang terbentuk tidak bisa pasti, karena ada keterbatasan kapasitas 
pada barang substitusi, sementara Vives mengkritisi bahwa adanya 
barang komplementer memungkinkan ekuilibrium tidak pasti.

Masih menurut rangkuman Martines-Gilart, Chamberlin di 
tahun 1929 dan Hotelling di tahun 1929 mengkritisi model Cournot 
dan model Bertrand, dan menyimpulkan bahwa baik asumsi jumlah 
atau pun harga merupakan variabel strategis yang benar secara 
mutlak. Menurut keduanya, model Bertrand dengan produk standar 
sangat berbeda dari keseimbangan model Cournot. Model Cournot 
menekankan jumlah perusahaan sebagai elemen penting dalam 
menentukan kinerja pasar, sementrara model Bertrand memprediksi 
bahwa kinerja akan sama dalam ekuilibrium jangka panjang seperti 
halnya pada pasar persaingan sempurna, apabila sedikitnya dua 
produsen menyediakan produk standar. Prediksi kualitatif model 
Cournot yang kuat menjadi dasar pengenalan diferensiasi produk, 
sementara model Bertrand tidak membahasnya.

Menurut Hotteling dalam Martines-Gilart, diferensiasi produk 
ini mendasari teori lokasi karena preferensi konsumen yang berbeda di 
lokasi yang berbeda, dengan asumsi konsumen membeli paling banyak 
satu unit dari satu komoditas. Sedangkan menururt Chamberlin di 
tahun 1933 dan Robinson tahun 1933 masih dalam Martin-Gilart, 
diferensiasi produk juga menyebabkan sejumlah besar pesaing 
memproduksi versi yang sedikit berbeda dari komoditas mula-mula 
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(sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan beberapa 
kekuatan monopoli di pasar) dan diasumsikan bahwa konsumen 
memiliki preferensi substitusi atas serangkain jenis komoditas.

Masih dalam rangkuman Martinez-Gilart, bahwa beberapa 
tahun kemudian von Neumann & Morgenstern di tahun 1944 dan 
Nash di tahun 1950-1951 mempelopori pengembangan game theory, 
sebuah toolbox yang merupakan analisis paling berkembang dalam 
teori oligopoli sepanjang 1970-an, yang merupakan perbaikan solusi 
ekuilibrium Nash. Misalnya model keseimbangan sempurna Selten di 
tahun 1965 dan tahun 1975,  model Bayesian Nash equilibrium oleh 
Harsanyi di tahun 1967 dan tahun 1968, atau model keseimbangan 
sekuensial dari Kreps and Wilson di tahun 1982, yang merupakan 
analisis modern guna membuktikan ketidakpastian harga di bawah 
oligopoli. Selain itu, studi mekanisme yang memungkinkan untuk 
mempertahankan kolusi (non-cooperative) dengan game theory juga 
dilakukan oleh Friedman di 1971, Aumann and Shapley di tahun 1976, 
Rubinstein di tahun 1979, dan Green and Porter di tahun 1984. Setelah 
tahun 1990, banyak analisis organisasi industri menggunakan teori 
ekonomi dan ekonometrik, menghasilkan pemodelan empiris yang 
kompleks mengenai perubahan teknologi, analisis merger, entry-exit 
analysis dan	identifikasi	kekuatan	pasar.

Perbedaan metodologis utama sehubungan dengan 
penggunaan paradigma SCP sebelumnya dengan game theory adalah 
bahwa secara teoritis penggunaan game’s theory	 agak	 spesifik	 dan	
prediksi mereka tentang perilaku keseimbangan sering tidak kuat 
untuk suatu perubahan kecil dengan serangkaian asumsi yang 
mendasarinya. Selama 1980-1990 game theory mengambil peran 
utama dengan penekanan pada pengambilan keputusan strategis 
dengan konsep keseimbangan Nash.  

Chicago’s school mengkritisi “empiricism withouth theory” 
dari paradigma SCP, dan kemudian kembali ke teori harga Neo-
Klasik, memiliki pandangan yang lebih lunak tentang hasil pasar, dan 
memiliki pendekatan teoritis (bukan empiris). Berawal dari kerangka 
pasar persaingan sempurna, dan menganggap bahwa intervensi oleh 
pemerintah sebagai sumber monopoli. Dari sudut pandang Chicago, 
efisiensi	 pasar	 akan	 menjamin	 tercapainya	 kesejahteraan	 sosial,	
dan	 oleh	 karena	 itu	 perusahaan	 didorong	 untuk	 mencari	 efisiensi	
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dalam produksi dan distribusi mereka. Berkaitan dengan implikasi 
dari kebijakan ekonomi pemerintah, intervensi ini dianggap tidak 
diinginkan karena kekuatan pasar harus dibiarkan bertindak, dan 
biaya intervensi diyakini lebih tinggi daripada manfaat sosial, dan 
menyebabkan kerugian. 

Austria’s school juga berkontribusi pada pengembangan 
teori ekonomi Industri, yang melanggar pendekatan Neoklasik. 
Austria’s school membedakan dua pandangan utama dari von Mises 
dan Schumpeter. Mises menggambarkan struktur pasar sebagai 
proses eksplorasi metode dan kesempatan baru yang dinamis 
untuk memperbaiki penggunaan sumber daya, sehingga persaingan 
sangat	 bermanfaat,	 karena	 mendorong	 efisiensi	 dan	 inovasi.	
Oleh karena itu, pasar harus bebas, dan ini mencemaskan adanya 
intervensi pemerintah, meskipun beberapa peraturan dipuji saat 
inovasi dipromosikan. Sedangkan dari sudut pandang Schumpeter, 
kemajuan teknis berasal dari a process of creative destruction, di mana 
inovasi baru akan meninggalkan teknologi terdahulu, dan teknologi 
baru berasal dari wirausahawan yang inovatif. Monopoli memiliki 
pertimbangan positif, karena mereka menjalankan fungsi untuk 
mempromosikan inovasi dan investasi, dan intervensi pemerintah 
harus menjamin kedua hal tersebut. 

Setelah 1990, pembahasan organisasi industri dilakukan secara 
empiris dengan menggunakan teori ekonomi dan ekonometrik yang 
menyebabkan pemodelan secara empiris sangat komplek seperti 
perubahan teknologi, analisis merger, analisis input-outpu dan 
identifikasi	 kekuatan	 pasar.	 Teori	 modern	 dari	 Ekonomi	 Industri	
menggunakan pendekatan SCP sekaligus dengan pendekatan empirik 
yang juga menggunakan model-model ekonometrik, riset-riset 
operasional, ilmu informasi, dengan menggunakan kecanggihan ilmu 
computer yang semakin berkembang. 

Jika teori Ekonomi Industri tradisional berkaitan dengan 
penciptaan kesejahteraan melalui pasar, dan jika dirancang dengan baik 
akan mencapai distribusi yang adil melalui dinamika endogen menuju 
keseimbangan, maka teori ekonomi industri baru membutuhkan 
aturan tata kelola dan operasi yang eksplisit dari suatu industri/
perusahaan. Hal ini karena perusahaan dalam industri menghadapi 
ketidakpastian jauh di luar probabilitas, agen-agen rasional yang 



     17 Sri Indah Nikensari

dibatasi baik secara individu maupun kolektif, adanya spesialisasi 
dan heterogenitas, informasi yang tidak sempurna dan bervariasi; 
harus menerapkan insentif dan hukuman untuk menghindari pelaku 
yang tidak mau berusaha/berkorban, dan perlunya mengembangkan 
kompetensi inti seperti kewirausahaan, inovasi dan manajemen 
pengetahuan. Belum lagi arus globalisasi yang tidak terbendung 
masuk ke dalam negeri disertai dengan perkembangan teknologi 
yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, 
yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, 
big data, robotic, dan lain sebagainya, atau dikenal dengan fenomena 
disruptive innovation. Gambar 1.1 mengilustrasikan tahapan di atas. 

Gambar 1.1 Sintesis Ilmu Ekonomi Industri

D. Pendekatan Struktur-Perilaku-Kinerja Pasar Industri 
(S-C-P).

Salah satu pendekatan dalam mempelajari ilmu ekonomi industri 
adalah menggunakan paradigm Structure-Conduct-Performance (SCP), 
yang merupakan pendekatan klasik, namun masih sering diterapkan 
oleh pelaku industri/perusahaan, dan para peneliti. SCP adalah suatu 
pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara 
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struktur pasar industri (berdasarkan tingkat konsentrasinya) dan 
perilaku pasar industri yang mempengaruhi kinerja (keuntungan) 
pasar industri. Struktur pasar menentukan bentuk persaingan pasar, 
selanjutnya akan menentukan bagaimana perilaku pasar menghadapi 
persaingan tersebut, dan selanjutnya menentukan tingkat kinerja 
pasar. 

Ada dua hipotesis dalam Structure-Conduct-Performance (SCP) 
paradigm, yaitu hipotesis kinerja struktur tradisional dan hipotesis 
efisien struktur. Hipotesis kinerja struktur tradisional menyatakan 
bahwa tingkat konsentrasi pasar berbanding terbalik dengan tingkat 
persaingan. Hal ini karena konsentrasi pasar mendorong perusahaan 
untuk berkolusi. Hipotesis ini akan didukung jika ada hubungan positif 
antara konsentrasi pasar (diukur dengan rasio konsentrasi) dan kinerja 
(diukur	 dengan	 keuntungan),	 terlepas	 dari	 efisiensi	 perusahaan	
(diukur dengan pangsa pasar). Dengan demikian perusahaan dalam 
industri yang lebih terkonsentrasi akan mendapatkan keuntungan 
yang lebih tinggi daripada perusahaan yang beroperasi di industri 
yang	kurang	terkonsentrasi,	terlepas	dari	efisiensi	mereka.	

Di sisi lain, hipotesis struktur efisiensi menyatakan bahwa 
kinerja	perusahaan	secara	positif	berhubungan	dengan	efisiensi.	Hal	
ini karena konsentrasi pasar muncul dari kompetisi di mana 
perusahaan-perusahaan dengan struktur biaya rendah akan 
memperoleh peningkatan keuntungan dengan mengurangi harga 
dan memperluas pangsa pasar. Sebuah hubungan yang positif antara 
keuntungan perusahaan dan struktur pasar yang dikaitkan dengan 
keuntungan yang dibuat dalam pangsa pasar oleh perusahaan yang 
lebih	efisien.	Namun	hal	 ini	tidak	berlaku	untuk	cara	kolusi,	seperti	
yang disarankan pada paradigma SCP tradisional (Molyneux 1995).

Ada	 paradigma	 baru	 bahwa	 konsep	 efisiensi	 dalam	 interen	
perusahaan juga harus dikaitkan dengan konsep keadilan, terutama 
adil dari sisi pemilik usaha dan dari sisi tenaga kerja. Artinya bahwa 
pemilik usaha tidak hanya menuntut produktivitas tinggi dari tenaga 
kerja, namun harus memberikan imbalan yang adil pula sesuai dengan 
keuntungan yang di dapat perusahaan. Jika konsep ini diterapkan, 
maka tidak ada isitilah trade off	antara	keadilan	dan	efisiensi	seperti	
banyak dibicarakan oleh ekonomi liberal. Konsep trade off antara 
keadilan	 dan	 efisiensi	 antara	 lain	 diambil	 dari	 pemikiran	 Arthur	M	
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Okun (2015), sedangkan Berg, Ostry, and Zettelmeyer (2011), juga 
dari Berg and Ostry 2011) membahas kesamaan antara keadilan dan 
efisiensi	 dari	 suatu	manfaat	 (benefit). Menurut Berg, et al, keadilan 
mengacu pada pembagian manfaat secara merata, sedangkan 
efisiensi	mengacu	pada	memaksimalkan	manfaat	 dari	 sumber	daya	
yang langka.

Selanjutnya struktur pasar industri tergantung pada kondisi-
kondisi dasar, seperti teknologi dan permintaan akan komoditas. 
Sebagai contoh, dalam suatu industri dengan teknologi di mana 
biaya rata-rata (average product/AC) turun ketika output naik, maka 
industri cenderung mempunyai satu perusahaan saja, atau dengan 
beberapa perusahaan kecil. 

SCP telah diaplikasikan untuk menyelesaikan berbagai macam 
masalah, mulai dari membantu bisnis menjadi lebih menguntungkan, 
untuk membantu memahami krisis subprime mortgage di Amerika 
Serikat, dst. Komponen struktur, perilaku, dan model kinerja bagi 
organisasi industri meliputi (lihat Gambar 1.2):

1. Kondisi dasar (Permintaan dan Penawaran): permintaan konsumen, 
produksi, elastisitas permintaan, teknologi, substitusi, bahan 
baku, pengaruh musim, serikat pekerja, tingkat pertumbuhan, 
daya tahan produk, lokasi, banyaknya pesanan, skala ekonomi, 
metode pembelian, lingkup ekonomi.

2. Struktur Pasar: jumlah pembeli dan penjual, hambatan masuk 
perusahaan baru, diferensiasi produk, integrasi vertikal, 
diversifikasi.

3. Perilaku Pasar: iklan, penelitian dan pengembangan (R & D), 
perilaku harga, investasi pabrik baru, taktik legal, pilihan produk, 
kolusi , merger dan kontrak.

4. Kinerja:	harga,	efisiensi	produksi,	alokasi	efisien,	modal,	kualitas	
produk, kemajuan teknis, keuntungan.

5. Kebijakan pemerintah: peraturan pemerintah, antitrust, 
hambatan masuk, pajak dan subsidi, insentif investasi, insentif 
kerja, kebijakan makro ekonomi.

E. Stuktur Pasar dan Kondisi Utama
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Seperti disebutkan di atas, ekonomi industri berkaitan dengan 
cara kerja pasar dan industri, khususnya cara kerja perusahaan 
dalam bersaing satu sama lain. Cara kerja perusahaan dalam bersaing 
memerlukan strategi, seperti price competition, product positioning, 
advertising, research and development, dan sebagainya. 

Jadi ketika kita menganalisis untuk pengambilan keputusan di 
tingkat perusahaan dan industri, Ekonomi Industri membantu kita 
memahami isu-isu seperti: 

1. tingkat di mana kapasitas, output dan harga ditetapkan; 

2. sejauh mana produk dibedakan satu sama lain; 

3. berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam penelitian dan 
pengembangan (R & D); 

4. bagaimana dan mengapa perusahaan beriklan.

Perusahaan-perusahaan yang bersaing yang dimaksudkan di 
atas, terutama dalam struktur monopoli dan persaingan sempurna 
serta perusahaan-perusahaan dalam struktur persaingan oligopoli 
(termasuk dalam struktur persaingan tidak sempurna). Struktur pasar 
persaingan sempurna dan monopoli memiliki peranan yang sangat 
penting, karena masing-masing pasar tersebut menempati posisi 
ekstrim.

Struktur pasar dan kondisi utamanya seperti disebut di atas 
dapat digolongkan sbb:

1. Monopoli murni: suatu perusahaan yang memiliki 100% dari 
pangsa pasar.

2. Dominant firm: suatu perusahaan yang memiliki 50-100% pangsa 
pasar dan tanpa pesaing yang kuat.

3. Oligopoli ketat: Penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang 
memiliki pangsa pasar 60-100%. Kesepakatan diantara mereka 
untuk menetapkan harga relatif mudah.

4. Oligopoli longgar: Penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang 
memiliki 40% pangsa pasar atau kurang, dan kesepakatan diantara 
mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin.

5. Persaingan monopolistik: Banyak pesaing yang efektif, tidak 
satupun yang memiliki lebih dari 10% pangsa pasar.

6. Persaingan murni: Lebih dari 50 pesaing yang mana tidak satu 
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pun yang memiliki pangsa pasar yang berarti.

Bagaimana kondisi dasar, struktur pasar, perilaku strategi 
persaingan perusahaan-perusahaan tersebut dan pengaruhnya 
pada kinerjanya serta kebijakan pemerintah akan dibahas pada bab 
berikutnya.

Ringkasan:

Ekonomi industri atau organisasi industri merupakan studi 
tentang operasi dan kinerja pasar yang bersaing tidak sempurna 
dan perilaku perusahaan di pasar tersebut, berdasarkan pada 
pendekatan deskriptif. Selain pendekatan deskriptif, ada 
pendekatan lainnya, yakni model-model berdasarkan teori 
ekonomi mikro dan alat analisa ekonometrik, serta berdasarkan 
tujuan regulasi menggunakan kebijakan yang diambil
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KONDISI  DASAR:
Kondisi permintaan a.l: Kondisi Penawaran a.l:

*Elastisitas harga, substitusi, *Bahan mentah, teknologi, perserikatan,
pertumbuhan ekonomi, musiman, daya tahan produk, nilai, rantai pasokan
karakter, metode pembelian

MARKET STRUCTURE
* Number of firms (CR, HHI)
* Barriers to entry
* Cost structures (economies of scale)
* Demand conditions (elasticity)
* Product differentiation, Vertical 

integration, and Diversification CONDUCT (Behaviour)
* Price and output decisions
* Advertising   * R & D
* Collusion   * Merger and Contract

PERFORMANCE (success in producing benefits for consumers)     
*Allocative and production efficiency (static)
* Price and profits                       * Equity
* Quality and Technical progress (dynamic)

Gambar 1.2. Struktur-Perilaku-Kinerja
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1. KONDISI DASAR PERUSAHAAN

Sumber: http://www.skf.com/us/
products/condition-monitoring/basic-
condition-monitoring-products/index.

html

 » Dijelaskan dalam Bab 1 bahwa 
analisis Stucture-Conduct-
Performance (SCP) yang merupakan 
pendekatan klasik, saat ini masih 
digunakan dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan internal 
industri maupun di pasar industri, 
dengan pendekatan modern yang 
menggunakan model-model 
ekonometrika. Salah satu komponen 
untuk menggunakan analisis SCP 
adalah mengetahui kondisi-kondisi 
dasar perusahaan dan pasar 
industri, baik dari sisi permintaan 
maupun penawaran.

Pasar merupakan entitas yang sistematis, dan semua elemen di 
dalamnya adalah saling terkait, dan pendekatan analisis pasar dengan 
metode Struktur-Perilaku-Kinerja (SCP) dapat digunakan untuk 
menganalisis industri. Prinsip dasar pendekatan SCP menyatakan 
bahwa dalam kerangka kondisi dasar industri tertentu, struktur dari 
pasar menentukan perilaku pembeli dan penjual, yang pada gilirannya 
mempengaruhi kinerjanya. 

Kondisi dasar industri dapat dilihat di industrinya sendiri, 
maupun dari luar indusri. Kondisi di luar industri misalnya 
infrastruktur, lingkungan bisnis, hukum dan kebijakan. Sedangkan 

KONDISI DASAR 
PERUSAHAAN

BAB
2
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kondisi industri/perusahaan misalnya teknologi yang digunakan 
dalam produksi yang merupakan efek langsung dari kegiatan 
Research & Development yang dilakukan oleh pelaku pasar. Kondisi 
dasar permintaan dan penawaran dari dalam perusahaan tersebut 
dapat mempengaruhi struktur pasar. Bain	 (1956)	 mendefinisikan	
bahwa kondisi dasar merupakan karakteristik dari organisasi di pasar 
yang mempunyai pengaruh strategis pada sifat kompetisi dan harga 
pasar. Biasanya karakteristik tertentu seperti misalnya jumlah dan 
ukuran distribusi perusahaan dalam kaitannya dengan ukuran pasar 
ditentukan terutama oleh ada atau tidak adanya hambatan untuk 
masuk yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan baru. 

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa struktur pasar yang 
dipengaruhi oleh kondisi dasar menentukan perilaku dan kinerja 
perusahaan. Perilaku seringkali mengacu pada perilaku perusahaan, 
misalnya harga dan kebijakan penjualan dan strategi perusahaan, 
kolusi terang-terangan atau diam-diam atau persaingan; dan kegiatan 
penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan produk atau 
pasar. Sedangkan kinerja	umumnya	mengukur	efisiensi	produktif	dan	
alokatif. Inovasi dan kualitas dapat juga dianggap sebagai indikator 
kinerja. Keuntungan adalah tujuan perusahaan yang lebih normatif, 
namun hal ini dapat juga dianggap sebagai kriteria untuk menilai 
kinerja.

Ada beberapa hubungan sebab akibat dari kondisi dasar struktur 
pasar, perilaku dan kinerja perusahaan. Selain hubungan yang lazim 
tersebut (SCP), ada pula terjadi hubungan sebab akibat yang bermula 
dari perilaku baru kemudian ke struktur pasar, misalnya strategi harga 
dapat menurunkan jumlah pesaing, dan juga dari perilaku perusahaan 
untuk kondisi dasar, misalnya strategi diferensiasi produk mungkin 
memiliki pengaruh pada elastisitas permintaan.

Beberapa kondisi dasar perusahaan, baik dari sisi permintaan 
maupun penawaran antara lain adalah: 
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BASIC CONDITIONS
Penawaran:

Bahan Baku/mentah
Teknologi produksi
Daya tahan produk
Sikap bisnis
Nilai/bobot
Persekutuan/Kerja 
sama

Permintaan:
Elastisitas Harga
Tingkat pertumbuhan
Substitusi
Tipe pemasaran
 Metode pembelian
 Karakter Musiman

Kondisi-kondisi dasar perusahaan di atas pada kesempatan ini 
tidak seluruhnya dibahas, terutama untuk kondisi dasar perusahaan dari 
sisi permintaan, namun dari sisi penawaran akan dibahas seluruhnya.

A. Fungsi dan Periode Waktu Produksi

Sebelum membahas kondisi dasar perusahaan dari sisi 
penawaran, perlu mengetahui dan memahami fungsi dan periode 
waktu yang digunakan dalam produksi. Perusahaan melakukan fungsi 
produksi untuk mengkombinasikan input/faktor produksi menjadi 
barang/jasa. Fungsi produksi perlu diketahui dan dipahami karena 
selalui mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, 
periode waktu yang digunakan dalam produksi bereda-beda.

1. Fungsi Produksi

Secara teori, perusahaan menjalankan fungsi produksi untuk 
memproduksi komoditas. Suatu fungsi produksi mengkombinasikan 
input/faktor-faktor produksi untuk menghasilkan komoditas yang 
direncanakan. Logika simbolik fungsi produksi perusahaan sebagai 
berikut:

Q = g (K, L, N),
di mana:

Q     = output

g	 =	 fungsi	 yang	 merefleksikan	 ‘know-how’	 yang	
mengkombinasikan faktor untuk memproduksi output 

K     = capital L = tenaga kerja N = sumber daya alam 
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Fungsi produksi yang mengkombinasikan beberapa input/
faktor produksi untuk menghasilkan output telah mengalami 
perkembangan dalam beberapa dekade, baik perkembangan jenis 
input maupun teknologi produksinya. Sebelum akhir abad ke 20, 
fungsi produksi yang digunakan untuk menjelaskan berbagai proses 
untuk menghasilkan output produksi adalah dengan teknologi 
yang konstan atau pun menurun, dengan asumsi total biaya tetap. 
Teknologi konstan akan menghasilkan skala hasil yang konstan, 
karena di sini perusahaan dapat melakukan substitusi input pada 
proses produksi dalam jangka panjang. Sedangkan skala hasil yang 
menurun disebabkan karena dengan biaya meningkat tapi output 
tetap, atau dengan biaya tetap tapi output menurun, hal ini bisa terjadi 
misalnya bila alat-alat produksi tidak menghasilkan sesuai kapasitas 
awal (misalnya karena sudah usang). 

Memasuki akhir abad ke 20, fungsi produksi dengan teknologi 
meningkat sering digunakan dalam menjelaskan cara memaksimumkan 
produksi. Romer (1986) menjelaskan bagaimana mengoptimalkan 
produksi dengan skala hasil yang meningkat, yaitu dengan 
memasukkan unsur ilmu pengetahuan (knowledge) yang dihasilkan 
dari research and development (R & D) dalam proses produksi. Fungsi 
produksi dengan teknologi yang menghasilkan skala output yang 
meningkat menurut Romer adalah: ),,()( jjj LKRFRAQ = , di mana 
Rj merupakan bagian output yang dikeluarkan untuk penelitian dan 
pengembangan (R & D) oleh perusahaan j. Romer berasumsi bahwa 
R & D adalah tindak lanjut dari upaya penelitian oleh swasta yang 
mengarah pada peningkatan knowledge masyarakat (A). Selanjutnya 
fungsi produksi Romer ini berevolusi (Romer 1994) hingga menjadi: 

),,( HKRfQ =  saja, di mana H adalah merupakan human capital, 
yang juga dapat menyebabkan skala hasil meningkat. 
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Tabel 2.1 Evolusi Fungsi Produksi

Perekonomian Sektor Fungsi Produksi Faktor Produksi

Spanyol

Abad ke 16, 
17 sampai 
pertengahan 
abad ke18

Primer:
Pertanian, 

Perikanan, Ke-
hutanan & Per-

tambangan

Y = f (K)
K = gold, silver, land & 

slave labour

Inggris

Akhir abad 
ke 18 sampai 
pertengahan 
abad 19

Sekunder:
Manufaktur

Y = f (K, L)

K = manufacturing 
plant & equipment

L = division & spe-
cialization of free 
labourers

U.S.A.

Akhir abad 
19 sampai 
pertengahan 
abad 20

Jasa-jasa 
tersier:

Komunikasi, 
Energi, 

Keuangan, 
Transportasi

Y = f (K, L, T)

K	=	private	financial	
capital & limited 
liability corp.

L = organized labour
T = disembodied, 

endogenous

Japan

Perengahan 
sampai akhir 
abad 20

Pemerintah
 

Y = f (K, L, T) G

K = public & private 
capitalization

L = automated labour
T = embodied, exogenous
G = government co-

ordinates public 
& private sectors 
through macro- & 
micro-economic 
policies

Global

Akhir abad 20 
sampai awal 
abad 21

Kuartalan:
hak cipta, 

paten, desain 
industri 

terdaftar, 
merek dagang, 

‘know-how’, 
rahasia dagang

Y = f (K, L, P, O, 
D) G

K = knowledge capital
L = knowledge workers
P = physical technology
O = organizational 

technology
D = design technology
G = national innovation 

system  ensures 
rapid commercial 
exploitation of  ac-
ademic or pure 
research to grow 
GDP

Sumber: http://www.compilerpress.ca/ElementalEconomics 
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2. Periode Waktu Produksi

Fungsi produksi berkaitan dengan waktu, yakni jangka pendek 
dan jangka panjang, namun tidak mengukur kronologi waktu, tetapi 
berkaitan dengan fungsional waktu, misalnya how long it takes to build 
a new plant.  Ada tiga tipe periode waktu, yakni jangka sangat pendek, 
jangka pendek dan jangka panjang. Kurva produksi digambarkan 
dalam dua dimensi, oleh karena itu hanya kapital dan tenaga kerja 
yang dipertimbangkan. 

Gambar 2.1 Kurva Penawaran periode sangat pendek
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Dalam periode jangka waktu sangat pendek (very short run), 
atau disebut sebagai “periode pasar”, output dan seluruh faktor 
produksi (K, L, dan N) adalah tetap.  Kurva penawaran jangka sangat 
pendek digambarkan vertikal dan tidak berubah dengan harga yang 
berubah-ubah (lihat Gambar 2.1). Sebagai contoh adalah pasar produk 
pertanian yang dibawa dari ladang pertanian untuk dijual ke kota. 
Dalam hal ini, apa pun yang dibawa oleh petani akan dijual semuanya 
dan pada tingkat harga berapa pun.  

Selanjutnya pada periode jangka pendek (short-run), paling 
tidak satu faktor produksi dianggap tetap, dan biasanya pabrik dan 
peralatan sebagai capital yang dianggap tetap, sedangkan tenaga 
kerja dan sumber daya alam dapat berubah-ubah tergantung pada 
besarnya output yang akan diproduksi. Kurva penawaran jangka 
pendek berbentuk S yang tajam. Sebagai contoh adalah produksi 
makanan tertentu dalam suatu perusahaan industri, di mana dalam 
jangka pendek pabrik dan peralatan tetap, namun perusahaan masih 
dapat menambah output dengan menambah bahan-bahan mentah 
dan tenaga kerja.

Gambar 2.2 Kurva Penawaran jangka pendek
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Gambar 2.2 menunjukkan, mula-mula jika tenaga kerja ditambah 
maka produk marginal (MPL) meningkat sampai kira-kira 2.5 units dan 
kemudian menurun mulai dari 2.5 sampai 6.5 unit dan menjadi nol pada 
puncak kurva dan selanjutnya menjadi negatif.  Jika MPL menurun, 
atau total output (TP) menurun maka tidak ada perusahaan yang 
ingin memaksimalkan keuntungan bersedia memperluas perusahaan 
dengan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, yaitu di sebelah 
kanan puncak kurva total produksi. Akan tetapi tentu saja masih 
ada beberapa perusahaan milik negara yang tidak memaksimumkan 
keuntungan melainkan memaksimumkan kerja, sepert perusahaan-
perusahaan negara di Cina.

Mengapa MPL akhirnya menurun dan menjadi negatif? Jawaban 
yang sederhana adalah bahwa modal digunakan di antara pekerja 
yang semakin meningkat, yang akhirnya mengurangi produk marjinal 
mereka. Selain itu semakin banyak pekerja berarti peningkatan 
kemacetan dan kompleksitas. Ini disebut the law of eventually 
diminishing product	 yang	 memiliki	 implikasi	 yang	 signifikan	 bagi	
biaya perusahaan jika output meningkat. 

Sementara itu dalam periode jangka panjang semua faktor 
produksi adalah variabel, baik Q, K, L dan N. Seperti teori konsumen 
dalam memaksimumkan utility, di mana konsumen dibatasi oleh 
anggarannya yang digambarkan menggunakan pendekatan kurva 
indifference dan budget constrain, maka perusahaan yang ingin 
memaksimumkan output (Wei and Liu): 

max Q = g (K, L) 

Maksimisasi output dibatasi oleh biaya input atau biaya faktor 
produksi (isocost). Dalam logika simbolik, kendala biaya tersebut adalah:

C =  PK.K + PL.L

di mana: 

K = capital, L = labour, PK = price of capital, PL = price of labour

Gambar 3.3 menunjukkan beberapa isoquant (jumlah output 
yang sama dengan beragam kombinasi penggunaan input) dan isocost 
( jumlah biaya sama), yang menggambarkan bahwa dalam jangka 
panjang semua faktor dan output bisa berubah.
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Gambar 2.3 Isoquant dan Isocost

Kemiringan isoquant adalah tingkat substitusi teknis marjinal 
(MRTS) dari modal per tenaga kerja dengan mempertahankan Q 
sama. Dalam logika simbolik: 

MRTS = MPK/MPL 

di mana: 

MPK = marginal product of capital dan 

MPL = marginal product of labour

Karena Cost Ratio = CL/CK , 

maka: MRTS = MPK/MPL = 1/(CL/CK)

à MPK/CK = MPL/CL 

3. Skala dan Lingkup Ekonomis

Skala ekonomis terjadi apabila biaya per unit output turun 
ketika output meningkat. Adanya skala ekonomi disebabkan oleh 
adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Sebuah perusahaan akan 
cenderung menginternalisasi kegiatan ekonomi jika skala produksinya 
memungkinkan untuk menikmati skala ekonomi. Di sisi lain, skala 
yang tidak ekonomis terjadi ketika biaya per unit output meningkat 
ketika output meningkat. Skala yang tidak ekonomis biasanya terjadi 
ketika perusahaan tumbuh lebih besar dan kompleks. 
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Lingkup ekonomis mirip dengan skala ekonomis, tetapi bila 
skala ekonomis mengacu pada pengurangan biaya rata-rata per unit 
yang berkaitan dengan peningkatan, maka, lingkup ekonomis dari tipe 
produk tunggal mengacu pada penurunan biaya rata-rata perusahaan 
yang memproduksi dua atau lebih produk. 

B. Kondisi Dasar Sisi Penawaran 

Setelah mengetahui tentang perusahaan dan fungsi produksinya, 
pembahasan selanjutnya adalah tentang kondisi dasar perusahaan dari 
sisi penawaran yang mempengarhi struktur dan tingkat persaingan. 
Penawaran mengacu pada kesediaan produsen untuk memberikan 
jumlah output tertentu pada harga tertentu. Kesediaan tersebut 
mencerminkan fungsi produksi masing-masing perusahaan termasuk 
teknologi, biaya input dan pendapatan yang diterima dari output. Ini 
sesuai dengan the law of supply, yakni semakin tinggi harga semakin 
besar pasokan, sebaliknya semakin rendah harga maka pasokan akan 
turun. Oleh karena itu kebanyakan kurva penawaran miring ke kanan 
atas, seperti kurva the law of diminishing marginal product.

Kondisi dasar perusahaan dari sisi penawaran yang akan dibahas 
dalam buku ini meliputi bahan baku, teknologi, daya tahan produk, 
nilai (value), perilaku bisnis serta kerja sama. 

1. Bahan Baku

Bahan baku (raw material) merupakan input utama untuk 
menghasilkan barang. Beberapa perusahaan harus menempatkan 
lokasi industrinya dekat bahan baku untuk mempermudah proses 
industri. Lokasi industri yang mendekati sumber bahan baku antara 
lain mempertimbangkan besarnya biaya transportasi, bahan mentah 
yang tidak tahan lama, kemudahan memperoleh bahan baku, dan 
pertimbangan lainnya.

Bahan baku bisa berupa bahan mentah maupun barang setengah 
jadi. Pabrik tepung beras memerlukan bahan baku berupa beras, 
bukan padi. Pabrik roti kaleng memerlukan bahan baku tepung terigu, 
bukan tepung gandum. Namun ada industri yang mengolah mulai 
bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan selanjutnya menjadi 
barang jadi, misalnya industri mebel yang memerlukan bahan mentah 
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kayu gelondongan yang diolah menjadi barang mebel mentah, dan 
selanjutnya menjadi mebel yang siap dipasarkan. 

Namun seringkali ada keterbatasan dalam mendapatkan 
bahan mentah ini, yang menyebabkan industri terganggu 
produksinya. Faktor-faktor yang menjadi kendala industri 
mendapatkan bahan mentah misalnya faktor harga, kelangkaan 
pasokan, musim. Ketiga kendala ini bisa saling berhubungan, bisa 
pula tidak. Misalnya, ketika musim paceklik maka pasokan beras 
kualitas tertentu berkurang, sebagai akibatnya harga produk beras 
kualitas tertentu menjadi naik. Coba beri contoh bahan baku apa 
saja yang ketersediaannya terbatas karena tiga faktor tadi tidak 
saling berhubungan. Mengapa kendala tersebut mengemuka? 
Bagaimana kira-kira upaya perusahaan mengatasi kendala bahan 
baku ini. Bagaimana pengaruh tidak langsung kelangkaan/
melimpahnya bahan baku terhadap struktur pasar industri yang 
bersangkutan. Tabel 2.1 berikut memberikan contoh kaitan antara 
sektor industri, produk dan bahan mentah.  

2. Teknologi Produksi

Fungsi produksi yang sudah dibahas sebelumnya mengasumsikan 
adanya suatu tingkat ‘know-how’ (pengetahuan) tertentu, yaitu 
bagaimana mengubah faktor-faktor produksi menjadi barang. Kita 
menyebut perubahan pengetahuan sebagai ‘perubahan teknologi’. 
Apa yang dimaksud dengan teknologi?

Kata ‘teknologi’ masuk dalam bahasa Inggris pada tahun 1859, 
berasal dari bahasa Yunani ‘techne’ yang berarti seni dan ‘logos’ 
berarti alasan, jadi berarti seni beralasan. Karl Max menggabungkan 
philosophy teknologi dengan alat-alat produksi. Dalam ilmu ekonomi, 
teknologi	tidak	sekedar	teknologi	fisik	saja.

Pengetahuan dan informasi tentang teknologi produksi 
(yaitu, teknik produksi atau cara input dikombinasikan untuk 
menghasilkan output) yang dimiliki pemasok diasumsikan konstan 
ketika menggambar kurva penawaran. Teknologi produksi sendiri 
merupakan salah satu variabel dari lima variabel yang mempengaruhi 
penawaran, yang dapat menggeser kurva penawaran ketika ada yang 
berubah. Variabel lainnya adalah harga bahan mentah, harga bahan 
lain, harapan penjual, dan jumlah penjual .
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Informasi yang tersedia mengenai teknik produksi 
mempengaruhi kemampuan untuk pemasok untuk menghasilkan 
barang. Kemajuan dalam teknologi berarti bahwa dengan jumlah 
sumber daya tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan lebih 
banyak barang, atau bahwa jumlah produksi yang sama dapat 
diperoleh dengan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga dapat 
menurunkan biaya produksi. Sementara penurunan dalam teknologi 
secara teoritis mungkin terjadi, namun yang lebih lazim terjadi adalah 
kemajuan teknologi. Penurunan teknologi berarti bahwa dengan 
jumlah sumber daya tertentu dapat digunakan untuk memproduksi 
barang yang lebih sedikit, atau bahwa dengan jumlah produksi yang 
sama diperoleh dengan sumber daya yang lebih banyak.

Teknologi sebagai faktor produksi tidak konstan, namun terus 
berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan (knowledge), 
seperti ilustrasi perubahan teknologi dalam sektor manufaktur, 
antara teknologi tradisional dan modern berikut:

	Traditional technology:

Ciri-ciri: 

a. Skala kecil - Tidak ada fixed-cost 

b. Produktivitas tenaga kerja: 1/α < 1 

c. Profit:	 wlPlTraditiona −=
α

π 1
 

d. Harga Persaingan: p = αw

	Modern technology:

Ciri-ciri:

a. Skala besar 

b. ada fixed	labour	cost	C	

c. Produktivitas tenaga kerja = 1

d. Perusahaan-perusahaan monopoli menentukan limit 
price: p = αw

e. Profit:	 [ ]CwcCwllllModern −−=−−= /)1()( αρπ
f. Teknologi modern dipakai bila permintaan cukup besar: 

1−
≥
α

Cl
Bagaimana pengaruh teknologi terhadap struktur pasar industri? 

Apakah teknologi canggih dapat mengkonsentrasikan perusahaan-
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perusahaan melalui penguasaan pasar? Atau kondisi sebaliknya, jika 
tingkat teknologinya rendah, bagaimana struktur pasar perusahaan-
perusahaannya? Berikanlah jawaban dengan contoh industrinya.

3. Elastisitas Harga dari Penawaran

Elastisitas harga dari penawaran mengacu pada persentase 
perubahan jumlah barang yang dipasok sebagai hasil dari persentase 
perubahan harga barang tersebut. Secara matematis rumusannya 
adalah: 

 
P
Qe

∆
∆

=
%
%

Besarnya elastisitas harga dari penawaran secara langsung 
akan mempengaruhi kekuatan pasar, di mana semakin elastis 
pasokan, maka semakin mudah perusahaan dapat memasuki pasar, 
dengan asumsi harga yang ada di pasar berada di atas biaya marjinal 
(karena ada keuntungan). Elastisitas penawaran dengan demikian 
sangat berkaitan dengan hambatan masuk, yakni semakin elastis 
penawarannya maka semakin rendah hambatan masuk perusahaan 
dalam pasar. Namun, hambatan masuk perusahaan secara umum juga 
ditentukan oleh kondisi dasar lainnya, seperti teknologi produksi yang 
digunakan (misal berkaitan dengan “sunk cost” dan skala ekonomi) 
dan kemudahan dalam menggunakan teknologi produksi yang sama 
untuk memproduksi produk yang berbeda (misalnya pabrik susu 
dengan berbagai merk, pabrik roti dengan berbagai rasa dan cetakan, 
dst).

Contoh perusahaan dengan elastisitas harga dari penawaran 
yang elastis adalah perusahaan garmen yang mengedepankan 
fesyen dan prestise, yang pada saat mendekati Lebaran mempunyai 
penawaran pasar yang elastis. Kondisi ini disebabkan semakin tinggi 
harga produk garmen, calon konsumen lebih banyak membeli, jumlah 
yang dijual meningkat, dan perusahaan mudah dalam memasuki 
pasar.

Bagaimana bila elastisitas harga dari penawaran adalah 
inelastis? Bagaimana jika jumlah produk yang dijual menurun ketika 
harga jual naik? Jika penjualan produk dengan kondisi seperti ini, 
maka perusahaan harus menunda menaikkan harga produk untuk 
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menghindari kerugian, karena ketika perusahaan meningkatkan 
harga maka prosentase perubahan jumlah produk yang dijual menjadi 
negatif.

4. Daya Tahan Pruduk

Durability (daya tahan) produk berkaitan dengan berapa lama 
atau berapa umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum 
produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi atau semakin 
lama pemakaian konsumen atas produk maka semakin besar pula 
daya tahan produk.

Produk menurut Kotler & Amstrong (2012) adalah: “A product 
as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, 
use or consumption and that might satisfy a want or need”. Artinya 
produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 
mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat 
memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Apabila konsumen 
menyukai produk tersebut dalam jangka waktu lama, berarti produk 
tersebut daya tahannya tinggi. Seringkali produk tidak mempunyai 
daya tahan tinggi, atau produk gagal, maka biasanya produk tersebut 
tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. 

Produk yang mempunyai daya tahan tinggi biasanya melewati 
siklus hidup produk berikut:

Gambar 2.4 Siklus Hidup Produk
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Day (1981) menyatakan bahwa siklus hidup suatu produk atau 
suatu perusahaan akan cenderung digambarkan seperti bentuk kurva 
S (S-shaped curve) seperti yang terlihat dalam gambar 2.4. Tahap 1 
sampai dengan tahap 4 dari gambar tersebut merupakan start-up, 
high growth, maturity dan decline. Namun tidak semua produk baru 
mengalami fase-fase seperti itu, kadang-kadang ada produk yang 
baru dijual tapi tidak bisa berlanjut produksinya, kemudian tidak 
diproduksi lagi.

Coba cari contoh dua produk yang berdaya tahan lama dan 
produk yang berdaya tahan rendah. Analisis dan cari sebabnya 
mengapa kedua produk mempunyai daya tahan berbeda, hubungkan 
dengan struktur pasarnya. 

5. Enterprise Value (EV)

Nilai perusahaan (EV) merupakan ukuran nilai ekonomi seluruh 
perusahaan. Secara teoritis merupakan ukuran dari harga akuisisi di 
mana investor harus membayar untuk memperoleh suatu perusahaan, 
sering digunakan sebagai alternatif kapitalisasi pasar langsung. Nilai 
perusahaan adalah salah satu metrik dasar yang digunakan dalam 
penilaian bisnis, pemodelan keuangan, akuntansi, analisis portofolio, 
dll.

Formulasi sederhananya sebagai berikut: 

Nilai perusahaan = Kapitalisasi Pasar + Jumlah Utang - Kas

Sebagai catatan, beberapa analis menyesuaikan jumlah utang 
dengan menyertakan saham preferen, selain itu juga menyesuaikan 
porsi kas dengan menyertakan berbagai setara kas seperti giro 
piutang dan persediaan cairan. 

Contoh perhitungan nilai perusahaan: 

Perusahaan ‘AAA’ memiliki karakteristik sebagai berikut: 

g. Saham Luar Biasa: 2,000,000 

h. Saat Harga Saham: $ 4 

i. Total Hutang: $ 3,000,000 

j. Jumlah Kas: $ 1,000,000  
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Dengan formula di atas, maka nilai perusahaan adalah:

	EV = (2,000,000 x $ 4) + $ 3,000,000 - $ 1,000,000 = $ 
10,000,000

Sebagai latihan, cari satu perusahaan dengan data-data yang 
sudah dipublikasikan, kemudian analisis berapa nilai perusahaan 
tersebut, dan apa hubungan nilai perusahaan dengan struktur pasar 
perusahaan tersebut. Ingat, bahwa struktur pasar suatu industri 
selalu berkaitan dengan pangsa pasarnya, yang akan menentukan 
tingkat persaingan/struktur pasarnya.

6. Perilaku Bisnis

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan 
semua	 aktifitas	 dan	 institusi	 yang	 memproduksi	 barang	 dan	 jasa	
dalam kehidupan sehari hari. Bisnis dimaknai pula sebagai suatu 
organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan 
untuk	 mendapatkan	 keuntungan	 (Griffin	 2006). Suatu perusahaan 
menjalankan suatu bisnis dengan perilaku tertentu berdasarkan 
jenis produknya, sasaran konsumen, para pesaing, dll, dengan 
menggunakan strategi tertentu. Namun semua perilaku termasuk 
strategi yang dilakukan harus memenuhi etika dalam berbisnis.

Perilaku bisnis perusahaan sangat berkaitan dengan struktur 
pasarnya, yang akan menentukan tingkat persaingannya. Perusahaan 
dengan tingkat persaingan tinggi biasanya struktur pasarnya adalah 
persaingan sempurna, sebaliknya tingkat persaingan rendah dialami 
oleh perusahaan dalam struktur pasar monopoli atau perusahaan 
dominan.	Monopolis	atau	dominant	firm	sering	melakukan	research 
and development dalam rangka mempertahankan posisi perusahaan, 
sementara perusahaan yang bersaing sempurna melakukan 
strategi menjual sebanyak-banyaknya untuk meraih profit	tertentu. 
Perusahaan dengan struktur pasar persaingan monopolistik lebih 
sering melakukan pemasangan iklan, sementara perusahaan oligopoly 
sering melakukan kolusi baik langsung maupun tidak langsung.

7. Kerjasama Antarpesaing

Strategi bisnis tidak harus selalu bertujuan mengalahkan 
pesaing dan memperoleh pangsa pasar sebesar-besarnya dengan 
membangkrutkan pesaing, atau menekan pemasok menjual dengan 
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harga yang serendah-rendahnya, ataupun mengunci pelanggan agar 
tidak beralih ke pesaing. Strategi bisnis dapat dilakukan pula dengan 
melakukan kerjasama dengan pesaing. Di sini persaingan bisnis 
dilakukan secara berbarengan dengan kerjasama bisnis. 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya kerja 
sama bisnis (Fuller and Porter 1986), yaitu:

a. mencapai skala ekonomi dan proses pembelajaran secara 
bersama. 

b. memperoleh akses manfaat yang dimiliki perusahaan lain 
seperti aset, teknologi, akses pasar, modal, kapasitas produksi, 
produk atau sumber daya manusia

c. mengurangi risiko dengan membaginya kepada mitra terutama 
dalam hal permodalan, dan berkaitan dengan penelitian dan 
pengembangan.

d. bersama–sama dengan mitra membentuk pasar.

Salah satu penerapan model kompetisi dengan kerjasama adalah 
menggunakan model game theory, yang banyak digunakan dalam 
dalam analisis ekonomi industri modern. Game theory merupakan 
valuable tool untuk berbagi (share) bersama pihak lain baik di internal 
maupun dengan eksternal organisasi. Keberhasilan kerjasama bisnis 
dapat dilihat dari seberapa besar pelaku bisnis memberikan nilai 
tambah (added value) bagi nilai bisnis secara keseluruhan. 

Penerapan game theory menggunaka informasi-informasi 
tertentu, antara lain informasi tentang:

a. jumlah pelaku bisnis atau setidaknya beberapa pelaku bisnis 
yang berpengaruh terhadap kinerja pasar; 

b. output yang diharapkan (expected outcome)	perlu	didefinisikan	
secara kuantitatif; 

c. semua informasi tentang pesaing dan prosedur persaingan 
harus tersedia; 

d. apakah pengambilan keputusan dapat diulang (repeated) atau 
hanya satu kali saja (one shot); 

e. dan apakah reaksi pesaing dilakukan secara simultan atau 
merupakan rangkaian aksi secara berurutan.
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Ada beberapa dasar dari kerja sama bisnis tersebut, antara lain 
didasarkan pada:

a. memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang ada 
(resorce-based view/RBV), karena di sini perusahaan memilih 
tidak membuka investasi baru.

b. perspektif ketergantungan terhadap sumber daya (resource 
dependency pespective/RDP), yang mengusulkan bahwa 
kunci kelangsungan hidup perusahaan terletak pada 
kemampuan memperoleh dan mengelola sumber daya, dan 
tidak sekedar mengandalkan profit.	 RDP pada gilirannya 
memberikan ide bagi dibangunnya aliansi dan jaringan 
bisnis, kemitraan dengan perusahaan lain sehingga biaya 
memperoleh dan mengelola sumber daya dapat ditekan 
seminimal mungkin, atau di-shared dengan mitra bisnis. 
Untuk dapat menentukan siapa yang layak dijadikan mitra 
dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk bermitra. 
Prahaad dan Hamel (1990) mengetengahkan peran 
proses pembelajaran sebagai sumber daya saing, melalui 
pengembangan kompetensi unik.

C. Kondisi Sisi Permintaan 

Istilah permintaan dalam ilmu ekonomi menunjuk pada 
kesediaan konsumen untuk membayar sejumlah harga tertentu untuk 
sejumlah barang atau jasa. Hal ini mencerminkan selera konsumen, 
yaitu, kemauan, kebutuhan dan keinginan seseorang dengan kendala 
anggaran (pendapatan dan harga), dan dengan asumsi harga barang 
dan jasa lainnya tetap tidak berubah.

Ilmu ekonomi modern dimulai dengan teori permintaan atau 
teori konsumen yang kemudian dikembangkan untuk teori penawaran 
atau teori produsen, dan akhirnya interaksi produsen di tipe pasar 
yang berbeda. Teori konsumen sering diawali dengan membahas 
fungsi Konsumsi/ fungsi Utility individu konsumen, yang kemudian 
akan diturunkan Kurve Konsumsi-Pendapatan dari mana kurva 
Engels (kurva pendapatan permintaan) akan diturunkan. Juga akan 
diturunkan kurve Konsumsi-Harga yang kemudian akan diturunkan 
kurva permintaan itu sendiri
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Sementara itu menurut Business Development Canada’s 2013 
Consumer Trends report, perilaku konsumen di negara-negara maju 
telah bergeser sejak resesi 2008, dan perusahaan ditantang untuk 
memberikan barang yang berkualitas dan cara memproduksi yang lebih 
etis/tidak serakah kepada konsumen. Dan masih menurut sumber 
yang sama, konsumen sekarang juga bersedia untuk menghabiskan 
lebih banyak uang untuk produk yang etis dan ramah lingkungan 
dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kenyataan ini agak sedikit merubah 
teori permintaan yang selama ini kita pelajari, di mana permintaan 
konsumen sangat didominasi oleh harga barang itu sendiri, harga 
barang lain, pendapatan, selera, dst. Menurut fenomena di atas, 
permintaan konsumen lebih dominan dipengaruhi oleh perilaku 
perusahaan dalam memproduksi barang seperti digambarkan dalam 
kurva di bawah.

Gambar. 2.5. Consumer demand

Namun secara umum, permintaan konsumen masih dipengaruhi 
oleh kondisi-kondisi dasar berikut:

1. Elastisitas Harga Permintaan

Elastisitas harga dari permintaan adalah tingkat dimana jumlah 
barang yang diminta bereaksi terhadap perubahan harga. Elastisitas 
harga bervariasi untuk produk yang belainan karena beberapa produk 
mungkin lebih penting untuk konsumen. Produk-produk kebutuhan 
tertentu lebih sensitif terhadap perubahan harga karena konsumen 
akan terus membeli produk ini meskipun terjadi kenaikan harga. 
Sebaliknya, kenaikan harga barang atau jasa yang dianggap bukan 
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kebutuhan akan mencegah lebih banyak konsumen karena biaya 
kesempatan membeli produk akan menjadi terlalu tinggi. 

Suatu permintaan barang/jasa dianggap sangat elastis 
jika sedikit perubahan harga menyebabkan perubahan tajam 
dalam kuantitas yang diminta. Biasanya jenis produk ini adalah 
barang/jasa yang tersedia di pasar dimana seseorang belum 
tentu membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, 
permintaan barang/jasa dianggap tidak elastis jika perubahan harga 
hanya menyebabkan sedikit perubahan kuantitas yang diminta. 
Barang-barang ini cenderung merupakan barang-barang/jasa untuk 
kebutuhan konsumen sehari-hari. 

Guna menentukan elastisitas permintaan, kita dapat 
menggunakan persamaan sederhana berikut ini: 

P
QsElastisita

∆
∆

=
%
%

di mana Q adalah jumlah dan P adalah harga

Jika digambarkan dalam suatu kurva, kurva dianggap elastis jika 
elastisitas lebih besar dari atau sama dengan satu, dan kurva dianggap 
inelastis jika elastisitasnya kurang dari satu.

Gambar 2.6 Kurva Elastisitas Permintaan

Seperti terlihat pada gambar (a) di atas, kurva permintaan 
elastis jika mempunyai kemiringan negatif, ada penurunan besar 
dalam kuantitas yang diminta dibandingkan dengan peningkatan kecil 
dalam harga, kurva permintaan terlihat datar, atau lebih horizontal. 
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Hal yang sebaliknya terjadi pada permintaan yang inelastic seperti 
nampak pada gambar (b).

Elastisitas harga dari permintaan ini dipengaruhi oleh 
tersedianya barang substitusi, jumlah pendapatan yang akan 
digunakan untuk membeli barang/jasa yang bersangkutan serta 
waktu yang dibutuhkan sampai konsumen mengambil keputusan 
membeli. Implikasi dari elastisitas harga ini adalah bahwa produsen 
harus hati-hati dalam mengambil keputusan perubahan harga, karena 
akan sangat berdampak pada permintaan barang/jasa konsumen.

Jika perusahaan sudah eksis dan dipercaya dalam suatu pasar 
industri, dan apabila elastisitas harga dari permintaanya adalah 
inelastis, maka kondisi ini dapat meningkatkan profit	 perusahaan	
ketika perusahaan menaikkan harga. Sebagai contoh adalah 
elastisitas jasa perusahaan taxi ‘X’, yang dipercaya masyarakat terkait 
keamanan. Ketika perusahaan meningkatkan harga, prosentase 
perubahan jumlah jasa taksi yang dijual lebih kecil dari prosentase 
perubahan harganya, karena masyarakat masih menginginkan jasa 
taksi tersebut. Sebaliknya, apabila elastisitas harga dari permintaan 
produknya adalah elastis, maka perusahaan dianjurkan menunda 
untuk menaikkan harga, karena akan berdampak pada penurunan 
penjualan produknya. 

2. Tingkat Pertumbuhan Permintaan

Tingkat pertumbuhan permintaan produk perusahaan sangat 
mempengaruhi profit.	 Struktur	 pasar	 dalam	 industri	 dengan	
permintaan yang relatif statis atau permintaan dengan tingkat 
pertumbuhan rendah, berbeda dari struktur pasar dalam industri 
dengan tingkat pertumbuhan permintaan cepat. Hal ini karena ketika 
permintaan tumbuh cukup cepat, perusahaan yang memiliki kekuatan 
penuh hanya memperluas kapasitas produksi mereka, dan jika ada 
pendatang baru yang datang, akan ada sedikit insentif untuk berjuang 
untuk mempertahankan/meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, 
perusahaan cenderung untuk menghormati perjanjian oligopolistik 
satu sama lain dengan keuntungan yang cenderung tinggi.  
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RINGKASAN 

•	 Skala Ekonomis memaksa pendatang baru harus memikul biaya 
tinggi (cost disadvantage) terutaman dalam produksi, riset, 
pemasaran dan layanan serta distribusi

•	 Diferensiasi	 produk	 terjadi	 karena	 adanya	 identifikasi	 merek	
dimana dikaitkan dengan iklan, layanan, distribusi dan lain 
sebagainya.

•	 Kebutuhan modal yang cukup besar juga merupakan hambatan 
utama, karena adanya beberapa modal yang tidak kembali seperti 
iklan rintisan, riset pengembangan, sediaan dan juga penutup 
kerugian awal.

•	 Hambatan biaya bukan karena skala yang dimaksud adalah biaya 
yang dikarenakan perjalanan usaha perusahaan, teknologi rahasia, 
akses bahan baku, subsidi pemerintah dan lain sebagainya.

•	 Akses ke saluran distribusi dari perusahaan yang mapan 
merupakan hambatan bagi pendatang baru. Karenanya 
dibutuhkan usaha yang keras dan modal yang cukupp besar 
untuk dapat mengamankan distribusinya.

•	 Kebijakan pemerintah merupakan batu sandungan bagi pendatang 
baru, ini dikarenakan pendatang baru belum memahami seluk 
beluk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga 
terkesan memihak pada industri yang sudah mapan.
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3. UKURAN DAN
STRUKTUR PASAR

Sumber:slideplayer.com

Sebelum membahas tentang struktur 

dan ukuran pasar, ada pertanyaan 

yang harus dijawab tentang mengapa 

pasar perlu diorganisir atau terbagi 

dalam struktur tertentu? Bagaimana 

caranya pasar terorganisir sehingga 

mempengaruhi perilaku dan kinerja 

perusahaan? Bagaimana perilaku 

perusahaan dapat mempengaruhi 

struktur dan kinerja pasar dari 

perusahaan?

A.  Pentingnya Organisasi Struktur Pasar

Menurut Church & Ware (2000), ada empat aspek perlunya 
pasar diorganisir yakni karena alasan keterbatasan aktivitas 
perusahaan dalam berproduksi (firm boundaries), tingkat konsentrasi 
penjual yang diukur dari jumlah dan ukuran distribusi barang oleh 
perusahaan (seller concentration), diferensiasi produk yang terjadi 
ketika barang yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda bukan 
merupakan barang substitusi (product differentiation), dan kondisi 
kemudahan masuk ke pasar bagi perusahaan baru (condition of entry). 

UKURAN DAN 
STRUKTUR PASAR

BAB
3
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Pasar yang terorganisir atau terbagi dalam truktur pasar 
tertentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Masih menurut Church & 
Ware, beberapa hal dapat menggolongkan perusahaan-perusahaan 
dalam pasar dalam struktur persaingan tertentu. Hal-hal tersebut 
antra lain sedikit-banyaknya barang substitusi, di mana semakin 
banyak barang substitusi maka perusahaan masuk dalam struktur 
pasar persaingan sempurna, demikian sebaliknya semakin sedikit 
barang substitusi semakin mendorong perusahaan masuk struktur 
monopoli. Hal lain yang menggolongkan perusahaan dalam struktur 
pasar yang berbeda adalah perilaku pengeluaran iklan dan R & D, 
kemajuan teknologi, tingkat konsentrasi penjual yang mempengaruhi 
penentuan	keputusan	tentang	harga	dan	output,	efisiensi,	deregulasi 
aturan, regulasi/kebijakan pemerintah anti trust dan persaingan. 

Beberapa perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur 
dan kinerja pasar perusahaan. Aktivitas R &D oleh perusahaan (bukan 
ditentukan oleh konsumen) seperti karakteristik, variasi, kualitas 
produk, standarisasi produk, dll dapat mempengaruhi struktur dan 
kinerja pasar. Misalnya jika barang yang dihasilkan unik (dengan 
karakteristik tertentu) sudah pasti perusahaan tersebut tidak 
tergolong dalam struktur pasar bersaing sempurna. Khusus untuk 
standarisasi produk, Weyer et al. (2015) menyatakan bahwa dalam era 
revolusi industri 4.0 saat ini, standarisasi produk sebagai tantangan 
penting didorong oleh teknologi internet untuk mewujudkan 
fleksibilitas	dan	kemampuan	adaptasi	sistem	produksi	yang	jauh	lebih	
tinggi.

Selanjutnya, bagaimana menjelaskan tentang ukuran dan 
struktur perusahaan-perusahaan? Mengapa beberapa agen (produsen) 
berkelompok dalam satu organisasi industri, seperti misalnya asosiasi 
pengusaha industri tekstil, asosiasi pengusaha industri semen, dst.? 
Di akhir bab ini akan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, 
dan juga menjelaskan isue-isue khusus tentang mengapa beberapa 
kesepakatan terjadi di intern perusahaan-perusahaan tersebut 
melalui hubungan kesepakatan eksternal, apa saja yang menentukan 
kesepakatan di intern perusahaan-perusahaan tersebut dan apa saja 
jenis-jenis kesepakatannya, serta mengenai apa saja implikasi dari 
struktur	kepemilikan	alternatif	untuk	efisiensi.	
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Struktur pasar menunjuk pada atribut pasar yang mempengaruhi 
sifat proses persaingannya. Ada pun unsur atau elemen struktur pasar 
meliputi konsentrasi/pangsa pasar, diferensiasi produk, hambatan 
masuk ke dalam pasar, struktur biaya, dan tingkat pengaturan 
pemerintah. Struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli 
memiliki peranan yang sangat penting, karena masing-masing 
pasar tersebut menempati posisi ekstrim. Tabel 3.1 menggambarkan 
ringkasan SCP berdasarkan jenis pasar yang ekstrim.

Tabel 3.1 Ukuran SCP menurut Jenis Pasar

Jenis Pasar Struktur Perilaku Kinerja
Persaingan 
Sempurna

Banyak 
perusahaan, CR 
dan HHI rendah

Marginal Cost 
Pricing

Static 
Efficiency

[max (CS + PS)]

P = MC = 
min(AC)

Monopoli Satu perusahaan, 
CR=100, 

HHI=10,000

MR=MC (P > 
MC)

Output 
dibatasi, P↑

Inefficient

Deadweight 
Loss

Sumber: berbagai acuan yang diolah penulis, 2018

Selanjutnya bab ini akan dimulai dengan menjelaskan elemen/
unsur-unsur struktur pasar, ukuran dan stuktur perusahaan-
perusahaan	di	pasar	dari	sisi	efisiensi,	pangsa	pasar	dan	skala	ekonomis,	
kemudian menjelaskan bentuk bentuk struktur pasar dan ciri-cirinya. 
Bentuk-bentuk pasar yang akan dijelaskan meliputi pasar persaingan 
sempurna, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik dan pasar 
monopoli.	Konteks	efisiensi	perlu	dibahas	karena	efisiensi	 tersebut	
penting bagi perusahaan untuk meminimalkan biaya, sedangkan 
konsentrasi yang dilihat dari pangsa pasar akan menggambarkan 
struktur persaingan yang selanjutnya akan menentukan perilaku 
industri dalam mencapai tujuan perusahaan. Bab 1 telah ditunjukkan 
secara garis besar bahwa besarnya pangsa pasar (market share) akan 
menentukan tingkat persaingan dan struktur pasarnya. 



48   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

B. Elemen Struktur Pasar

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara 
permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa 
tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan 
(harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Struktur pasar terdiri dari fitur	 yang	 relatif	 stabil	 dari	
lingkungan pasar yang mempengaruhi persaingan antara pembeli 
dan penjual yang beroperasi di dalam pasar ini. Struktur pasar dapat 
diartikan sebagai penggolongan produsen/perusahaan kepada 
beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis 
produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, 
mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan 
iklan dalam kegiatan industri. Dapat dikatakan pula bahwa struktur 
pasar adalah serangkaian kondisi dan karakteristik yang menjelaskan 
dan	mendefinisikan	tipe-tipe	pasar.	

Dalam menjelaskan struktur pasar, ekonom seringkali 
mempertimbangkan unsur-unsur/elemen pasar yang mempengaruhi 
struktur pasar (sebagian merupakan kondisi perusahaan dari sisi 
penawaran dan permintaan) antara lain: 

1. Konsentrasi penjual (jumlah dan ukuran distribusi perusahaan)

2. Keluasan diferensiasi produk

3. Efektivitas hambatan masuk

4. Tingkat pertumbuhan permintaan pasar

5. Konsentrasi Pembeli

6. Tingkat terintegrasi industri secara vertikal

Unsur-unsur lain dari struktur pasar masih ada, tetapi ukuran 
lainnya biasanya tidak stabil dan karena itu diabaikan, baik karena 
unsur-unsur tersebut tidak dapat diukur atau karena mereka sulit 
untuk mengamati. Semua elemen struktur pasar ini cenderung stabil 
dari waktu ke waktu, dan semua saling terkait. Setiap perubahan di 
negara yang satu akan cenderung membawa perubahan di negara 
lain. Dengan menyadari hubungan ini di antara berbagai elemen 
struktur pasar, menjadi lebih mudah untuk memahami mengapa 
struktur pasar berubah seiring waktu. Berikut pembahasan ke lima 
unsur/elemen yang mempengaruhi struktur pasar:
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1. Konsentrasi Penjual/Industri

Konsentrasi penjual/perusahaan mengacu pada jumlah dan 
ukuran distribusi perusahaan di pasar. Perangkat yang paling banyak 
digunakan dalam menentukan konsentrasi penjual adalah Rasio 
Konsentrasi (Concentration Ratio / CR). Untuk menghitung rasio 
konsentrasi, perusahaan digolongkan dalam urutan ukuran pangsa 
pasar (market share), dimulai dari perusahaan yang terbesar sampai ke 
perusahaan yang terkecil. Rasio konsentrasi biasanya dihitung untuk 
4 penjual/perusahaan yang terbesar, atau 8 penjual/perusahaan 
terbesar, dan kadang-kadang 20 penjual/perusahaan terbesar. 
Biasanya industri yang mempunyai konsentrasi tinggi di satu negara 
yang ekonominya maju, cenderung mempunyai konsentrasi yang 
tinggi pula di negara lain. 

2. Diferensiasi Produk

Diferensiasi produk adalah perbedaan produk suatu perusahaan 
dengan produk dari perusahaan pesaing. Diferensiasi produk bersama 
fitur	 kunci	 (spesifik)	 dan	 rincian	 kecil	 adalah	 strategi	 penting	 bagi	
perusahaan untuk mempertahankan harga mereka di biaya rata-rata 
dari biaya marjinal.

Dengan fitur	 dan	 karakteristik	 tertentu	 tersebut,	 apakah	
produknya terdeferensiasi atau tidak, sangat tergantung pada 
preferensi konsumen, karena salah satu sumber diferensiasi produk 
adalah heterogenitas di kalangan konsumen. Preferensi konsumen 
didasarkan pada karakteristik ruang yang mendasari. Pendekatan ini 
sering disebut pendekatan karakteristik.

Adapun keuntungan yang dimiliki oleh produk diferensiasi 
adalah	adanya	pengenalan	produk	baru	dan	produk	modifikasi	yang	
dapat dianalisis tanpa ambiguitas. Ambiguitas tersebut dapat timbul 
jika	preferensi	hanya	didefinisikan	melalui	produk	saja.	
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Gambar 3.1. Harga pada Monopoli

Selain itu, konsumen biasanya diasumsikan membuat pilihan 
berlainan antar produk (dan mungkin pilihan di luar produk-produk 
tersebut), yaitu mereka memutuskan merek atau produk untuk 
dibeli dan tidak mencampur antara produk yang berbeda. Karena 
itu pendekatan ini disebut dengan pendekatan pilihan diskrit. Model 
pendekatan ini kebanyakan memiliki sifat tambahan, di mana 
konsumen membeli nol produk atau satu unit produk. Dua model 
dengan variabel permintaan (dengan preferensi konnsumen) dan 
pilihan diskrit ini dapat dianalisis. Ada pula sebuah pendekatan 
alternatif adalah model di mana setiap konsumen dengan variabel 
permintaan untuk semua produk tapi diasumsikan bahwa semua 
konsumen adalah identik.  Ini disebut  pendekatan representatif 
konsumen.

Belleflamme	 (2010)	menjelaskan	dua	diferensiasi produk, baik 
secara horisontal dan secara vertikalsebagai berikut: 

a. Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan diferensiasi dimana 
produk yang berbeda sesuai fitur	namun	tidak	dapat	dipesan	
secara obyektif. Atau dengan kata lain, dengan harga yang 
sama, beberapa konsumen akan lebih memilih produk 
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sementara yang berbeda sebagai pengganti produk yang 
pertama. Diferensiasi horisontal ini bisa berupa diferensiasi 
warna (versi warna yang berbeda untuk barang yang sama), 
diferensiasi dalam gaya (misalnya yang modern/antik), atau 
selera. Misalnya, es krim yang ditawarkan dalam rasa yang 
berbeda, rasa cokelat sama enaknya dengan rasa mangga.

Diferensiasi produk horizontal adalah situasi di mana 
setiap produk akan lebih disukai oleh beberapa konsumen. 
Dengan kata lain jika pada harga yang sama konsumen 
tidak setuju pada produk mana yang disukai, maka produk 
horizontal dapat dibedakan.

b. Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal terjadi di sebuah pasar di mana 
beberapa barang yang ada dapat dipesan sesuai dengan tujuan 
mereka, dari kualitas yang tertinggi sampai yang terendah, di 
mana menurut konsumen bahwa salah satu yang baik adalah 
“lebih baik” daripada yang lain. Sehingga jika semua orang 
akan memilih salah satu dari produk lain, produk secara 
vertikal dibedakan. Atau jika untuk harga yang sama, semua 
konsumen memilih salah satu dari produk lain, maka produk 
secara vertikal dapat dibedakan.

Diferensiasi produk vertikal dapat dideteksi pula jika 
semua konsumen memilih salah satu dari produk sementara 
lain jika harga ditetapkan pada biaya marjinal.

Meskipun perbedaan antara diferensiasi horizontal 
dan vertikal berguna untuk tujuan penelitian, tidak mudah 
untuk menarik perbedaan ini dalam praktek. Memang, seperti 
yang digambarkan dalam kasus di bawah ini, banyak produk 
atau jasa didunia nyata yang menggabungkan unsur-unsur 
dari dua jenis diferensiasi,	yang	didefinisikan	 lebih	dari	satu	
karakteristik (Jika semua konsumen dapat memilih untuk 
memiliki lebih banyak produk dengan karakteristik masing-
masing, ini menunjukkan adanya diferensiasi vertikal. Tetapi 
jika konsumen mempunyai perbedaan dalam menghargai 
karakteristik yang berbeda, ini menunjukkan diferensiasi 
horizontal).
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c. Diferensiasi Campuran

Pasar tertentu dicirikan oleh diferensiasi horisontal dan 
vertikal. Misalnya, pakaian, dan sepatu memiliki kombinasi 
kaya bentuk, warna, bahan, dan kesesuaian dengan kegiatan 
sosial. Di pasar tersebut, perbedaan warna atau bentuk adalah 
diferensiasi horisontal, sedangkan kualitas bahan biasanya 
dianggap sebagai diferensiasi vertikal.

3.  Hambatan Masuk (entry barrier) dan Keluar:

Hambatan masuk sebagai karakteristik struktural dari pasar 
yang melindungi kekuatan pasar yang mapan, dengan membuat 
halangan masuk yang tidak menguntungkan bagi pemain baru. 
Hambatan masuk juga diartikan sebagai suatu kekuatan ekonomi 
yang menciptakan kerugian bagi pesaing baru yang mencoba untuk 
memasuki pasar. Kekuatan ini bisa menjadi peraturan pemerintah 
seperti hak intelektual, atau paten, atau sesuatu yang bisa menjadi 
skala	ekonomis	besar	dalam	 industri	 spesifik,	 atau	 ‘sunk cost’ yang 
tinggi yang diperlukan untuk memasuki pasar. Kadang-kadang 
perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu mengadopsi strategi 
harga tertentu untuk menciptakan hambatan masuk, salah satu 
strategi yang paling banyak diadopsi adalah batasan harga dengan 
menurunkan harga ke tingkat yang akan memaksa setiap pendatang 
baru untuk beroperasi pada kerugian, strategi ini sangat efektif bila 
perusahaan yang ada memiliki keuntungan biaya atas pendatang baru 
potensial.

Syarat yang menguntungkan bagi perusahaan incumbent (yang 
berkuasa di pasar) sebagai upaya pencegahan masuk antara lain:

a. Jika produknya homogen

b. Adanya komitmen dari perusahaan incumbent (juga dari 
pemain yang mau masuk) yang memiliki fungsi biaya dan skala 
ekonomi yang sama untuk bertindak cukup agresif.

c. Mempunyai kekuatan investasi yang besar untuk 
mempertahankan perusahaan sebagai penguasa pasar dengan 
cara: 

1) Berinvestasi berlebih dalam kapasitas produksi, dimana 
bila calon pesaing masuk, incumbent menggunakan 
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kapasitas ini untuk memenuhi permintaan pasar ketika 
meluncurkan perang harga, 

2) Cara yang lebih halus, di mana incumbent mungkin 
berinvestasi besar dalam kapasitas produksi tertentu 
untuk menurunkan biaya marginal (perubahan TC karena 
memproduksi satu item tambahan) dalam jangka pendek, 
dengan komitmen untuk menghasilkan output tertentu 
jika ada pesaing masuk. Namun, hal ini tidak selalu berarti 
bahwa perusahaan memiliki kelebihan kapasitas dalam 
ketiadaan entri, sebab ada ‘sunk cost’ (biaya yang tidak bisa 
dikembalikan) dalam kapasitas, bahkan monopoli mungkin 
akan menguntungkan untuk memproduksi pada kapasitas 
tertentu saja.

Adapun hambatan keluar adalah serangkaian kekuatan ekonomi 
yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk keluar dari pasar, 
kekuatan-kekuatan itu membuatnya perusahaan yang ada lebih 
mudah untuk tinggal di pasar daripada untuk keluar pasar. Meskipun 
‘sunk cost’ bisa menjadi hambatan masuk, terutama ketika ‘sunk cost’ 
terlalu besar, ‘sunk cost’ bisa menjadi penghalang besar untuk keluar 
juga, karena investasi besar ada di pabrik dan peralatan yang membuat 
perusahaan untuk tetap tinggal dalam pasar. Hambatan untuk keluar 
meningkatkan intensitas persaingan dalam suatu industri karena 
perusahaan yang ada memiliki sedikit pilihan selain untuk tinggal dan 
berjuang ketika kondisi pasar telah memburuk.

Hilangnya reputasi bisnis dan goodwill konsumen bisa menjadi 
penghalang untuk keluar, terutama jika perusahaan berencana untuk 
memasuki kembali pasar nanti, atau ketika perusahaan keluar pasar 
tertentu tetapi masih beroperasi di pasar lain. Dalam situasi seperti 
itu, keputusan serius untuk meninggalkan pasar dapat merusak 
reputasi perusahaan di kalangan konsumen saat ini di pasar lain, dan 
mempengaruhi goodwill dari pelanggan sebelumnya, tidak sedikit 
pelanggan yang telah membeli produk namun kemudian mengganti 
dengan lainnya, dan penggantian ini menjadi bagian sulit atau tidak 
mungkin untuk mendapatkannya kembali.
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4. Tingkat Pertumbuhan Permintaan Pasar

Struktur pasar dalam industri dengan permintaan yang relatif 
statis atau permintaan dengan tingkat pertumbuhan rendah, berbeda 
dari struktur pasar dalam industri dengan tingkat pertumbuhan 
permintaan cepat. Hal ini karena ketika permintaan tumbuh cukup 
cepat, perusahaan yang memiliki kekuatan penuh hanya memperluas 
kapasitas produksi mereka, dan jika ada pendatang baru yang datang, 
akan ada sedikit insentif untuk berjuang untuk mempertahankan/
meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, perusahaan cenderung 
untuk menghormati perjanjian oligopolistik satu sama lain dengan 
keuntungan yang cenderung tinggi.  

5. Konsentrasi Pembeli (Jumlah Pembeli di Pasar)

Konsentrasi pembeli sama-sama pentingnya dengan konsentrasi 
penjual, terutama di pasar dengan beberapa/banyak pembeli. Pasar 
dengan konsentrasi pembeli yang tinggi dapat menyebabkan 
perusahaan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih rendah 
daripada di pasar dengan konsentrasi pembeli yang rendah. Hal 
tersebut karena para pembeli memberi tekanan pada perusahaan 
untuk menyediakan produk berkualitas lebih tinggi, layanan pelanggan 
yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah. Pembeli yang kuat dapat 
menekan penjual untuk menurunkan harga , meningkatkan kualitas 
produk, dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih baik. 
Semua hal tersebut dapat meningkatkan biaya pada penjual. Pembeli 
yang kuat dapat membuat industri lebih kompetitif, namun dapat 
menurunkan potensi keuntungan bagi penjual. Sebaliknya, pembeli 
yang lemah, membuat industri kurang kompetitif walaupun dapat 
meningkatkan potensi keuntungan bagi penjual.

C. Ukuran Struktur Pasar 

Struktur	 pasar	 dapat	 dilihat/diukur	 dari	 sisi	 efisiensi	 dengan	
pendekatan teknologi dan biaya transaksi, juga dari skala dan 
konsentrasi penjual /industri.
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1. Efisiensi 

Konteks	efisien	menjadi	penting	bagi	perusahaan-perusahaan	
dalam meminimalkan biaya atau memaksimumkan surplus produsen, 
dengan cara yang mungkin juga bermanfaat secara sosial untuk 
meningkatkan	kesejahteraan	sosial.	Namun	efisiensi	juga	cenderung	
membuat perusahaan-perusahaan merugikan masyarakat secara 
keseluruhan, hal ini terutama berkaitan dengan kekuatan-kekuatan 
pasar yang mendorong perusahaan-perusahaan berperilaku mencari 
keuntungan, yang belum tentu menguntungkan masyarakat secara 
keseluruhan. Misalnya ada dua perusahaan bergabung, dengan tujuan 
bukan untuk meminimalkan biaya, namun untuk meningkatkan 
kekuatan	pasar	secara	bersama.	Konteks	efisiensi	ini	akan	dijelaskan	
lebih dahulu sebelum menjelaskan ukuran dan struktur pasar dari sisi 
banyaknya penjual dan pembeli. 

Ada dua kelompok pendekatan yang digunakan berkaitan 
dengan	efisiensi,	yaitu	pendekatan	dari	faktor	teknologi	dalam	suatu	
perusahaan dan pendekatan dari hak properti, yaitu faktor biaya 
transaksi.

a. Pendekatan Faktor Teknologi

Didasarkan pada pendekatan teknologi, ukuran dan 
diversifikasi	 perusahaan	 yang	 optimal	 tergantung	 pada	
tingkat skala dan scope ekonomi. Misalnya, perusahaan 
dengan satu produk memiliki kurva biaya rata-rata seperti 
yang digambarkan dalam Gambar 3.1. Kurva AC mula-mula 
menurun kemudian bertahan pada biaya rata-rata konstan 
dan selanjutnya naik, di mana ketiga proses perubahan AC 
seiring dengan meningkatnya output. Untuk meminimalkan 
biaya rata-rata, perusahaan dalam hal ini akan beroperasi 
pada skala antara q1 dan q2. 

Biaya rata-rata yang menurun menunjukkan adanya 
efisiensi	 dalam	 memproduksi	 q	 (misalnya	 adanya	 kemajuan	
teknologi baru menyebabkan biaya rata-rata menurun), biaya 
rata-rata yang konstan dan minimum menunjukkan kemampuan 
perusahaan beroperasi dengan mempertahankan AC rendah, 
sedangkan	biaya	rata-rata	naik	menunjukkan	adanya	inefisiensi	
dalam produksi (misalnya umur mesin sudah lama).
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Gambar 3.2. Kurva Biaya Produksi

Selain dilihat dari biaya rata-rata, ukuran dan 
diversifikasi	perusahaan	yang	optimal	 juga	dapat	dilihat	dari	
pendekatan total produksi. Secara matematis, hubungan 
antara input dalam proses produksi dengan teknologi tertentu 
dan output produksi disebut fungsi produksi. Maksimum 
total produksi dapat dihitung dari turunan pertama fungsi 
produksi tertentu. Salah satu contoh fungsi produksi 
dengan teknologi yang menghasilkan output konstan adalah 
fungsi produksi Cobb-Douglas, dengan formulasi berikut: 

αα −= 1LAKQ , sehingga produksi maksimum yang diperoleh 
adalah: LKaq )1( αα −++= . Sedangkan fungsi produksi 
dengan teknologi yang menghasilkan skala output menurun 
terjadi bila jumlah α dan β kurang dari satu. Sebaliknya fungsi 
produksi dengan teknologi yang menghasilkan skala output 
meningkat terjadi bila jumlah α dan β lebih besar dari satu.

Meskipun batasan teknologi penting dalam menentukan 
ukuran dan skala ekonomi, namun bukan berarti tidak ada 
permasalahan dalam pendekatan teknologi. Permasalahan 
tersebut yakni:

1) Dalam hal menjelaskan penggunaan fasilitas bersama, 
namun kepemilikannya tidak sama. Jelaskan mengapa 
perusahaan-perusahaan tidak bisa membuat kesepakatan 
untuk mengeksploitasi dengan skala dan lingkup ekonomi 
tertentu tanpa kepemilikan bersama ?

2) Ketidakjelasan tentang mengapa kurva AC naik pada 
output yang lebih tinggi. Jika memproduksi sejumlah QA + 
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QB adalah lebih tinggi biayanya dari pada memproduksi QA 
dan QB secara terpisah, mengapa tidak ada satu perusahaan 
dengan dua divisi independen dalam memproduksi 
masing-masing QA dan QB?

b. Pendekatan Hak Properti: Biaya Transaksi

Titik awal pendekatan ini adalah adanya gagasan pilihan 
antara aktivitas yang diorganisir secara internal dan aktivitas 
berdasarkan pasar (atau perjanjian). Kedua pilihan ditentukan 
oleh perbandingan biaya dan manfaat dari kegiatan yang 
diorganisir secara internal dan berdasarkan perjanjian. 
Williamson	 (1981)	 telah	 mengidentifikasi	 beberapa	 faktor	
ekonomi penting untuk dua pilihan tersebut. Ada tiga elemen 
dalam pendekatannya:

1) Spesifisikasi	investasi

2) Perilaku oportunistik (note: tidak dibahas dalam materi ini)

3) Batasan rasionalitas (note: tidak dibahas dalam materi ini)

Banyak hubungan jangka panjang di antara agen ekonomi 
(perusahaan-perusahaan) yang melibatkan hubungan tertentu 
yang berkaitan dengan investasi. Dengan kata lain, investasi 
dengan pendapatan hasil yang maksimal terjadi hanya jika 
hubungan tertentu tersebut berlanjut untuk beberapa waktu . 

Contoh-contoh kekhususan untuk investasi antara lain:

1) Lokasi	spesifik:	misalnya	sebuah	perusahaan	membangun	
pabrik di samping perusahaan lain dengan produk-produk 
lain untuk menghemat biaya transportasi; 

2) Aset	fisik	spesifik:	misalnya	peralatan	desain	perusahaan	
dengan	karakteristik	yang	spesifik	untuk	urutan	tertentu;	
dan 

3) Modal	manusia	spesifik:	misalnya	seorang	karyawan	diberi	
kesempatan investasi memperoleh keterampilan yang 
spesifik	dalam	pekerjaan	tertentu.	

2. Skala dan Konsentrasi Industri/Penjual

Ukuran pasar dapat pula dilihat dari jumlah individu pembeli 
dan/atau penjual produk atau jasa potensial dalam pasar tertentu. 
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Semakin banyak jumlah individu yang ada di pasar tersebut, maka 
semakin besar ukuran pasar, dan barang/jasa yang ditawarkan 
dan/atau dibeli akan semakin banyak. Perusahaan tertarik untuk 
mengetahui ukuran pasar sebelum meluncurkan produk atau jasa 
baru di suatu daerah. 

Ukuran pasar dari sisi produsen dapat dilihat dari skala 
dan konsentrasi penjual/industri. Faktor-faktor penentu skala 
perusahaan didorong oleh keinginan untuk memahami bagaimana 
konsentrasi penjual ditentukan, sedangkan ukuran konsentrasi 
penjual meningkat jika jumlah penjual menurun sementara pangsa 
pasarnya kurang lebih sama. 

Banyaknya penjual dan pembeli ini menentukan bentuk-
bentuk struktur pasar diantara struktur pasar persaingan sempurna 
dan struktur pasar monopoli, yang secara umum dikelompokkan 
dalam struktur pasar persaingan sempurna, struktur pasar oligopoli, 
struktur pasar persaingan monopolistik serta struktur pasar 
monopoli, walaupun dalam Ekonomi Industri modern menganggap 
bahwa yang dimaksud dengan struktur pasar industri adalah struktur 
pasar dengan bentuk persaingan oligopolistik, mengingat salah satu 
definisi	dari	industri	adalah	kumpulan	perusahaan-perusahaan	yang	
memproduksi barang yang hampir sama/sejenis. 

Konsentrasi penjual/industri dapat dilihat dari penguasaan 
pasar atau pangsa pasar (market share) dari industri-industri yang 
bersangkutan. Pangsa pasar industri tertentu dapat digunakan untuk 
menghitung seberapa besar konsentrasi industri tersebut dalam suatu 
struktur pasar tertentu. Ada beberapa cara dalam menghitung ukuran 
pasar industri menggunakan besarnya pangsa pasar yang diperoleh 
industri, antara lain menggunakan rasio konsentrasi (Constantinescu, 
Mattoo,	and	Ruta),	Herfindahl-Hierschman	Index	(HHI).

a. Consentration Ratio (Constantinescu, Mattoo, and Ruta):

Rasio konsentrasi digunakan untuk menentukan struktur 
pasar dan daya saing pasar, dengan menghitung persentasi pangsa 
pasar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan m terbesar 
(biasanya 4 atau 8 perusahaan, atau jumlah lainnya) dalam suatu 
industri. Konsentrasi rasio (CRm) dinyatakan sebagai berikut:
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di mana Si adalah pangsa pasar perusahaan ke i.

Sebagai	 contoh,	 oligopoli	 didefinisikan	 ketika	 ada	 rasio	
konsentrasi 4 perusahaan (CR4) lebih besar dari 50%. Jika pangsa 
pasar ke 4 perusahaan mendekati 0, berarti tingkat persaingannya 
mendekati kompetitif, dan sebaliknya.

Kelemahan perhitungan dengan CR, tidak menggambarkan 
pangsa pasar seluruh perusahaan yang ada dalam industri, dan 
juga tidak mempertimbangkan besarnya perusahaan.

Coba kumpulkan pangsa pasar 4 perusahaan sejenis 
dari industri motor roda dua, roda empat sedan, kopi instan, 
minuman ringan, dst. Kemudian hitung CR dan analisis struktur 
persaingannya.

b. Herfindahl-Hierschman Index (HHI):

HHI adalah salah satu ukuran konsentrasi pasar lainnya 
yang diterima secara umum lainnya, yang memberi gambaran 
lebih komplet tentang konsentrasi pasar, karena menggunakan 
pangsa pasar seluruh perusaahaan yang ada di pasar industri. 
HHI dihitung dengan mengkuadratkan pangsa pasar setiap 
perusahaan bersaing di pasar, dan kemudian menjumlahkan 
angka yang dihasilkan. Jumlah HHI dapat berkisar dari hampir nol 
sampai 10.000. HHI dinyatakan sebagai berikut: 

22
3

2
2

2
1 ....... nSSSSHHI ++++=  

di mana Sn adalah pangsa pasar perusahaan ke i. (3.2)

Semakin mendekati monopoli, maka konsentrasi pasar 
semakin lebih tinggi (dan menjadi rendah kompetisi). Jika, 
misalnya hanya ada satu perusahaan dalam suatu industri, maka 
perusahaan akan memiliki pangsa pasar 100%, dan HHI akan sama 
dengan 10.000 (1002), yang menunjukkan monopoli. Atau, jika ada 
ribuan perusahaan yang bersaing, masing-masing akan memiliki 
pangsa pasar hampir 0%, maka HHI akan mendekati nol, atau 
menunjukkan persaingan yang hampir sempurna.
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Sebagai latihan, coba kumpulkan pangsa pasar dari 
perusahaan dalam industri semen yang ada di Jawa dan Sumatera. 
Hitung berapa HHI dan analisis struktur pasarnya.

D. Bentuk Struktur Pasar 

Struktur pasar adalah penggolongan produsen/perusahaan 
pada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis 
produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, 
mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan 
iklan dalam kegiatan industri.

Berdasarkan pengertian diatas, struktur pasar dalam analisa 
ekonomi biasanya dibedakan menjadi empat: 

1. Pasar Persaingan Sempurna

2. Pasar Monopoli

3. Pasar Persaingan Monopolistik

4. Pasar Oligopoli

Gambar 3.3 Struktur pasar

1. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang ditandai 
oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi (rivalty) diantara 
perusahaan-perusahaan (penjual/produsen) yang ada di pasar 
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tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna (perfect competition), 
yang sering disebut juga dengan pasar persaingan murni (pure 
competition), diasumsikan bahwa antara pihak penjual (produsen) dan 
pihak pembeli (konsumen) sudah saling mengetahui keadaan pasar. 

Beberapa ciri atau karakteristik bentuk pasar persaingan 
sempurna antara lain:

a. Perusahaan bertindak sebagai pengambil harga (price taker).

Pengambil harga (price taker) berarti bahwa perusahaan-
perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan 
atau mengubah harga pasar, namun mengacu pada harga 
yang terbentuk di pasar, yang ditentukan oleh interaksi antara 
seluruh penjual/produsen dan pembeli/konsumen. Dalam 
situasi seperti ini, apapun tindakan perusahaan dalam pasar 
tidak akan menimbulkan perubahan terhadap harga pasar yang 
berlaku. Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannya di 
dalam pasar sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan 
harga atau tingkat produksi di pasar. Peranannya yang 
sangat kecil tersebut disebabkan karena jumlah produksi 
yang diciptakan seorang produsen merupakan bagian kecil 
saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan 
diperjualbelikan.

b. Hambatan untuk masuk/keluar pasar sangat rendah.

Jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin 
meninggalkan industri atau pasar tersebut, langkah ini dapat 
dengan mudah dilakukan. Sebaliknya apabila ada suatu 
produsen yang ingin melakukan kegiatan di dalam industri 
tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan 
kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak 
terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam 
bentuk lain, untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha 
tersebut.

c. Produsen di pasar menghasilkan barang yang serupa (identical 
product).

Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak 
mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasikan sangat sama 
atau serupa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 
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barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi 
perusahaan lainnya. Barang tersebut dinamakan dengan 
istilah barang identik atau homogen. Karena barang-barang 
tersebut adalah sangat serupa, sehingga para pembeli tidak 
dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen 
A atau B atau produsen lainnya. Barang yang dihasilkan 
seorang produsen merupakan pengganti sempurna, tidak ada 
bedanya sama sekali, dari barang yang dihasilkan produsen-
produsen lain. 

d. Terdapat banyak perusahaan di pasar.

Banyaknya penjual dan pembeli di pasar menyebabkan 
perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah 
harga. Dua aspek yang menandai bentuk pasar ini yaitu 
jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing 
perusahaan adalah relatif kecil jika dibandingkan dengan 
keseluruhan perusahaan di dalam pasar. Akibatnya produksi 
yang dihasilkan setiap perusahaan adalah sangat sedikit 
jumlanya bila dibandingkan dengan jumlah produksi dalam 
industri tersebut, sehingga suatu perusahaan tidak dapat 
mempengaruhi harga barang yang diperjualbelikan di 
pasar. Penjual (produsen) yang menurunkan harga, tidak 
akan mampu memenuhi semua permintaan dan sebaliknya 
yang menaikkan harga, akan mengalami kerugian karena 
ditinggalkan pembelinya.

e. Pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang 
keadaan pasar.

Dalam pasar ini diasumsikan bahwa setiap konsumen 
mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan di 
pasar, khususnya mengetahui tingkat harga barang yang 
berlaku di pasar. Sehingga apabila ada suatu perusahaan 
atau produsen yang menaikkan harga barang yang dijualnya, 
konsumen akan meninggalkannya, karena dianggap harga 
barang tersebut lebih mahal dari harga yang berlaku di pasar. 
Akibatnya tidak ada produsen yang menjual barangnya di atas 
harga pasar, jika ia tidak mau ditinggalkan oleh konsumennya.

Adapun keburukan dan kritikan atas bentuk pasar persaingan 
sempurna ini antara lain adalah:
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a. Tidak mendorong inovasi: Hal ini akibat setiap perusahaan 
bebas mencontoh atau meniru teknologi dan tehnik produksi 
yang ditemukan dan digunakan perusahaan lain.

b. Terkadang menimbulkan ongkos sosial: Hal ini terjadi karena 
adanya	 delematis	 antara	 efisiensi	 dengan	 dampak	 negatif	
penggunakan tehnologi, misalnya ongkos pengolahan limbah 
dan ongkos-ongkos amdal yang sering dibebankan pada 
masyarakat.

c. Pilihan konsumen terbatas: Hal ini terjadai karena adanya 
asumsi barangnya homogen, sehingga menutup kemungkinan 
adanya variasi pilihan dan preferensi konsumen, sehingga 
tingkat kepuasan akan lebih rendah dibandingkan kalau 
barang yang dihasilkan industri itu bervariasi atau heterogen.

d. Ada kemungkinan ongkos produksi akan lebih tinggi: Hal ini 
diakibatkan sulitnya perolehan skala ekonomis setiap perusahaan.

e. Adanya indikasi terjadi inefisiensi dan income inequality: Hal 
ini	 diakibatkan	 tidak	 efisiennya	 pemanfaatan	 sumber	 daya	
dan adanya distribusi pendapatannya kadang tidak merata, 
karena keputusan di pasar ditentukan oleh pasar, dan tidak 
ada keberpihakan pada pelaku yang lemah.

2. Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh satu penjual 
(produsen), dengan cirri lainnya adalah bahwa barang yang dijual 
bersifat lain dari pada yang lain (unique product), tidak ada barang 
subsitusi terhadap barang yang dijual oleh penjual (produsen) tunggal 
tersebut, dengan demikian penjual (produsen) dapat menentukan 
harga pasar sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang akan 
diperolehnya. 

Ada hambatan bagi penjual (produsen) lain untuk masuk dalam 
pasar monopoli sebagai pesaing dari monopolis. Hambatan ini karena 
monopolis mempunyai keistimewaan tertentu sebagai berikut:

a. Menguasai bahan mentah: misalnya penguasaan sumber mata 
air oleh PDAM di Malang. 

b. Adanya peraturan perundang-undangan: misalnya peraturan 
daerah yang menunjuk PDAM di Malang untuk mengelola 
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sumber mata air bagi rakyat banyak, sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang 1945.

c. Pengetahuan khusus (exclusive knowledge) yang dimiliki 
produsen dalam produksi, atau memiliki salah satu (beberapa) 
sumberdaya yang penting dan kemudian ia merahasiakannya: 
misalnya perusahaan Microsoft di USA.

d. Perusahaan memperoleh hak paten untuk barang yang 
dihasilkannya: misalnya produksi pesawat model Airbus oleh 
produsen pesawat terbang di Perancis, atau model Boing di 
USA.

e. Ukuran pasar tidak luas sehingga tidak memungkinkan untuk 
dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan 
perusahaan dengan skala optimum: misalnya pengelola 
kawasan daerah wisata tertentu.

f. Kebijaksanaan perusahaan dalam limitasi harga (limit pricing 
policy), yakni menetapkan harga sampai satu tingkat terendah 
dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan baru tidak 
dapat masuk ke pasar, biasanya melalui promosi penjualan 
secara besar-besaran dan kebijaksanaan deferensiasi produk 
(product differentiation).

Secara praktis ada dua (2) jenis perusahaan monopoli, yaitu 
monopoli alamiah dan monopoli yang diciptakan. Monopoli alamaiah 
(natural monoply) terjadi karena adanya skala ekonomis dari 
penggunaan faktor produksi alamiah seperti perusahaan air, batubara, 
dan penambangan-penambangan lainnya. Sedangkan monopoli yang 
diciptakan (regulated monopoly) terjadi karena berbagai keunggulan 
yang diciptakan, seperti penggunaan teknologi dan menciptakan 
efisiensi,	biaya	AC	terendah,	dan	hak-hak	khusus	yang	diberikan	pada	
perusahaan tertentu (misalnya lisensi, patent).

Beberapa ciri khusus atau karakteristik dari bentuk struktur 
pasar monopoli adalah:

a. Industri dengan satu perusahaan.

Ciri	terlihat	dari	definisi	monopoli	tersebut	yaitu	hanya	
ada satu perusahaan dalam industri tersebut, sehingga barang 
atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat 
lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka 
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menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli 
dari perusahaan monopoli tersebut. Produsen monopoli 
sepenuhnya menentukan syarat-syarat penjualan, oleh itu 
dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam 
menentukan syarat jual beli.

b. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip.

Barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat 
digantikan oleh barang lain (close substitute), karena tidak 
ada yang mirip, dan barang penggantinya hanyalah pengganti 
yang sangat berbeda sifatnya. 

c. Hambatan masuk ke dalam industri sangat kuat.

Ciri ini merupakan sebab utama yang menyebabkan 
suatu perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli, karena 
tanpa adanya halangan yang kuat beberapa perusahaan dapat 
masuk dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli 
adalah menjadi pemain tunggal yang menawarkan barang. 
Hambatan yang dipunyai monopolis ada yang bersifat legal 
formal melalui suatu undang-undang, ada yang bersifat 
teknologi canggih yang tidak mudah dicontoh, ada yang 
berdasarkan skala ekonomis usaha, dan sebagainya.

d. Sebagai penentu harga (price maker/setter).

Hal ini disebabkan karena perusahaan monopoli 
merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, sehingga 
mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan harga 
barang yang dijualnya dipasar, antara lain melalui pengendalian 
terhadap produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dengan 
harga pada tingkat yang dikehendakinya.

e. Promosi iklan bukan strategi utama.

Promosi iklan jarang dilakukan, dan apabila perusahaan 
tersebut membuat iklan, umumnya hanya ditujukan untuk 
menjaga hubungan baik dengan pelanggannya.

Secara perundangan, banyak negara menolak monopolis sebagai 
penjual/produsen tunggal dalam suatu pasar. Namun seandaianya 
perusahaan monopoli harus terjadi (biasanya monopoli alamiah), 
misalnya karena produknya merupakan komoditas yang menguasai 
hajat hidup orang banyak, dan/atau bersifat vital, maka pemerintah 
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dapat mengendalikan melalui penetapan harga yang lebih rendah. 
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi 
ongkos produksi kepada perusahaan monopolis tertentu. Hal ini 
merupakan salah satu kebaikan dari perusahaan monopoli. Contoh 
perusahaan monopoli antara lain, PT PLN sebagai monopolis dalam 
distribusi listrik, PT KAI sebagai monopolis perkeretaapian beberapa 
tahun lalu sebelum ada Mass Rail Transport (MRT) dan LRT. Kebaikan 
monopolis yang lain adalah:

a. Pertumbuhan pendapatan bisa tinggi sehingga keuntungan 
monopolis tinggi. Dengan keuntungan ini monopolis memiliki 
kapasitas produksi yang luar biasa besarnya walaupun tidak 
dengan kapasitas penuh.

b. Monopoli yang diatur negara dapat berorientasi social benefit 
ketimbang economic profit, meskipun pemerintah harus 
memberikan subsidi kepada monopolis.

c. Karena memampuan modal/investasi yang tinggi maka 
monopolis dapat mengembangkan R & D (Research and 
Development).

Disamping kebaikannya, perusahaan monopoli mempunyai 
beberapa keburukan dan kritikan, yaitu:

a. Dapat	 terjadi	 inefisiensi,	 yaitu	 ketika	 monopolis	 tidak	
berproduksi pada skala yang maksimum, namun lebih memilih 
under capacity dan menetapkan harga yang tinggi walaupun 
dalam keseimbangan MR = MC.

b. Harga monopoli hampir selalu lebih tinggi dibanding harga 
persaingan sempurna. Hal ini sering kali merugikan konsumen.

c. Distribusi pendapatan tidak merata, pendapatan monopolis 
selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan 
yang diterima masyarakat, atau terjadi transfer pendapatan 
dari konsumen kepada perusahaan monopoli.

d. Seringkali menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung 
konsumen yaitu berupa DWL (Deid Weight Loss), seperti 
biaya-biaya penanggulangan lingkungan dan biaya-biaya 
sosial lainnya dan surplus konsumen yang hilang.
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3. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar 
yang berada diantara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan 
sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu ciri-ciri pasarnya 
mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat 
pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat 
didefinisikan	sebagai	suatu	pasar	dimana	terdapat	banyak	produsen	
yang menghasilkan barang yang berbeda corak (differented products). 

Pasar persaingan monopolistik mempunyai ciri-ciri seperti 
yang diuraikan dibawah ini:

a. Terdapat banyak penjual

Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar 
monopolistik, namun demikian tidak sebanyak seperti dalam 
pasar persaingan sempurna. Apabila di pasar sudah terdapat 
puluhan perusahaan, maka struktur pasar tersebut sudah 
dapat dikatakan sebagai persaingan monopolistik. Berdasarkan 
pangsa pasarnya, tidak satupun dari perusahaan-perusahaan 
tersebut ukuran atau besarnya jauh melebihi dari perusahaan-
perusahaan lainnya, karena mempunyai ukuran yang relatif 
sama. Sehingga produksi masing-masing perusahaan relatif 
sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi di 
dalam industri/pasar.

b. Produknya mempunyai corak yang berbeda.

Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam 
membedakan antara pasar persaingan monopolistis dengan 
pasar persaingan sempurna. Jika di pasar persaingan 
sempurna produknya adalah homogen, maka produk suatu 
perusahaan di dalam pasar persaingan monopolistis adalah 
produk berbeda corak (differented product),	 dan	 secara	fisik	
mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan 
dengan produksi perusahaan lainnya. Disamping perbedaan 
bentuk	 fisik,	 ada	 pula	 yang	 perbeda	 pengemasan,	 berbeda	
dalam pelayanan purna jual, berbeda cara pembayaran dan 
lain-lain. Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut, 
maka barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan 
dalam pasar persaingan monopolistis bukan barang yang 
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bersifat pengganti sempurna (perfect substitute) terhadap 
barang yang diproduksi oleh perusahaan lain, namun hanya 
merupakan barang pengganti yang dekat (close substitute).

c. Perusahaan dapat sedikit mempengaruhi harga.

Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan 
sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam 
mempengaruhi harga, perusahaan dalam pasar persaingan 
monopolistis dapat mempengaruhi harga. Namun demikian 
pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan 
oligopoli dan monopoli. Kekuasaan dalam mempengaruhi 
harga bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu 
yang bersifat berbeda corak atau differentiated product. 
Perbedaan ini menyebabkan para pembeli adalah pemilih, 
yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu 
dan kurang menyukai barang yang dihasilkan oleh perusahaan 
lainnya. Maka bila harga barang suatu perusahaan dinaikkan, 
perusahaan tersebut masih dapat menarik pembeli meskipun 
jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelum terjadinya 
kenaikkan harga. Sebaliknya jika perusahaan tersebut 
menurunkan harga, tidak mudah untuk menjual semua barang 
yang diproduksinya. Banyak di antara konsumen dalam pasar 
persaingan monopolistik masih tetap membeli barang yang 
dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lain, walaupun 
harganya relatif lebih mahal.

d. Hambatan masuk ke dalam industri relatif mudah

Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha 
didalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak 
mengalami kesulitan, karena hambatan yang dihadapi tidak 
seberat seperti pada pasar oligopoli dan monopoli. Namun 
untuk masuk dalam industri/pasar juga tidak semudah 
seperti pada pasar persaingan sempurna, karena faktor-faktor 
berikut:

1) Modal yang diperlukan relatif besar jika dibandingkan 
dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan 
sempurna.
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2) Perusahaan harus menghasilkan barang yang berbeda 
corak dari barang yang sudah tersedia dipasar.

3) Perlunya mempromosikan barang tersebut untuk 
memperoleh langganan. 

Perusahaan baru harus berusaha memproduksikan 
barang yang lebih menarik dari yang sudah ada dipasar, dan 
harus meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang 
tersebut.

e. Ada persaingan dalam mempromosikan produk yang dijual.

Harga bukanlah penentu utama besarnya perusahaan-
perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik, namun 
juga sifat dari barang. Sifat barang yang dihasilkan dalam 
pasar ini adalah barang berbeda corak, yang menimbulkan 
daya tarik yang berbeda pada para pembeli. Sehingga untuk 
memppengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan 
persaingan bukan pada harga (non price competition), namun 
melalui perbaikan mutu dan desain barang, kegiatan iklan yang 
terus menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, 
dan sebagainya.

Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunya 
beberapa keunggulan, dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Ada	efisiensi	penggunaan	sumber	daya	yang	mirip	dengan	
efisiensi	 di	 pasar	 persaingan	 sempurna	 dalam	 jangka	
panjang. Ongkos produksi di persaingan monopolistik lebih 
tinggi sedikit dibandingkan dengan ongkos produksi pada 
persaingan sempurna, dan output di pasar persaingan 
monopolistis lebih rendah dibanding output pada 
persaingan	sempurna.	Jadi	efisiensi	produktif	dan	efisiensi	
alokatif perusahaan monopolistis lebih rendah dibanding 
dengan perusahaan pada persaingan sempurna.

b. Efisiensi	dari	difersifikasi	produk.	Sifat	produk	yang	berbeda-
beda mampu menarik pilihan konsumen atau preferensi 
konsumen yang dapat menggantikan pemanfaatan sumber 
daya	yang	kurang	efisien.

c. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam pasar ini 
cenderung lambat dikarenakan perusahaan hanya 



70   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

memperoleh keuntungan normal. Keuntungan super normal 
akan mendorong pesaing memasuki industri sehingga 
dalam jangka panjang sulit mengembangkan tehnologi dan 
inovasi.

Selain keunggulan yang dimiliki, perusahaan di pasar persaingan 
monopolistik mempunyai beberapa kelemahan yang melekat, antara 
lain:

a. Iklan yang lebih intensif dianggap sebagai pemborosan 
karena dapat mendorong ongkos produksi naik, dan 
dibebankan kepada konsumen.

b. Iklan biasanya memberikan keterangan-keterangan yang 
semu, kadang terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya.

c. Distribusi pendapatan tidak merata antara perusahaan 
dan konsumen, lebih sering menguntungkan perusahaan 
dibanding dengan yang diterima konsumen, meskipun 
sering dianggap lebih merata dibandingkan dengan 
perusahaan monopoli dan oligopoli.

4. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya terdiri dari 
sekelompok kecil atau beberapa perusahaan saja, yaitu antara 2 – 10 
perusahaan. Kadang pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja 
yang disebut duopoli. 

Beberapa ciri khusus dalam pasar ologopoli adalah:  Pertama, 
Terdapat beberapa perusahaan yang menguasai sebagian besar 
pangsa pasar, misalnya 70%-80% dari seluruh produksi atau nilai 
penjualan, disamping beberapa perusahaan kecil; Kedua, Beberapa 
perusahaan yang menguasai pasar saling mempengaruhi satu sama 
lain, karena keputusan dan tindakan oleh salah satu perusahaan 
dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan lainnya. Sifat tersebut 
menyebabkan setiap perusahaan dalam mengambil keputusan harus 
berhati-hati, misalnya dalam merubah harga, membuat desain, 
mengubah teknik produksi dan sebagainya. Sifat saling mempengaruhi 
(mutual interdependence) merupakan sifat khusus dari perusahaan 
oligopoli dan tidak terdapat di bentuk pasar lainnya.
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Dalam perekonomian yang sudah maju, banyak terdapat 
pasar oligopoli karena teknologi yang sangat modern. Teknologi 
modern	mencapai	efisiensi	optimum	hanya	sesudah	jumlah	produksi	
mencapai tingkat yang sangat besar. Keadaan seperti ini menimbulkan 
kecenderungan pengurangan jumlah perusahaan dalam indurstri. 

Di samping sifat penting yang baru diterangkan ini, pasar 
oligopoli memiliki ciri khas yang lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah:

a. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak.

Adakalanya perusahaan dalam pasar oligopoly 
menghasilkan barang yang standar. Industry pasar oligopoly 
yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industry bahan 
yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen, industry 
baja dan aluminum, dan industry bahan baku, industry semen, 
dan bahan bangunan. Disamping itu banyak pula pasar 
oligopoly yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang 
menghasilkan barang yang berbeda corak. Barang seperti 
ini pada umumnya adalah barang akhir. Contoh dari pasar 
oligopoly yang menghasilkan barang akhir adalah industry 
mobil dan truk, dan industry sabun cuci dan sabun mandi.

b. Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan ada 
kalanya sangat tangguh.

Dari kedua kemungkinan ini, yang mana yang akan 
terwujud tergantung pada bentuk kerjasama diantara 
perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoly. Tanpa 
kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih 
terbatasi. Apabila ada suatu perusahan menuurunkan harga, 
dalam waktu yang singkat dia akan menarik banyak pembeli. 
Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan 
balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi 
sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan 
harga akan menghilangkan pelanggannya. Tetapi dalam pasar 
oligopoly bekerja sama dalam menentukan harga maka harga 
dapat di naikkan pada tingkat harga yang telah disepakati. 
Sehingga kekuasaan mereka dalam menentukan harga adalah 
sangat besar, sama seperti pasar monopoli.
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c. Pada umumnya perusahaan oligopoly perlu melakukan 
promosi secara iklan.

Kegiatan periklanan secara terus sangat diperlukan oleh 
perusahaan dalam pasar oligopoly yang menghasilkan barang 
yang berbeda corak. Pengeluaran perusahaan-perusahaan 
dalam pasar oligopoly biasanya sangat besar sekali. Kegiatan 
promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk 
dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan 
pembeli lama. 

Berdasarkan ciri-ciri struktur pasar oligopoli di atas, pasar 
ologopoli mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:

a. Efisiensi	penggunaan	sumber	daya.	Seperti	diketahui	bahwa	
kondisi	 efisiensi	 dicapai	 pada	 saat	 MC	 =	 MR	 =	 P.	 Namun	
kondisi ini sulit dicapai oleh perusahaan oligopolis karena 
terjadi persaingan harga dan non harga.

b. Oligopolis mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. 
Hal ini disebabkan adanya keuntungan yang super normal, dan 
adanya persaingan harga. Keuntungan super normal dalam 
jangka pendek biasanya dapat dipertahankan dalam jangka 
pendek, yang dapat dipergunakan untuk membiayai R & D.

c. Oligopolis dapat mengurangi risiko persaingan yang tajam 
antar perusahaan dalam industri melalui persekongkolan.

d. Pertumbuhan pendapatan/relatif lebih tinggi.

Di samping keunggulan yang dimiliki, struktur pasar ologopoli 
juga meniliki kelemahan antara lain: 

a. Bagi konsumen persekongkolan yang terjadi akan merugikan, 
karena tingkat harga cenderung terus tinggi  dan jumlah 
output kadang kala mengalami kelangkan.

b. Distribusi pendapatan tidak merata antara perusahaan dan 
konsumen, seperti halnya pada perusahaan monopoli. 
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Ringkasan

Ukuran pasar (market size) adalah jumlah individu di pasar tertentu 
yang merupakan potensial pembeli dan/atau penjual potensial dari 
barang dan jasa. Penjual harus mempertimbangkan ukuran pasar 
ini sebelum memasarkan barang produksi barunya di suatu wilayah.

Struktur pasar (market structure) adalah karakteristik pasar yang 
saling terkait, antara lain jumlah dan kekuatan relatif pembeli 
dan penjual, tingkat kolusi diantara mereka, tingkat dan bentuk 
persaingan, tingkat diferensiasi produk, dan kemudahan masuk dan 
keluar paar
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Tabel 3.2. Ringkasan Struktur Pasar

Struktur 
Pasar

Pasar Persaingan 
Sempurna

Pasar Monopoli
Pasar 

Persaingan 
Monopolistik

Pasar 
Oligopoli

Pengertian

Suatu struktur 
pasar / industri 
di mana terdapat 
penjual dan pem-
beli, setiap penjual 
dan pembeli tidak 
dapat mempe-
ngaruhi keadaan 
pasar.

Suatu bentuk 
interaksi antara 
permintaan 
dan penawaran 
dimana hanya 
ada satu penjual/ 
produsen yang 
berhadapan 
dengan banyak 
pembeli / 
konsumen.

Suatu bentuk 
interaksi antara 
permintaan 
dengan 
penawaran 
dimana 
terdapat 
sejumlah 
penjual yang 
mena-warkan 
barang yang 
sama tetapi 
berbeda corak.

Suatu bentuk 
interaksi per-
mintaan dan 
penawaran 
dimana ter-
dapat beber-
apa penjual / 
produsen yang 
menguasai 
seluruh per-
mintaan pasar.

Penjual

Terdapat banyak 
perusahaan di 
pasar. Hal ini 
menyebebkan 
perusahaan tidak 
mempunyai 
kekuasaan untuk 
mengubah harga.

Hanya ada satu 
penjual; maka 
pembeli tidak 
mempunyai 
pilihan. Dalam hal 
ini pembeli hanya 
menerima syarat-
syarat jual beli 
yang ditentukan 
penjual.

Penjual tidak 
terbatas, 
namun setiap 
produk yang 
dihasilkan 
pasti memiliki 
karakter 
tersendiri yang 
membedakan 
dengan produk 
lainnya.

Satu di antara 
para penjual 
merupakan 
price leader 
(penjual yang 
memiliki 
kekuatan besar 
untuk mene-
tapkan harga), 
yang lainnya 
harus me-
ngikuti harga 
tsb.
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Struktur 
Pasar

Pasar Persaingan 
Sempurna

Pasar Monopoli
Pasar 

Persaingan 
Monopolistik

Pasar 
Oligopoli

Hambatan

Tidak terdapat 
hambatan untuk 
keluar masuk 
industri baik 
secara legal 
maupun dalam 
bentuk lain secara 
keuangan / secara 
kemampuan 
teknologi.

Hambatan teknis 
(technical barries 
to entry). Keti-
dakmampuan 
bersaing secara 
teknis menyebab-
kan perusahaan 
lain sulit bersaing 
dengan perusa-
haan yang sudah 
ada.

Hambatan legal-
itas (legal barries 
to entry). UU dan 
khusus, serta hak 
paten / hak cipta.

-Daya monopoli 
yang rendah 
menyebabkan 
kesejahteraan 
relatif rendah.

-Permintaan 
yang sangat 
elastis 
menyebabkan 
kelebihan 
produksi.

-Diperlukan 
modal yang 
sangat besar 
untuk masuk 
industri.

-Bagi 
perusahaan-
perusahaan 
baru sulit 
untuk masuk 
kedalam pasar 
oligopoli 
disebabkan 
oleh beberapa 
faktor 
diantaranya:

-Skala 
ekonomi.

-Biaya 
produksi yang 
berbeda.

-Sifat-sifat 
produksi yang 
mempunyai 
keistimewaan 
yang sukar 
diimbangi o/ 
perusahaan 
baru.

Barang

Barang yang 
dihasilkan perusa-
haan tidak mudah 
untuk dibedakan. 
Barang yang 
dihasilkan sangat 
sama, tidak ter-
dapat perbedaan 
yang nyata di 
antara barang 
yang dihasilkan 
suatu perusahaan 
lainnya. Para 
pembeli 
tidak dapat 
membedakan 
yang mana hasil 
produsen A / B / 
produsen lainnya.

Jenis barang yang 
dihasikan bersifat 
homogen

Barang substitusi 
tidak ada yang 
sempurna.

Barang yang 
dihasilkan 
bersifat differed 
product, yaitu 
sama tetapi 
berbeda corak.

Barang 
diperjual-
belikan 
bersifat 
homogen dan 
dapat pula 
berbeda corak.
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Struktur 
Pasar

Pasar Persaingan 
Sempurna

Pasar Monopoli
Pasar 

Persaingan 
Monopolistik

Pasar 
Oligopoli

Harga

Harga dipasar 
ditentukan oleh 
interaksi antara 
keseluruhan 
produsen dan 
keseluruhan 
pembeli.

Penentu harga 
pada pasar ini 
adalah seorang 
penjual / sering 
disebut sebagai 
monopolis. 
Sebagai penentu 
harga, seorang 
monopolis dapat 
menaikkan atau 
menurunkan 
harga dengan 
cara menentukan 
jumlah barang 
yang akan 
diproduksi. 
Semakin sedikit 
barang yang 
diproduksi 
semakin mahal 
harga barang 
tersebut.

Produsen 
memiliki ke-
mampuan 
untuk mem-
pengaruhi har-
ga monopoli. 
Kemampuan 
ini berasal dari 
sifat barang 
yang dihasil-
kan. karena 
perbedaan dan 
ciri khas dari 
suatu barang, 
konsumen tidak 
akan mudah 
berpindah ke 
merk lain dan 
tetap memilih 
produk atau 
merk tsb wa-
laupun produ-
sen menaikkan 
harga.

Satu 
diantaranya 
para oligopolis 
merupakan 
price leader 
yaitu penjual 
yang memiliki 
/ pangsa pasar 
yang terbesar, 
penjual ini 
mempunyai 
kekuatan yang 
besar untuk 
menetapkan 
harga dan 
para penjual 
lainnya harus 
mengikuti 
harga tersebut.

Contoh 
Perusahaan

Industri Tempe, 
Industri Tahu, Jasa 
Foto Copy.

PLN, PAM, PT. KAI PT. Mustika 
Ratu, PT. Sari 
Ayu Martha 
Tilaar, PT. 
Unilever.

Pertamina, 
Shell, 
Petronas.

---------0000----------
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4. STRUKTUR PASAR &
KESEJAHTERAAN 
EKONOMI

Sumber: https://www.
routledge.com/A-Corporate-

Welfare-Economy/l/p/
book/9780415858373

Selama 200 tahun terakhir, 
ada dua aliran pemikiran tentang 
apa yang menentukan kesejahteraan 
masyarakat. Pertama, yang berasal 
dari Adam Smith dan para ekonom 
liberal abad ke-19, yang berfokus 
pada pasar yang kompetitif. Yang 
kedua, mengambil titik awal dari 
kecenderungan pasar yang tak 
terkendali berakibat menimbulkan 
monopoli. Penting untuk 
memahami keduanya dan dipercayai 
memberikan gambaran realitas 
yang lebih baik, karena berkaitan 
dengan kebijakan pemerintah 
yang akan diambil dan terjadinya 
ketimpangan distribusi pendapatan 
yang diakibatkan oleh dua mazhab 
tersebut. 

Ilmu ekonomi kesejahteraan klasik mendasarkan teorinya pada 
ekonomi	pasar	yang	efisien,	yang	hanya	bisa	terjadi	jika	ada	persaingan	
antar produsen di pasar. Dalam konteks ekonomi industri, persaingan 
antar produsen yang dimaksud adalah persaingan antar perusahaan 
yang bersaing monopolistik. Persaingan monopolistik menunjuk pada 
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persaingan pasar di mana ada banyak produsen yang menghasilkan 
barang serupa namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. 
Para penjual/produsen pada pasar monopolistik tidak terbatas, 
namun setiap jenis produk yang identik yang dihasilkan pasti memiliki 
karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. 
Meskipun masing-masing produk mempunyai fungsi yang sama, 
namun ada perbedaan misalnya dalam ramuan, aroma, kemasan, 
warna, dll. Perbedaan dalam beberapa aspek tersebut menyebabkan 
pula perbedaan harga yang ditawarkan masing-masing produsen/
penjual, walaupun kemampuan mempengaruhi harga tersebut tidak 
sebesar di perusahaan monopoli maupun perusahaan-perusahaan 
dalam struktur oligopoli. 

Agar produsen mendapatkan profit	 maksimum	 dalam	
persaingan monopolistik, strategi yang dilakukan adalah bukan 
strategi meningkatkan harga yang paling utama, namun strategi 
bagaimana produsen/penjual meningkatkan jumlah penjualan dan 
mempertahankan konsumen agar tidak berpindah pada produk lain 
yang sejenis. Kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik 
di dalam benak konsumen sehingga mampu membuat mereka mau 
membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal, akan sangat 
berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, 
perusahaan yang berada dalam pasar persaingan monopolistik harus 
aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya.

Pasar persaingan monopolistik merupakan suatu struktur pasar 
persaingan tidak sempurna. Produksi barang dan jasa dalam industri 
ini tidak dilakukan dengan biaya produksi rendah, yang berbeda 
dari produksi barang dan jasa perusahaan yang bersaing sempurna 
yang harus diupayakan menggunakan biaya yang serendah mungkin. 
Karena tidak dibatasi dengan biaya yang rendah, maka produsen dapat 
berproduksi dengan kapasitas lebih, sehingga jumlah barang yang 
ditawarkan di pasar bisa lebih banyak. Dengan penawaran barang 
lebih tinggi, perusahaan dalam industri yang bersaing monopolistik 
bisa mendapatkan surplus ekonomi yang lebih tinggi dari pada 
perusahaan dalam industri yang bersaing sempurna.

Menurut ilmu ekonomi kesejahteraan, surplus ekonomi 
digunakan untuk menganalisis apakah suatu struktur pasar (market 
structure) dapat memberikan kondisi ekonomi yang optimal secara 
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sosial atau dapat menyebabkan masyarakat sejahtera. Oleh karena 
itu surplus ekonomi sering disebut sebagai kesejahteraan total 
(total welfare), sehingga surplus ekonomi sering digunakan dalam 
analisis ekonomi untuk menganalisis dampak beberapa faktor 
yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, misalnya perubahan 
harga pasar terhadap kesejahteraan ekonomi, dampak elastisitas 
permintaan barang akibat perubahan harga terhadap kesejahteraan 
ekonomi, juga dampak adanya diskriminasi harga terhadap 
kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan yang pandangan 
Alfred Marshal dalam Principles of Economics yang terbit tahun 1890, 
yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat terjadi apabila 
ada surplus konsumen.

A.  Surplus Ekonomi

Total surplus ekonomi atau kesejahteraan total terbentuk 
dari dua sumber, yakni surplus konsumen dan surplus produsen. 
Surplus konsumen mengukur perbedaan antara jumlah kesediaan 
konsumen untuk membayar (willingness to pay) suatu barang dan 
jumlah sesungguhnya yang dia bayar untuk barang tersebut; surplus 
konsumen merupakan ukuran manfaat (benefit), baik dalam arti uang 
(monetary gain) maupun kesejahteraan (welfare), atau juga kepuasan 
(satisfaction) yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari membeli dan 
mengkonsumsi barang/jasa. Sedangkan surplus produsen mengukur 
perbedaan antara jumlah penerimaan sesungguhnya yang diperoleh 
produsen/penjual dari memproduksi/menjual barang, dan jumlah 
kesediaan produsen untuk menerima (willing to accept) keuntungan 
minimal dari memproduksi/menjual barang tersebut.

Surplus	 dapat	 berarti	 kelebihan	 atau	 benefit.	 Jadi	 surplus 
konsumen	 adalah	 benefit	 yang	diperoleh	 seseorang	dari	membeli/
mengkonsumsi/menggunakan barang/jasa, sedangkan surplus 
produsen adalah kelebihan jumlah penerimaan dari hasil penjualan 
barang/jasa terhadap jumlah kesediaan untuk menerima keuntungan 
minimal.	Secara	grafis,	dalam	pasar	yang	kompetitif, surplus konsumen 
dapat digambarkan melalui interaksi antara kurva supply and demand 
seperti telihat pada Gambar 4.1. Bagian yang diarsir atau segitiga AP0E 
pada Gambar 4.1 merupakan surplus konsumen. Dikatakan surplus 
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konsumen karena seseorang/konsumen hanya membayar seharga 
OPo saja dari kemungkinan membayar seharga OA ketika membeli 
barang. Sedangkan jumlah Q0 merupakan jumlah barang/jasa yang 
benar-benar dibeli/dibayar oleh konsumen. 

Gambar 4.1. Surplus Konsumen

Perubahan surplus konsumen berkaitan dengan perubahan 
harga dan jumlah baik yang diminta maupun yang ditawarkan, dan 
perubahan tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat dapat 
menurun atau pun meningkat. Beberapa contoh dampak harga dan 
jumlah yang mempengaruhi surplus konsumen dan kesejahteraan 
masyarakat:

1. Dampak perubahan harga dan jumlah yang diminta terhadap 
surplus konsumen.

Perubahan harga dan jumlah bisa disebabkan oleh baik 
permintaan dan penawaran. Jika harga barang yang diminta 
naik (ceteris paribus), maka jumlah yang diminta turun, maka 
surplus konsumen atau kesejahteraan masyarakat menurun, 
demikian sebaliknya. Dan jika harga barang yang ditawarkan 
turun (ceteris paribus), maka jumlah barang/jasa yang diminta 
naik, menyebabkan surplus konsumen/kesejahteraan masyarakat 
meningkat, demikian sebaliknya. 

2. Dampak diskriminasi harga terhadap surplus konsumen

Diskriminasi harga menetapkan harga yang berbeda pada barang/
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jasa yang sama untuk konsumen yang berbeda. Diskriminasi 
harga biasanya ditetapkan oleh monopolis, antara lain melalui 
diskriminasi harga tingkat pertama (first	 degree	 ).	 Jika	 ini	
dilakukan monopolis, maka surplus konsumen akan diambil 
alih oleh produsen untuk meningkatkan keuntungan produsen, 
akibatnya kesejahteraan masyarakat turun.

3. Dampak kebijakan pemerintah terhadap surplus konsumen 

Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui kebijakannya, khususnya berkaitan dengan pembentukan 
harga. Pemerintah dapat menentukan harga terendah dan 
tertinggi untuk barang-barang tertentu (misalnya harga tertinggi 
untuk BBM tertentu, harga terendah untuk gabah/beras), sehingga 
surplus konsumen meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga 
bisa meningkat dengan menurunnya tingkat pajak, baik yang 
dikenakan pada konsumen maupun produsen. Kebijakan yang 
berkaitan dengan meningkatnya jumlah barang-barang di pasaran 
juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan surplus produsen yang merupakan kesediaan 
untuk menerima keuntungan minimal (willingness to accept) 
dengan menjual barang atau jasa, identik dengan kesediaan untuk 
menjual/memproduksi (willingness to sell). Konsep kesediaan untuk 
menjual pada produsen (ditunjukkan oleh kurva penawaran) dapat 
dibandingkan dengan konsep kesediaan membayar (willingness to 
pay) pada konsumen (ditunjukkan oleh kurva permintaan). Kesediaan 
untuk menjual ditentukan oleh biaya produksi, di mana makin 
tinggi biaya produksi barang/jasa, maka makin kecil kesediaannya 
memproduksi/menjual barang, sehingga makin kecil surplus 
produsen, yang menyebabkan penjual/produsen hanya bersedia 
menjual/memproduksi barang dengan harga yang lebih tinggi 
daripada biaya produksinya. Sebaliknya, makin tinggi harga, makin 
besar surplus produsen, makin besar kesediaan penjual/produsen 
untuk menjual/ memproduksi. Tetapi harga pasar tentu saja dibatasi 
oleh kesediaan konsumen untuk membayar (willingness to pay). 
Dengan kata lain, surplus produsen dibatasi oleh harga pasar. Secara 
grafis,	surplus produsen juga didasarkan oleh kurva penawaran dan 
kurva permintaan, seperti terlihat pada Gambar 4.2.
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Setiap produsen/penjual menghadapi biaya ekonomi, yang 
merupakan penjumlahan dari biaya produksi ditambah biaya minimal 
lainnya dalam memproduksi barang dan jasa agar diperoleh nilai 
tambah. Selain itu, tidak ada penjual yang mau menjual dengan harga 
yang lebih rendah daripada biaya produksi apabila tidak ingin merugi. 
Oleh sebab itu biaya minimum dari sebuah produk (barang/jasa) 
adalah sama dengan biaya produksi yang dihadapi produsen yang 
paling	efisien.

Gambar 4.2. Surplus Produsen

Kurva penawaran dimulai dari produsen-produsen yang paling 
efisien,	karena	mereka	mampu	memproduksi	dengan	harga	minimum.	
Jika harga pasar meningkat, maka produsen/ penjual lainnya yang 
kurang	 atau	 tidak	 efisien	 akan	 memasuki	 pasar,	 sepanjang	 harga	
pasar lebih besar daripada biaya ekonomi produksi. Dalam hal ini 
produsen/	 penjual	 yang	 paling	 efisien	 memiliki	 surplus produsen 
yang maksimum, sedang produsen/ penjual yang marginal, alias tidak 
efisien,	tidak	memiliki	surplus produsen.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi surplus produsen 
antara lain:

1. Dampak perubahan harga terhadap surplus produsen

Kondisi ini bisa dimulai dari penghasilan masyarakat yang 
meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan 
meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Jika permintaan 
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meningkat, namun jumlah yang ditawarkan tetap, maka akan 
mendorong peningkatan harga barang. Jika harga barang 
meningkat maka surplus produsen akan meningkat pula. 

Peningkatan surplus produsen tidak selalu berimplikasi 
penurunan surplus konsumen. Karena sebagian surplus konsumen 
yang “diambil” oleh produsen terkompensasi oleh peningkatan 
konsumsi barang, yang didorong oleh peningkatan pendapatan. 
Dalam ekonomi neoklasik, suatu tindakan yang dilakukan dalam 
ekonomi yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan 
satu pihak tanpa merugikan (menurunkan) kesejahteraan pihak 
lain, merupakan keadaan yang disebut Pareto-improvement. 
Perbaikan kesejahteraan yang terus-menerus ini pada suatu saat 
akan berhenti pada titik ekuilibrium yang disebut dengan Pareto-
optimalitas, di mana sudah tidak bisa dilakukan lagi Pareto-
improvement. Pada keadaan Pareto-optimalitas, upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan satu pihak justru akan menurunkan 
kesejahteraan pihak lainnya.

2. Dampak diferensiasi produk terhadap surplus produsen

Produk barang/jasa yang terdiferensiasi menyebabkan produsen/
penjual agak leluasa dalam menentukan harga di atas biaya 
marginalnya. Jika produsen meningkatkan harga, maka surplus 
produsen akan meningkat

Konsep surplus ekonomi ini penting untuk menganalisis manfaat 
dari berbagai intervensi pemerintah terhadap perubahan kondisi 
permintaan dan penawaran barang/jasa di pasar. Surplus ekonomi 
juga berguna bagi perusahaan-perusahaan dalam pembuatan 
keputusan untuk tumbuh dan melakukan ekspansi lebih luas.

B. Kesejahteraan Ekonomi dalam Pasar Persaingan

Menurut teori kesejahteraan klasik, model pasar persaingan 
sempurna	dapat	mengalokasikan	sumber	daya	secara	efisien.	Dapat	
dikatakan bahwa perekonomian yang sepenuhnya terdiri dari pasar 
persaingan sempurna mengarah pada maksimalisasi kepuasan 
konsumen. Hal berikut ini karena, dalam ekuilibrium jangka panjang, 
adanya persaingan memaksa perusahaan memproduksi dengan 
teknologi dengan biaya paling rendah yang tersedia, dengan biaya per 
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unit terendah, dan menjualnya kepada konsumen dengan harga yang 
hanya mencakup biaya rendah pula.

Dalam pasar persaingan sempurna, beberapa hal berikut dapat 
tercapai:

1. Preferensi konsumen sebagaimana tercermin di pasar akan 
terpenuhi. 

Disini: P = MC = MU, sehingga baik konsumen maupun produsen 
akan merasa puas.

2. Sumber daya masyarakat akan dialokasikan dengan cara yang 
paling	efisien,	baik	di	dalam	maupun	antar	industri.

3. Faktor	 produksi	 fleksibel,	 dan	 harga	 produk	 yang	 terjadi	 akan	
memastikan bahwa semua faktor produksi digunakan secara 
penuh.

4. Persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan input dan faktor-
faktor produksi akan menyebabkan pemilik faktor dibayar dengan 
biaya kesempatan (opportunity cost) mereka; hal ini ditentukan 
oleh kontribusi masing-masing faktor terhadap total output, yang 
diukur dengan produk marjinalnya (MP).

5. Dengan pendapatan dan selera konsumen tertentu, kepuasan 
konsumen agregat akan dimaksimalkan karena barang akan 
didistribusikan ke konsumen sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, keseimbangan pada P = MC, menyiratkan bahwa 
konsumen hanya membayar harga yang mencakup biaya unit terakhir 
dari setiap jenis barang yang dihasilkan. Karena kemudahan dalam 
hal masuk dan keluar perusahaan dari dan ke industri, perekonomian 
dengan pasar persaingan sempurna akan segera mengalokasikan 
kembali sumber daya untuk memenuhi perubahan preferensi 
konsumen atau mencerminkan kondisi penawaran yang berubah. 
Oleh	karena	itu,	sumber	daya	selalu	dialokasikan	secara	efisien	sesuai	
selera konsumen.

Namun ada beberapa kritik pada praktik pasar persaingan 
sempurna. Ada beberapa keraguan tentang apakah pasar persaingan 
sempurna akan menjamin kepuasan konsumen secara maksimal, hal 
ini karena dalam pasar persaingan sempurna:
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1. hanya memberi sedikit insentif untuk inovasi teknologi; 

2. tidak bisa menggambarkan biaya dan manfaat yang tidak 
terkendali; 

3. ada kekurangan variasi produk dalam pasar persaingan sempurna; 
dan 

4. distribusi pendapatan mungkin tidak “adil”.

Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya akan 
memproduksi/menjual pada harga yang kompetitif, Pc, di mana kurva 
penawaran dan permintaan berinteraksi. Semua perusahaan identik 
sehingga akan menghadapi kurva penawaran yang sama. Jika kurva 
penawaran perusahaan ini (kurva biaya marjinal) lebih tinggi dan 
tidak dapat menghasilkan laba di PC, maka bisnisnya akan bangkrut, 
dan jika kurva penawarannya lebih rendah dan mampu menghasilkan 
laba, maka perusahaan lain akan memasuki pasar sampai semua 
perusahaan menghasilkan laba nol. Ketika perusahaan memproduksi 
di harga Pc, perusahaan tersebut akan memasok kuantitas Qc. 

Kesejahteraan dalam pasar yang kompetitif/bersaing sempurna, 
dapat dilihat dari sisi konsumen maupun produsen. Perhatikan 
Gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3 Kesejahteraan Konsumen dan Produsen

Kesejahteraan dari sisi konsumen pada pasar yang bersaing 
sempurna, merupakan surplus kon-sumen, terlihat pada bi-dang 
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a-b-c, sementara kesejahteraan di sisi pro-dusen - surplus produsen 
berada pada bidang d-e

Setiap peningkatan harga karena meningkatnya biaya marjinal 
menggambarkan kerugian kesejahteraan (Welfare loss). Ukuran 
moneter atas hilangnya kesejahteraan ini disebut “dead-weight loss”. 
Misalnya ketika ada peningkatan pajak yang dikenakan pada produk, 
maka harga akan meningkat. Meningkatnya harga tersebut akan 
menyebabkan menurunnya kesejahteraan produsen. Gambar 4.4 
menunjukkan ‘deadweight’ loss akibat meningkatnya harga.

Gambar 4.4 Pajak dan ‘Deadweight Loss’

Perubahan harga dari Po ke P1 akibat meningkatnya pajak 
menyebabkan kerugian kesejahteraan atas hilangnya surplus ekonomi, 
baik bagi produsen maupun konsumen. Area merah menggambarkan 
hilangnya surplus produsen, semen-tara area biru meng-gambarkan 
hi-langnya surplus konsumen.

C.  Kesejahteraan Ekonomi dalam Pasar Monopoli

Dilihat dari perspektif kesejahteraan yang dapat diperoleh 
industri/perusahaan melalui persaingan yang kompetitif, maka praktik 
monopoli merupakan kondisi yang sebaliknya. Praktik monopoli dapat 
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menyebabkan kerugian kesejahteraan. Akan tetapi tidak semua praktik 
monopoli menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam industri, 
ada kondisi atau realita di mana perusahaan monopoli mungkin lebih 
efisien	 secara	produktif	dari	pada	berada	di	pasar	yang	kompetitif. 
Jika dalam pasar yang bersaing kompetitif industri memaksimalkan 
laba	pada	tingkat	output	yang	efisien	secara	produktif	dan	alokatif,	
maka kekuatan pasar yang dimiliki monopolis dapat menyebabkan 
monopolis memperoleh laba abnormal (supernormal) dengan 
mengorbankan	efisiensi	dan	kesejahteraan	konsumen/masyarakat.

Akan tetapi yang sering terjadi harga monopoli lebih tinggi 
dari biaya marjinal dan biaya rata-rata, yang menyebabkan hilangnya 
efisiensi	 alokatif	 dan	 kegagalan	 pasar.	 Perusahaan	 monopoli	
menetapkan harga pada konsumen di atas biaya sumber daya yang 
digunakan dalam pembuatan produk dan kebutuhan, sehingga 
menyebabkan keinginan konsumen tidak terpenuhi karena produk 
kurang dikonsumsi (karena harganya mahal). Bila biaya rata-rata lebih 
tinggi,	hal	ini	mencerminkan	adanya	ketidakefisienan	dalam	produksi,	
berarti bahwa perusahaan tidak mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya yang langka. Dalam kondisi ini, dimungkinkan ada kasus 
untuk intervensi pemerintah, misalnya melalui kebijakan persaingan 
atau deregulasi pasar.

Masih berkaitan dengan kerugian kesejahteraan, kurangnya 
persaingan dapat membuat monopoli kurang terdorong untuk 
berinvestasi dalam ide-ide baru. Bahkan jika ada keuntungan monopoli 
dari skala ekonomi, perusahaan monopoli memiliki sedikit insentif 
untuk mengendalikan biaya mereka dan tidak ada penghematan biaya 
nyata dibandingkan perusahaan dengan pasar yang kompetitif. Hal ini 
berbeda dengan industri yang kompetitif, yang dalam jangka panjang 
akan mencapai harga dan output equilibrium di mana permintaan 
pasar sama dengan penawaran pasar (Demand = Supply). 

Kurangnya persaingan menyebabkan perusahaan monopoli 
memiliki sedikit insentif untuk berinvestasi pada gagasan baru. 
Bahkan jika ada keuntungan monopolis dari skala ekonomi, mereka 
memiliki sedikit insentif untuk mengendalikan biaya, serta berperilaku 
inefisiens	seperti	tidak	adanya	penghematan	biaya	riil	dibandingkan	
dengan pasar yang kompetitif. Perhatikan Gambar 4.5, di mana 
output dan harga ekuilibrium berada pada Qm dan Pm. Pada titik ini, 
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Pm	=	MC	dan	industri	memenuhi	syarat	untuk	efisiensi	alokatif,	dan	
memberikan kesejahteraan baik produsen maupun konsumen. 

Gambar 4.5 Kesejahteraan Konsumen dan Produsen

Kesejahteraan dari sisi konsumen pada indus-tri monopoli 
yang merupakan surplus konsumen, terlihat pa-da bidang a saja, se-
mentara kesejahteraan di sisi produsen/ sur-plus produsen berada 
pada bidang d-b-e.

Seperti halnya pada industri dalam persaingan 
sempurna/kompetitif, berkurangnya kesejahteraan bagi produsen 
maupun konsumen juga dapat terjadi dalam industri monopoli 
akibat berubahnya struktur pasar dari persaingan sempurna menjadi 
monopoli, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Perubahan Struktur Pasar dan ‘Deadweight Loss’

Perubahan harga dari Po ke P1 akibat perubahan struktur 
persaingan menyebabkan ke-rugian kesejahteraan atas hilangnya 
surplus ekonomi, baik bagi produsen maupun konsumen. Area merah 
meng-gambarkan hilangnya surplus produsen, sementara area biru 
meng-gambarkan hilangnya surplus konsumen.

D. Kebijakan Pemerintah

Kesejahteraan masyarakat dalam pasar yang kompetitif akan 
tercapai apabila asumsi persaingannya terpenuhi. Dalam kondisi ini 
pemerintah hanya memastikan bahwa semua pperaturan dan produk 
hukum dipatuhi oleh pelaku pasar, serta menjaga kestabilan mata 
uang. Namun apabila pasar gagal dalam mengalokasikan sumber 
daya	secara	efisien,	sehingga	menimbulkan	inefisiensi	dan	pasar	yang	
bersaing tidak sempurna, distribusi pendapata/kesejahteraan tidak 
adil, dan kinerja perekonomian menurun, maka pemerintah dapat 
melakukan intervensi menggunakan ragam kebijakan, baik kebijakan 
harga maupun kebijakan di sektor riil. Kebijakan harga yang sering 
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dilakukan adalah pengaturan harga batas atas dan batas bawah. 
Berikut ini beberapa contoh kegagalan pasar dan bentuk intervensi 
pemerintah:

Tabel 4.1. Kegagalan Pasar dan Intervensi Pemerintah

No. Kegagalan Pasar Konsekuensi Kegagalan Bentuk intervensi
1. Alokasi faktor 

produksi yang 
tidak ‘mobile’

Pengangguran 
struktural, ketimpangan 
pendapatan

Investasi Negara 
dalam pendidikan 
dan pelatihan

2. Barang publik 
tidak tercukupi

Kegagalan pasar 
menyediakan barang 
publik

Barang publik didanai 
pemerintah untuk 
konsumsi kolektif

3. Informasi yang 
tidak sempurna

Merugikan konsumen Melakukan 
pengaturan 
perundangan

4. Kemiskinan 
relatif tinggi

Keluarga penghasilan 
rendah mengalami 
problem sosial

Meningkatkan 
perpajakan dan 
kesejahteraan dengan 
mendistribusikan 
kembali pendapatan 
dan kekayaan

5. Kekuatan 
monopoli di 
pasar meningkat

Harga konsumen 
yang lebih tinggi 
menyebabkan hilangnya 
efisiensi	alokatif

Penerapan kebijakan 
persaingan, 
mendorong 
perusahaan baru di 
pasar

Kegagalan pasar menyebabkan pasar bersaing tidak sempurna, 
antara lain timbulnya kekuatan monopoli. Joseph Schumpeter, salah 
satu ekonom besar abad ke-20, pernah mengatakan bahwa seseorang 
tidak perlu khawatir dengan kekuatan monopoli, karena monopoli 
hanya bersifat sementara. Menurutnya akan ada persaingan sengit 
di pasar dan memastikan bahwa harga tetap kompetitif. Pendapat 
atau analisis Schumpeter tersebut saat ini ternyata kurang tepat, 
karena	hasil	empiris	memberikan	konfirmasi	yang	kuat	bahwa	pasar	
saat ini dicirikan oleh persistensi keuntungan monopoli yang tinggi. 
Artinya kesejahteraan masyarakat dikendalikan oleh hanya beberapa 
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kelompok pemilik modal yang menguasai pasar dengan produk yang 
dihasilkannya.

Implikasinya sangat besar, karena selama ini banyak asumsi 
tentang ekonomi pasar didasarkan pada model kompetitif, dengan 
penerimaan marjinal sepadan dengan kontribusi sosial. Pandangan 
ini telah menyebabkan keraguan tentang intervensi resmi dari 
pemerintah.	 Jika	 pasar	 sudah	 efisien	 dan	 adil,	 hanya	 sedikit	 yang	
dapat dilakukan oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan 
perbaikan masalah-masalah. Tetapi jika pasar didasarkan pada 
eksploitasi oleh sekelompok industri yang memiliki modal besar, 
seperti monopoli, maka alasan untuk laissez-faire tidak ada. Dalam 
kasus ini, pertempuran melawan kekuasaan monopoli yang mengakar 
tidak hanya pertempuran untuk demokrasi, namun juga merupakan 
pertempuran	untuk	efisiensi	dan	kemakmuran	bersama.
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Informasi Pengetahuan 

•	 Skala Ekonomis memaksa pendatang baru harus memikul biaya 
tinggi (cost disadvantage) terutaman dalam produksi, riset, 
pemasaran dan layanan serta distribusi

•	 Diferensiasi	 produk	 terjadi	 karena	 adanya	 identifikasi	 merek	
dimana dikaitkan dengan iklan, layanan, distribusi dan lain 
sebagainya.

•	 Kebutuhan modal yang cukup besar juga merupakan hambatan 
utama, karena adanya beberapa modal yang tidak kembali seperti 
iklan rintisan, riset pengembangan, sediaan dan juga penutup 
kerugian awal.

•	 Hambatan biaya bukan karena skala yang dimaksud adalah biaya 
yang dikarenakan perjalanan usaha perusahaan, teknologi rahasia, 
akses bahan baku, subsidi pemerintah dan lain sebagainya.

•	 Akses ke saluran distribusi dari perusahaan yang mapan 
merupakan hambatan bagi pendatang baru. Karenanya 
dibutuhkan usaha yang keras dan modal yang cukupp besar untuk 
dapat mengamankan distribusinya.

•	 Kebijakan pemerintah merupakan batu sandungan bagi pendatang 
baru, ini dikarenakan pendatang baru belum memahami seluk 
beluk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga 
terkesan memihak pada industri yang sudah mapan.

---------000---------
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5. PERILAKU INDUSTRI

Sumber: https://www.rathbones.
com/knowledge-and-insight/ 
opportunities-and-challenges-

disruptive-technologies

Perilaku industri merupakan 
pola tanggapan dan penyesuaian 
perusahaan dalam suatu industri 
untuk mencapai tujuannya dan untuk 
menghadapi persaingan dalam rangka 
penjualan produknya.  Perilaku industri 
satu dengan industri lainnya adalah 
sangat berbeda, dan perbedaan ini salah 
satunya disebabkan oleh perbedaan 
struktur pasar dalam industri.  Perilaku 
yang mempunyai struktur persaingan 
sempurna, berbeda dengan dengan 
struktur industri yang mempunyai 
struktur oligopoli, monopoli, dan 
persaingan monopolistic.

Variasi struktur ini seperti telah dijelaskan sebelumnya dapat 
dilihat dengan berbagai ukuran, seperti diferensiasi produk, rintangan 
masuk, tingkat konsentrasi, tingkat pertumbuhan permintaan pasar 
dan lain-lain.

Perilaku yang dilakukan perusahaan dalam suatu industri 
merupakan upaya atau cara perusahaan untuk menentukan 
harga jual, mempromosi produk melalui iklan dan semacamnya, 

PERILAKU INDUSTRI BAB
5
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mengkoordinasikan aktivitas perusahaan dalam pasar (misalnya 
berupa kolusi, kartel, dst), kepentingan dalam melakukan penelitian 
dan pengembangan (R& D). Beberapa perusahaan berperilaku semakin 
canggih ketika harus berhadapan dengan pesaing dengan berbagai 
kecanggihan teknologi di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 saat 
ini.

Perilaku perusahaan  dalam industri menarik untuk diamati 
dan dibahas apabila perusahaan berada dalam struktur persaingan 
yang tidak sempurna, termasuk struktur monopoli, oligopoli dan 
persaingan monopolistik.  Perilaku perusahaan dalam struktur  
persaingan sempurna kurang menarik untuk diamati karena 
sedemikian banyaknya perusahaan yang ada dalam suatu industri, 
sehingga menyebabkan perusahaan tidak memiliki kemampuan 
untuk menetukan harga.   Materi yang akan dibahas berikut ini adalah 
tentang perilaku industri diberbagai struktur pasar, dan contoh 
perilaku industri di era revolusi industrial 4.0.

A. Perilaku Industri dalam Pasar Persaingan Sempurna

Perusahaan dalam industri yang bersaing sempurna/kompetitif 
tidak dapat menentukan harga pasar, karena harga pasar ditentukan 
oleh mekanisme permintaan dan penawaran dari banyak penjual 
dan banyak pembeli. Karena ada asumsi informasi tentang pasar 
sempurna dan jenis barang homogen, maka dalam pasar persaingan 
sempurna ini tidk ada penjual yang menaikkan harga. Jika penjual 
mencoba menaikkan harga, maka konsekuensinya pembeli akan 
meninggalkannya dan membeli barang ke penjual lain yang harganya 
lebih murah. Dalam jangka panjang, produsen bebas masuk atau 
keluar pasar dengan tidak ada penghalang.

Di pasar persaingan sempurna, harga keseimbangan tercapai 
ketika MR = MC; dan karena MR = D = AR = P, maka harga keseimbangan 
tercapai ketika P = MC. Pada kondisi ini penjual di pasar persaingan 
sempurna mencapai maksimum profit.
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 Gambar 5.1 Penentuan harga dan profit jangka pendek

Dalam jangka pendek, perusahaan akan menawarkan produk 
hanya	jika	P	=	MC	(Wei	and	Liu)	apabila	P	≥	AVC.	Jika	P	<	AC,	perusahaan	
masih bisa beroperasi dalam jangka pendek dengan meminimumkan 
kerugian, dan namun jika P < AVC, maka perusahaan harus menutup 
usahanya.

Dalam jangka panjang, perusahaan harus membuat dua 
keputusan tentang apakah (1) perusahaan tetap dalam pasar, dan (2) 
berapa banyak yang diproduksi. Keputusan kedua ditentukan oleh MR 
= P = LRMC, sementara keputusan pertama dibatasi oleh paling tidak 
P = AC. Perusahaan dalam jangka panjamg menawarkan produknya 
jika	P=MC(Wei	and	Liu)	if	MC	≥	AC.

 Tentu saja dalam jangka panjang bila harga melebihi minimum 
LRAC, maka akan menarik perusahaan-perusahaan baru masuk 
dalam pasar, dan kurva penawaran bergeser ke kanan, jumlah yang 
ditawarkan meningkat, sehingga harga turun. Jika harga turun, 
maka akan memicu perusahaan-perusahaan di dalam pasar yang 
tidak mampu menginguti harga yang baru akan meninggalkan pasar. 
Sehingga dalam jangka panjang, profit	ekonomi	sama	dengan	nol.

Dengan kata lain, karena harga ditentukan oleh mekanisme 
pasar, perusahaan tidak memiliki perangsang untuk beriklan sebagai 
reaksi pada saingan-saingan atau untuk berusaha mencegah terjadi 
entry para pesaing. Meskipun banyak perusahaan kecil dalam suatu 
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industri yang bersaing kompetitif bisa mengkoordinir suatu kartel, 
namun perusahaan baru tetap akan bisa masuk ke dalam pasar tanpa 
bisa dihalangi. 

B. Perilaku Industri dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Perilaku perusahaan menjadi suatu hal yang menarik ketika 
terjadi persaingan yang tidak sempurna, di mana penjual/produsen 
lebih sedikit dibandingkan pembeli/konsumen. Akan banyak perilaku 
yang dimainkan perusahaan agar mencapai profit	 maksimum	 dan	
tujuan	perusahaan	lainnya	(Efisiensi,	keberlanjutan	usaha,	dst).

1. Perilaku Industri dalam Pasar Monopoli

Monopoli murni adalah struktur pasar 
dengan produsen tunggal yang memasok barang 
yang tidak memiliki pengganti yang dekat untuk disepakati di sejumlah 
konsumen yang bertindak secara independen dan tidak terlalu 
memengaruhi tingkat harga pasar dengan keputusan masing-masing. 
Ada hambatan yang tinggi bagi perusahaan untuk masuk pasar, yang 
disebabkab antara lain:

a. Hambatan legislatif: Hak paten dan hak cipta; lisensi 
pemerintah atau waralaba

b. Kendala teknologi: Skala ekonomi yang relatif terhadap ukuran 
pasar, dan juga ekonomi jaringan. 

c. Skala	efisien	minimum	adalah	output	minimum	di	mana	kurva	
biaya rata-rata jangka panjang perusahaan berhenti menurun. 
Skala	 efisien	 minimum	 yang	 terkait	 dengan	 ukuran	 pasar	
menentukan jumlah perusahaan yang sesuai untuk industri. 
Ada	monopoli	alami	ketika	skala	efisien	minimum	relatif	besar	
dibandingkan dengan ukuran pasar.

d. Hambatan strategis: Tindakan monopoli (investasi, penetapan 
harga, kontrol eksklusif atas input penting) yang mencegah 
masuknya pesaing potensial ke pasar.

Seperti juga di pasar persaingan sempurna, profit	maksimum	
di pasar monopoli tercapai dengan pendekatan margjinal ketika MR–
MC = 0, atau MR=MC, dimana:
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Jika MR < 0 monopolis dapat menjual unit output tambahan 
hanya dengan mengurangi harga untuk seluruh unit produknya. Jika 
MR > 0, juga 1−<d

pE , maka monopoli tidak pernah memproduksi 
pada bagian yang tidak elastis dari kurva permintaan. Perhatikan 
gambar 5.2, jika MC berada pada kurva MC yang menurun, maka 
monopolis memperoleh profit	 minimum,	 yang	 akan	 menyebabkan	
kerugian maksimum. Monopoli juga menetapkan harga P* sesuai 
dengan permintaan pasar (D),, sehingga profit	maksimum	ditunjukkan	
oleh bidang yang diblok. 

Gambar 5.2 Harga dan Profit Maksimum 

Tidak ada kurva penawaran untuk monopoli. Jumlah output 
yang sama dari monopolis kemungkinan dapat berkaitan dengan 
tingkat harga yang berbeda karena perubahan permintaan pasar. 
Oleh karena itu tidak ada hubungan fungsional antara kuantitas yang 
disediakan dan harga pasar untuk monopoli. Dan sebaliknya, satu 
tingkat harga yang sama bisa berkaitan dengan jumlah yang berbeda 
yang ditawwarkan oleh monopoli karena perubahan permintaan 

MR
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pasar. Oleh karena itu, tidak ada hubungan fungsional antara harga 
pasar dan output optimal untuk monopoli.

Monopoli mempunyai kekuatan pasar yang tidak dimiliki 
perusahaan di struktur pasar bukan monopoli. Kekuatan pasar adalah 
kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga pada produknya 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat harga kompetitif (P) 
yang sama dengan MC pada output ekuilibrium (Pm = MC). Namun 
kekuatan pasar tersebut dibatasi oleh elastisitas permintaan. Semakin 
elastis permintaan, maka semakin rendah kekuatan pasar monopolis. 

Gambar 5.3 Dead-Weight Loss Monopoli

Struktur pasar monopoli membawa kerugian sosial bagi 
masyarakat (Dead-weight loss/DWL), lihat gambar 5.3 yang diblok biru. 
Dicontohkan suatu industri yang pada mulanya sangat kompetitif telah 
berubah menjadi monopolis yang memaksimalkan laba. Diasumsikan 
bahwa monopoli memiliki kurva MC miring ke atas, dan menghasilkan 
keuntungan ekonomi. Dijelaskan dari gambar di atas, ada perbedaan 
antara output dan harga pada industri monopoli dengan output dan 
harga pada industri persaingan sempurna yang menyebabkan DWL Di 
pasar persaingan sempurna, equilibrium dihasikan dari perpotongan 
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kurva permintaan (D = MR) dan penawaran (MC). Output ekuilibrium 
dalam pasar persaingan sempurna (Qc) lebih besar dari output 
monopoli (Qm), dan harga di pasar persaingan sempurna (Pc) lebih 
rendah dibandingkan harga monopoli (Pm). 

Monopoli juga dapat dintervensi dengan harga tertinggi (ceiling 
price) yang ditetapkan oleh pemerintah, yang biasanya lebih rendah 
dari harga yang ditetapkan oleh monopoli. Jika ada ceiling price, 
maka dapat mengurangi biaya sosial monopoli. Pemerintah juga 
membuat kebijakan lain seperti Undang-undang anti monopoli dan 
beberapa regulasi lainnya untuk mencegah penguasaan ekonomi 
yang merugikan masyarakat.

Selain itu, perusahaan monopoli juga dapat menjadi monopolis 
alami (natural monopoly), yaitu struktur pasar dengan hambatan 
masuk yang tinggi yang muncul karena mempunyai skala ekonomi 
besar	 dan	 jumlah	produksi	 yang	 efisien	minimum	pada	 pasar	 yang	
relatif sempit. Ada skala ekonomi di seluruh rentang output yang 
mungkin. Biaya rata-rata menurun yang ditentukan oleh permintaan 
pasar,	 sehingga	 terjadilah	 produsen	 tunggal	 yang	 efisien	 di	 pasar.	
Monopoli seperti ini juga bisa terjadi karena dibuat, sebagai akibat 
dari peraturan legislatif atau pemerintah. Contoh monopoli alamiah 
adalah perusahaan yang dintervensi pemerintah dengan menetapkan 
harga di bawah harga monopoli. Jika ini terjadi, maka monopolis akan 
merugi, dan biasanya pemerintah memberi subsidi produksi pada 
monopoli agar tidak merugi.

Perusahaan monopoli yang mempunyai kekuatan pasar dapat 
menerapkan harga yang berbeda untuk barang yang sama dan 
diproduksi dengan biaya yang sama, disebut sebagai diskriminasi 
harga (price discrimination). Pada kasus ini pembeli yang telah 
membeli barang dengan harga lebih rendah tidak boleh menjualnya 
kepada pelanggan lain dengan harga lebih tinggi. Ada beberapa jenis 
diskriminasi harga:

a. Diskriminasi harga tingkat pertama/sempurna (first degree).

Suatu monopolis yang mempraktikkan diskriminasi harga 
sempurna (tingkat pertama) ketika setiap pelanggan 
dikenakan harga sesuai pesanannya. Harga reservasi adalah 
harga tertinggi yang pelanggan siap bayar untuk suatu 
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barang. Sebagai contoh A dan B adalah pelanggan perusahaan 
monopolis yang telah memesan produk yang sama, namun 
A dikenakan harga per unit lebih tinggi dari pada harga per 
unit yang dikenakan pada B. Jika monopolis menerapkan 
diskriminasi harga ini, maka tidak akan ada dead-weight loss 
seperti monopoli non-diskriminasi. 

b. Diskriminasi harga tingkat kedua (second degree).

Jenis diskriminasi harga kedua adalah harga penjualan yang 
diterapkan pada sejumlah tertentu barang. Ukuran sejumlah 
barang tergantung pada tingkat permintaan pelanggan 
sasaran.	 Perusahaan	monopoli	 tidak	 dapat	mengidentifikasi	
tingkat permintaan konsumen yang diberikan, sehingga 
tujuan penjual adalah menciptakan insentif bagi konsumen 
sehingga dia dapat menunjukkan tingkat permintaannya. 
Beberapa konsumen dengan kemampuan pembelian yang 
tinggi dirancang sedemikian rupa sehingga memberi mereka 
setidaknya tingkat utilitas yang sama seperti ketika mereka 
membeli sejumlah barang yang dirancang untuk konsumen 
dengan permintaan rendah. Sebagai contoh, A membeli 5 
unit barang X dikenakan harga per unit sebesar Rp 200.000, 
namun B yang membeli 3 unit barang X yang sama dikenakan 
harga per unit Rp 300.000.

c. Diskriminasi harga tingkat ke tiga (third degree).

Jenis diskriminasi harga tingkat ketiga mengandaikan 
bahwa ada segmentasi pasar yang pasti. Berbeda dengan 
jenis diskriminasi kedua, dalam hal ini monopoli mampu 
menghubungkan setiap pelanggan dengan salah satu 
segmen pasar, dengan menjual barang yang sama dengan 
harga yang berbeda di setiap pasar (lihat Gambar 5.4). 
Monopoli yang diskriminatif memilih output di segmen 
pasar sehingga pendapatan marjinal sama di setiap segmen. 
Monopolis dengan diskriminasi harga memiliki insentif untuk 
meningkatkan output yang dijual di segmen yang lebih elastis 
dari permintaan pasar, dan mengurangi kuantitas pasokan 
yang sama ke segmen yang kurang elastis dari permintaan 
pasar, sehingga peningkatan total pendapatan di segmen yang 



     101 Sri Indah Nikensari

lebih elastis lebih besar dari penurunan pendapatan pada 
segmen pasar yang kurang elastis.

 Gambar 5.4. Diskriminasi Harga tingkat tiga

2. Perilaku Industri dalam Pasar Persaingan Monopolistik

Persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang 
menggabungkan ciri khas dari monopoli dan persaingan sempurna. 
Mirip dengan pasar persaingan sempurna, dalam struktur pasar ini 
ada banyak perusahaan kecil di pasar; keputusan mereka diasumsikan 
tidak saling bergantung satu sama lain; ada free entry bagi perusahaan 
dari luar pasar ke pasar persaingan monopolistik.

Dalam persaingan monopolistik, ada banyak perusahaan 
kecil yang memproduksi barang pengganti yang mirip (tetapi 
tidak sempurna) satu sama lain, misalnya dalam industri kosmetik, 
kendaraan bermotor, handphone, dll. Diferensiasi produk adalah 
ciri khas dari struktur pasar ini, misalnya satu perusahaan yang 
memperoduksi shampoo dengan berbagai merk yang hadir di pasar, 
atau	lokasi	spesifik	dari	masing-masing	produsen.	

Tetapi karena produknya diferensiasi, setiap perusahaan 
berperilaku seperti monopoli di segmen yang sempit dari pasar 
agregat atas barang pengganti yang mirip. Setiap perusahaan memiliki 
kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga produknya dalam rangka 
memilih volume output, yaitu menghadapi kurva permintaan residual 
miring ke bawah (D pada gambar 5.5).
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Setiap perusahaan mencari keuntungan maksimum sehingga 
perusahaan tersebut memilih outputnya sampai pendapatan 
marjinal sama dengan biaya marjinal, yaitu kondisi turunan pertama 
dari maksimalisasi laba yang sama seperti perusahaan monopoli: 
MR = MC. Perbedaannya adalah bahwa MR (lihat gambar 5.5) tidak 
tergantung pada permintaan pasar, tetapi tergantung pada kurva 
permintaan residual. Permintaan residual adalah permintaan atas 
produk dari perusahaan lainnya, yaitu permintaan pasar agregat atas 
output pesaing monopolistik lainnya. Misalnya permintaan produk X 
dari perusahaan A = 5000 unit, permintaan pasar agregat atas produk 
yang hampir mirip X = 25.000 unit, maka permintaan residual adalah 
20.000 unit.

Dalam jangka pendek, pesaing monopolistik dapat memperoleh 
keuntungan ekonomi positif (lihat gambar 5.5). Namun dalam jangka 
panjang, masuknya perusahaan baru secara bebas ke pasar yang masih 
memiliki keuntungan ekonomi positif akan menggeser permintaan 
residu dari pesaing monopolistik hingga ke bawah sampai: P = AC. 
Harga yang terbentuk dalam jangka panjang ini sama seperti dalam 
pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan bebas masuk pasar, 
sehingga menghasilkan laba nol (PK) untuk perusahaan dengan produk 
yang terdeferensi (lihat gambar 5.6). Perbedaan P*‒PK adalah biaya 
keragaman produk di pasar persaingan monopolistik. Seterusnya 
apabila perusahaan tidak bisa bertahan dengan pasar persaingan ini, 
maka perusahaan bebas keluar pasar.

Gambar 5.5 Persaingan Monopolistik 

Jangka pendek

Gambar 5.6 Persaingan Monopolistik 

Jangka panjang
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Perusahaan dalam struktur pasar persaingan monopolistik 
dengan produk yang hampir mirip dengan produk pesaingnya, 
selain melakukan deferensiasi produk untuk memaksimumkan 
keuantungan, juga harus pandai dalam menawarkan sisi unik dari 
produk yang dihasilkannya, sehingga akan menarik minat pembeli. 
Berbagai hal dapat dilakukan untuk meyakinkan calon pembeli, antara 
lain dengan beriklan (melalui TV, radio, media sosial lainnya), menjadi 
sponsor event-event besar, melakukan R&D agar produknya selalu 
unggul terdepan, dst.

3. Perilaku Industri dalam Pasar Oligopoli

Pasar Oligopolistik terdiri dari beberapa produsen dengan pangsa 
pasar yang besar. Skala ekonomi yang besar biasanya menciptakan 
hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, dan akibatnya ada 
keuntungan ekonomi positif dari perusahaan-perusahaan yang ada 
dalam jangka panjang. Sisi permintaan pasar diwakili oleh sejumlah 
besar pelanggan. Produk mungkin homogen atau dapat dibedakan. 

Ada saling ketergantungan timbal balik antar perusahaan 
dalam pasar oligopoli. Setiap produsen mengakui bahwa harga dan 
outputnya bergantung pada tindakan perusahaan lain dalam industri. 
Sebuah model kurva permintaan yang bengkok (kinked demand), 
atau harga yang kaku (sticky price), dapat berfungsi sebagai contoh 
interdependensi perusahaan di pasar oligopolistik. Ciri khas model 
ini	adalah	kurva	permintaan	residu	perusahaan	non-fisik.	Ini	terdiri	
dari dua segmen, yakni:

a. Segmen permintaan yang elastis. Segmen ini mirip dengan 
kasus ketika satu perusahaan menaikkan harga dan pesaing 
mengabaikannya dengan tidak ikut menaikkan harga. 
Para pesaing ini kemudian mengisi penurunan penjualan 
perusahaan yang menaikkan harga, karena perusahaan yang 
menaikkan harga kehilangan sebagian dari pelanggannya. 

b. Segmen permintaan yang tidak elastis. Segnen ini mirip dengan 
kasus ketika satu perusahaan menurunkan harga dan pesaing 
mengikutinya. Akibatnya, perusahaan gagal meningkatkan 
penjualan dan pangsa pasar.
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.

 

 Gambar 5.7 Kinked Demand dan Sticky Prices

Ada kekakuan di titik persimpangan dari dua segmen permintaan 
residual. Kurva MR yang sesuai dengan permintaannya terputus pada 
tingkat output ini. Misalkan kurva MC memotong segmen vertikal 
diskontinuitas MR. Jika Q <Q*, MR> MC, maka perusahaan akan 
mendapatkan keuntungan tambahan dengan meningkatkan output 
yang dijual. Jika Q <Q*, MR> MC, maka perusahaan harus bersedia 
menanggung berkurangnya pendapatan jika perusahaan mengurangi 
output. Jadi Q* adalah output yang memaksimalkan laba dan P* 
adalah harga yang memaksimalkan laba. Akan ada harga yang kaku di 
pasar, bahkan jika permintaan dan (atau) teknologi dan biaya berubah, 
jika kurva MC masih berada di celah kurva MR. 

Karena oligopoli adalah seperangkat struktur pasar yang 
terletak di antara persaingan sempurna dan monopoli, maka ada 
model oligopoli yang lebih dekat dengan persaingan sempurna atau 
monopoli. Ada banyak model-model perilaku perusahaan/industri 
dalam struktur pasar oligopoly. Model-model perilaku industri 
yang terkenal antara lain adalah model kepemimpinan harga (price 
leadership), kartel dan kolusi, harga berdasarkan biaya rata-rata 
(average cost pricing), dan harga batas (limit pricing). 
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Model perang harga Bertrand adalah contoh oligopoli dengan 
hasil kompetitif. Contoh misalnya ada duopoli di pasar barang yang 
homogen, dan masing-masing dari kedua perusahaan beroperasi di 
bawah teknologi yang sama dengan skala hasil konstan. Artinya, MC = 
AC = const untuk setiap perusahaan. Ia membayar setiap perusahaan 
agar mengurangi harga produk tersebut dibandingkan dengan harga 
pesaingnya, karena dalam hal ini perusahaan pertama mendapatkan 
seluruh pasar dan pesaingnya akan kehilangan seluruh pasar. Jadi 
perusahaan memiliki insentif untuk terlibat dalam perang harga yang 
berlangsung sampai harga jatuh ke level MC. Sampai di tingkat ini 
tidak ada lagi perusahaan yang mengurangi atau menaikkan harga, 
karena akan menimbulkan kerugian. Akibatnya setiap perusahaan 
beroperasi pada nol keuntungan ekonomi. Harga pasar ditetapkan 
pada tingkat kompetitif: P = MC. Total output perusahaan akan sama 
dengan kuantitas ekuilibrium yang kompetitif (lihat gambar di bawah). 
Jadi interaksi antara duopolis menghasilkan hasil yang kompetitif.

 Gambar 5.8. Model Perang Harga dari Bertrand dan Kolusi

Sedangkan kartel adalah model yang berlawanan dari oligopoli 
dengan hasil monopoli. Semua perusahaan di pasar memutuskan 
untuk berkolusi dan berperilaku seperti monopoli. Semua perusahaan 
bersama memilih output monopoli dan menetapkan harga monopoli 



106   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

(lihat gambar di bawah). Perhatian utama kartel adalah distribusi kuota 
produksi di antara para anggotanya. Contoh kartel adalah OPEC, 
Negara-negara penghasil minyak, yang menetapkan quota produksi 
bagi anggota. Bila harga minyak dunia turun, Negara-negara minyak 
diminta diminta meningkatkan quota produksi, dan sebaliknya.

C. Perilaku Industri dalam Era Desruptif 

Salah satu dilema mendasar dari masyarakat modern 
adalah dampak yang tidak dapat diprediksi dan bermasalah yaitu 
perkembangan teknologi yang cepat. Dampaknya tidak hanya pada 
level perusahaan, tetapi juga pada level keseluruhan industri atau 
masyarakat (Kilkki et al. 2018). Pelaku di dunia industri harus berubah 
mengikuti lingkungan teknologi yang cepat berubah ini, bila tidak 
ingin terpuruk dengan kondisi yang usang. 

Saat ini lingkungan industri dihadapkan pada kondisi berbeda, 
yakni pada era revolusi industri 4.0, yang merupakan era disruption 
yang dikendalikan oleh teknologi informasi (internet) termasuk 
melalui smartphone. Era baru harus disikapi secara bijak oleh dunia 
industri, yang membutuhkan disruptive regulation, disruptive culture, 
disruptive mindset, dan disruptive marketing (Kasali 2017). 

Kondisi baru ini berbeda dari ekonomi klasik, teori perusahaan 
didasarkan pada asumsi bahwa mereka akan mencari keuntungan 
maksimal. Namun di dunia nyata saat ini para manajer dan pemilik 
mungkin berperilaku sangat berbeda. Beberapa tujuan perilaku 
perusahaan antara lain meliputi (Carlton 2015):

1. Ukuran perusahaan / gengsi . Beberapa manajer mungkin hanya 
bertujuan untuk bekerja di perusahaan besar dan sukses, dan 
memberi lebih banyak gengsi dan kehormatan. Manajer dapat 
termotivasi untuk membuktikan bahwa proyek mereka berhasil. 
Ini dapat menyebabkan perusahaan mengejar tujuan yang 
memiliki	profil	tinggi.	Ini	dapat	menjelaskan	mengapa	perusahaan	
bertahan dengan proyek lama yang mungkin tidak diinginkan, 
karena ada biaya untuk melepaskan keputusan masa lalu.

2. Profit	maksimum.	Didasarkan	pada	masalah	informasi	asimetris,	
Pemilik ingin memaksimalkan keuntungan, tetapi, pekerja 
tidak. Karena pemilik tidak memiliki informasi yang sempurna, 
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pekerja dan manajer dapat lolos dengan keputusan yang tidak 
memaksimalkan keuntungan.

3. Kekhawatiran kerjasama / etis . Beberapa perusahaan mungkin 
dibentuk dengan tujuan yang sangat berbeda dengan model 
tradisional yakni maksimalisasi laba. Di perusahaan seperti 
koperasi, tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan 
semua pemangku kepentingan. Dalam model ini, ide-ide altruisme, 
kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan pekerja dapat 
menjelaskan banyak keputusan. Perusahaan juga dapat dibentuk 
dengan tujuan amal khusus.

4. Emosi/bias manusia . Model ekonomi rasional mengasumsikan 
bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan 
ekonomi mereka dengan pilihan rasional. Namun, di dunia nyata, 
kita dipengaruhi oleh emosi manusia, akan menjadi diskriminasi 
berdasarkan bias dan prasangka, dan bisa menjadi kegembiraan 
irasional dan kebijaksanaan yang dirasakan mengikuti orang 
banyak. Sebagai contoh, dalam gelembung-gelembung 
aset, perusahaan-perusahaan hipotek dapat terjebak dalam 
melonggarkan kriteria peminjaman mereka dan meminjamkan 
hipotek kepada mereka yang berisiko gagal bayar.

Seperti kita ketahui, revolusi industri pertama (tahun 
1784) ditandai dengan ditemu-kannya mesin bertenaga air dan 
uap; revolusi industri ke-2, produksi masal pemanfaatan energy 
listrik (1870); revolusi industri ke-3 (1969), tercipta programmable 
logicberbasis IT dan otomatis. Revolusi industri ke-4 ditandai oleh 
mobile supercomputing, dan intelligent robot (Schwab 2017), dan 
kemungkinan Revolusi Industri 5.0 akan mengarah pada otomatisasi, 
robotic canggih dan nuklir. 

Teknologi informasi adalah salah satu pendukung utama era 
disruption. Mau tidak mau, industri harus mengikuti era baru dan 
cepat berubah ini, bukan saja dalam cara menyediakan produk yang 
dihasilkan, namun juga cara dalam menawarkan produknya ke calon 
konsumen. Menurut Kilkki, et al. (2018), mensiasati era disruption ini 
melalui “…… disruptive innovation rather than disruptive technology…. 
“. 

Inovasi disruptif yang dapat dilakukan industri dalam 
persaingan monopolistic misalnya melakukan iklan dengan cara-
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cara baru. Beberapa inovasi disruptif yang dilakukan perusahaan 
yang bersaing monopolistik misalnya beriklan dengan mengiklankan 
produknya masuk dalam cerita sinetron, beriklan melalui smartphone, 
mensponsori event-event dengan memeberikan hadiah, dst. Oleh 
karena itu mengapa saat ini banyak perorangan atau kelompok yang 
dengan mudah mendapat penghasilan cukup besar dari rumah, hanya 
dengan modal smartphone dalam melakukan transaksi penjualan 
produk atau jasa. Ke depan akan banyak inovasi-inovasi baru yang 
tidak terbayangkan saat ini muncul menggantikan perilaku usaha di 
era revolusi industri baru.
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6. PERENCANAAN LOKASI 
INDUSTRI

Berbicara mengenai lokasi 
perusahaan, ada perbedaan antara 
lokasi industri dan kedu-dukan 
perusahaan. Apabila industri 
dimaknai sebagai perusahaan yang 
memproduksi barang/ jasa, maka 
aktivitasnya adalah memproduksi 
dan menjual barang/jasa 
tersebut ke konsumen, baik 
melalui distributor ataupun 

penjualan langsung. Lokasi atau tempat untuk mempro duksi dan 
mendistribusikan barang/jasa tersebut disebut sebagai lokasi 
industri. Adapun istilah kedudukan perusahaan lebih mencerminkan 
tempat atau lokasi kantor pusat. Lokasi industri dan kantor pusat 
sebagai tempat untuk memproduksi/menyalurkan barang/jasa dan 
sebagai tempat kedudukan kantor pusat perlu diperhatikan oleh 
pemilik perusahaan, sebab apabila salah memilih atau pun salah dalam 
menentukan lokasi pabrik atau tempat kedudukan perusahaan, maka 
akan merugikan perusahaan di masa depan.

Pertimbangan memilih lokasi industri bukan saja untuk pabrik 
baru, namun juga untuk kepentingan ekspansi/perluasan/cabang 
dari pabrik yang sudah ada atau pun untuk kepentingan relokasi atau 
lokasi baru dari pabrik yang lama. Guna memudahkan pembahasan, 

PERENCANAAN 
LOKASI INDUSTRI

Sumber: cec.com.cn

BAB
6
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selanjutnya pemaknaan lokasi industri yang dimaksud di sini adalah 
lokasi pabrik. Beberapa alasan kepentingan atau pertimbangan dalam 
menentukan lokasi industri akan dibahas pada sub-bab di bawah. Bab 
ini juga akan membahas tentang teori-teori perencanaan lokasi, mulai 
dari van Thunen sampai Max Weber dan Krugman. Model-model 
transportasi untuk penentuan lokasi industri juga akan dijelaskan di 
akhir bab ini dengan dua model yakni North-West Corner model dan 
Vogel’s approximation model.

A. Pertimbangan Menentukan Lokasi Industri

Pentingnya lokasi bagi perusahaan adalah berkaitan dengan 
tujuan perusahaan di masa depan. Penentuan lokasi suatu pabrik/
perusahaan dengan tepat adalah untuk dapat membantu perusahaan/
pabrik	beroperasi	atau	berproduksi	dengan	lancar,	efektif	dan	efisien,	
juga akan menentukan:

1. Kemampuan melayani konsumen dengan memuaskan.

2. Mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup dan 
berkesinambungan dengan harga yang layak/memuaskan.

3. Mendapatkan tenaga kerja yang cukup.

4. Memungkinkan diadakannya perluasan pabrik di kemudian hari.

Secara rinci faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 
perusahaan dalam merencanakan lokasi industri adalah sebagai 
berikut:

1. Faktor-faktor primer antara lain meliputi: 

a. Kedekatan dengan pasar

b. Kedekatan dengan sumber2 bahan mentah

c. Terdapatnya fasilitas pengangkutan

d. Supply buruh atau tenaga kerja yang tersedia

e. Terdapatnya pembangkit tenaga listrik (power station)

2. Faktor-faktor sekunder antara lain meliputi:

a. Perencanaan masa depan

b. Biaya dari tanah dan gedung

c. Masyarakat di daerah yang bersang-kutan (sikap dan 
keamanan)
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d. Iklim

e. Keadaan tanah

f. Perumahan yang ada dan fasilitas-fasilitas lainnya 
(community fasilities)

Gambar 6.1 Faktor yang Mempengaruhi Lokasi

Sumber: Dokumen pribadi

Di samping faktor-faktor primer dan sekunder di atas, 
penempatan lokasi pabrik juga perlu mempertimbangkan apakah akan 
berlokasi di wilayah kota, sub urban atau wilayah padesaan sebagai 
lokasi yang dipilih. Masing-masing lokasi ini mempunyai kelebihan-
kelebihan tertentu dilihat dari kepentingan industri sebagai berikut:
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1. Lokasi kota: 

Pertimbangan memilih wilayah kota sebagai lokasi industri, 
karena kota merupakan tempat konsentrasi berbagai kegiatan seperti 
ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, dll, dalam suatu ruang 
tertentu. Selain itu beberapa pertimbangan lain memilih wilayah kota 
sebagai lokasi industri antara lain:

a. Industri memerlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah 
besar, dan biasanya tersedia di kota.

b. Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas 
yang umumnya tersedia di wilayah kota seperti listrik, gas, dll.

c. Tersedianya sarana dan komunikasi di wilayah kota.

d. Banyak persoalan TK

e. Untuk relokasi/ekspansi pabrik di tempat lain sulit, karena 
harga tanah mahal.

2. Lokasi sub urban:

Lokasi sub-urban adalah daerah pinggiran kota besar atau kota-
kota yang berada dekat kota besar. Ada banyak alasan perusahaan 
menempatkan lokasi industri atau perusahaan di daerah sub-urban. 
Beberapa alasan perusahaan memilih daerah sub-urban ini sebagai 
daerah lokasi pabriknya adalah karena keuntungan yang didapat di 
daerah ini, antara lain:

a. Upah buruh relatif murah 

b. Tidak perlu membangun pembangkit listrik sendiri

c. Letaknya relatif dekat pasar/kota 

d. Pajak relatif rendah dibanding kota besar

e. Harga tanah relatif murah 

f. Biaya gedung/bangunan relatif murah

g. Ada transportasi ke kota 

h. Dekat dengan servis industri di kota besar

3. Lokasi pedesaan: 

Lokasi padesaaan mempunyai kelemahan, yaitu jauh dari 
kota atau sub urban, dan juga sulitnya transportasi serta susahnya 
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mendapatkan barang-barang yang biasa dijual di daerah kota/sub-
urban. Lokasi ini dipilih investor biasanya dengan alasan:

a. Lahan yang masih sangat luas.

b. Tenaga kerja kurang terampil dalam jumlah yang besar sangat 
dikehendaki.

c. Produk yang dihasilkan sangat berbahaya dan berisiko tinggi.

d. Standar UMR relatif lebih kecil.

e. Tenaga kerja mudah didapat.

f. Lebih dekat dengan bahan baku hasil sektor pertanian, 
misalnya pabrik teh dan pabrik gula yang dekat dengan lokasi 
perkebunan teh dan perkebunan tebu. 

B. Teori Lokasi 

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan 
ekonomi,	 atau	 ilmu	 yang	menyelidiki	 lokasi	 geografis	dari	 sumber-
sumber yang langka serta hubungannya dengan atau pengaruhnya 
terhadap lokasi berbagai macam kegiatan lainnya. Lokasi berkaitan 
dengan ruang, yaitu permukaan bumi, baik yang ada diatasnya maupun 
yang ada di bawahnya sepanjang manusia bisa menjangkaunya. 
Sehingga	teori	lokasi	berkaitan	dengan	lokasi	geografi	dari	aktivitas	
perekonomian. Eiselt (Eiselt and Marianov 2011) dalam bukunya 
Foundations of Location Analysis, membahas tempat-tempat sentral 
melalui teorinya von Thunen, Christaller dan Losch.

1. Teori Locational Rent dan Pemanfaatan Tanah 

Von Thunen di tahun 1783-1850 telah mengembangkan model 
analisis yang mengacu pada pasar, produksi dan jarak. Teorinya 
ini ditulis sebelum era industrialisasi, jadi latar belakang teorinya 
berkaitan dengan pertanian. Dalam pendekatan teorinya, Thunen 
menganggap bahwa suatu ruang yang membentuk kota terletak di 
lokasi tertentu dimana di sekelilingnya dapat ditemukan berbagai 
tanaman pertanian/hutan/peternakan dan hasil-hasilnya. Kota 
ini dikenal sebagai pusat tunggal dan dilengkapi dengan tanaman 
pertanian yang akan memasok kebutuhan kota. 
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Menurut Von Thunen, budidaya tanaman hanya berharga 
dalam jarak tertentu dari kota, sehingga biaya tanah yang mendekati 
kota menjadi terlalu tinggi, demikian pula semakin jauh jarak dari 
kota maka biaya transport juga semakin tinggi. Di luar jarak tertentu 
tersebut, atau setelah jarak tertentu dari pasar (kota), produksi 
tanaman menjadi tidak menguntungkan, baik karena penurunan 
keuntungannya menjadi nol atau karena keuntungan yang diperoleh 
tanaman lain dengan harga yang lebih tinggi, untuk produk yang 
memiliki intensitas yang berbeda (sapi, kayu, biji-bijian, telur, susu, 
dll). Dengan kata lain, untuk setiap produk ada jarak tertentu dari kota 
di	mana	 produksinya	 akan	 bermanfaat.	 Konfigurasi	 lokasi	 tersebut	
dilukiskan dengan gambar berikut:

Gambar 6.2. Pemanfaatan Lokasi

Menurut Von Thunen, budidaya tanaman hanya berharga 
dalam jarak tertentu dari kota, sehingga biaya tanah yang mendekati 
kota menjadi terlalu tinggi, demikian pula semakin jauh jarak dari 
kota maka biaya transport juga semakin tinggi. Di luar jarak tertentu 
tersebut, atau setelah jarak tertentu dari pasar (kota), produksi 
tanaman menjadi tidak menguntungkan, baik karena penurunan 
keuntungannya menjadi nol atau karena keuntungan yang diperoleh 
tanaman lain dengan harga yang lebih tinggi, untuk produk yang 
memiliki intensitas yang berbeda (sapi, kayu, biji-bijian, telur, susu, 
dll). Dengan kata lain, untuk setiap produk ada jarak tertentu dari 
kota di mana produksinya akan bermanfaat . 
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Pemikiran von Thunen menggambarkan langkah teoritis dalam 
mempelajari aspek tata ruang dari suatu perekonomian, yang sekarang 
disebut sebagai teori ekonomi spasial. Von Thunen mengembangkan 
model analisis yang mengacu pada pasar, produksi dan jarak. Dalam 
pendekatan pemikirannya, ia menganggap ruang yang membentuk 
kota adalah suatu tempat di mana dapat ditemukan berbagai tanaman 
pertanian dan yang memproduksi semua barang-barang industri. Kota 
ini dilengkapi dengan tanaman pertanian dengan bidang sekitarnya, 
dan	 juga	 dikenal	 sebagai	 pusat	 tunggal.	 Menurut	 konfigurasi	 ini,	
seluruh kota merupakan zona pusat dari berbagai tanaman pertanian 
di sekitarnya yang skor anuitasnya berbeda. Berdasarkan lokasi 
seperti ini dan biaya transportasi, maka harga produk pertanian 
berbeda sampai di kota, karena ada perbedaan jarak ke kota. 

 Von Thunen juga mengatakan bahwa lokasi tempat sentral 
menyebabkan biaya sewa tanah yang dekat dengan kota menjadi 
lebih tinggi. Asumsi yang digunakan:

a. wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat 
pengaruh pasar dari kota lain. 

b. tipe pemukiman adalah padat di pusat wilayah (pusat pasar) 
dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. 

c. seluruh wilayah dalam model memiliki iklim, tanah dan 
topografi	yang	seragam. 

d. fasilitas pengangkutan adalah primitif dan relatif seragam, 
ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa. 

e. kecuali perbedaan berat jarak ke pasar, semua faktor alamiah 
yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan 
konstan.

Analisisnya ditunjukkan dalam dambar 6.2 berikut:
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Gambar 6.3 Sewa Lokasi

Gambar di samping menunjukkan besarnya sewa dan lokasi 
equilibrium, yang merupakan interaksi antara penawaran sewa dan 
struktur harga tanah. Semakin jauh dari pusat kota, biaya sewa tanah 
semakin murah.

2.  Teori Tempat Sentral 

Walter Christaller di tahun 1933 mengemukakan apa yang 
sekarang dikenal dengan teori tempat sentral (Theory of Central Place). 
Teori ini didasarkan pada konsep range ( jangkauan) dan threshold 
(ambang). Range ( jangkauan) adalah jarak tempuh yang diperlukan 
untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan 
threshold (ambang) adalah jumlah minimal anggota masyarakat yang 
diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barang. 

Tempat sentral secara hierarki dibedakan dalam 3 jenis, 
yakni Market Optimising, Transport optimising dan Administration 
Optimising:

a. Market Optimizing. Para pembeli di pemukiman yang lebih 
kecil terbagi bagi ke dalam tiga kelompok yang sama saat 
berbelanja di tiga pemukiman besar terdekat.

b. Transport Optimizing. Pembeli di pemukiman yang lebih kecil 
dibagi menjadi dua kelompok yang sama saat berbelanja di 
dua pemukiman besar terdekat.
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c. Administration Optimizing. Semua warga pemukiman kecil 
berbelanja di pemukiman besar terdekat.

Christaller membuat beberapa asumsi untuk membuat teorinya 
mudah dipahami dan membentuk dasar untuk teori lain. Asumsi-
asumsi ini diperlukan untuk menjelaskan struktur permukiman. 
Asumsi ini juga memperhitungkan pertumbuhan dan perkembangan 
kota, perilaku manusia dan dasar-dasar ekonomi. Teori tempat pusat 
didasarkan pada asumsi berikut:

a. Medan datar (datar) - Medan yang berbukit dan tidak rata 
menimbulkan kesulitan dalam pembangunan sehingga area 
datar yang mendorong pertumbuhan kota.

b. Populasi merata - penduduk tidak terkonsentrasi di satu 
tempat tertentu dan tidak ada preferensi untuk kota tertentu. 

c. Sumber daya yang didistribusikan secara merata - tidak 
ada tempat yang memiliki kelebihan sumber daya, semua 
yang ditempatkan akan bersaing dalam kondisi pasar yang 
sempurna. 

d. Daya beli serupa - bersama dengan populasi dan sumber daya, 
kekayaan juga terdistribusi secara merata. Karena orang-
orang ini memiliki daya beli yang sama. 

e. Preferensi untuk pasar terdekat - orang akan membeli produk 
dari pasar terdekat dan menghindari perjalanan panjang. Ini 
membuat harga konstan seperti asumsi lainnya.

f. Biaya transportasi yang setara (sebanding dengan jarak) - 
biaya yang dikeluarkan dalam pengangkutan barang adalah 
sama untuk semua dan sebanding dengan jarak. 

g. Persaingan sempurna - harga ditentukan berdasarkan 
permintaan dan penawaran. Orang akan membeli dengan 
harga terendah yang ditawarkan pasar, tidak ada penjual yang 
memiliki kelebihan dibandingkan penjual lain.

Menurut Christaller, tanah yang produktif akan mendukung 
pusat kota. Beberapa anggapan yang dikemukakan adalah:

a. Hanya ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan kota dan desa. 

b. Kegiatan desa yaitu memanfaatan ekstensif tanah untuk 
pertanian, tidak ada ekonomi aglomerasi.
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c. Kegiatan kota adalah pemakaian intensif tanah, sifatnya 
ekonomi aglomerasi. 

d. Mereka saling membutuhkan hasil kegiatan masing-masing. 

e. Kualitas tanah sama, ongkos transfer proporsional dengan 
jarak .

f. Kegiatan desa dan permintaan terhadap hasil kota berdistrbusi 
sama.

Losch tahun 1954 mengembangkan teori Christaller dengan teori 
Lokasi Industri Optimal (Theory of Optimal Industrial Location). Teori 
ini	merupakan	modifikasi	 dari	 teori	 Christaller	 untuk	membuatnya	
lebih realistis. Teori ini didasarkan pada permintaan (demand), 
sehingga dalam teori ini diasumsikan bahwa lokasi optimal dari 
suatu pabrik atau industri adalah apabila dapat menguasai wilayah 
pemasaran yang luas, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang 
besar. 

Gambar 6.4 Pengaturan Lokasi Losch

Sumber: link.springer.com

Losch mengatur daerah-daerah seperti gambar di atas, di mana 
jumlah terbesar urutan terendah pemukiman minimum ada di 6 
ruang di sekitar pusat kota. Dari pola ini muncul 6 sektor pemukiman 
kaya di sekitar tempat yang sentral utama dan 6 sektor pemukiman 
miskin di antara mereka. Pengaturan seperti ini disebut The Loschian 
Economic Landscape.
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3. Teori Weber

Alfred Weber dengan bukunya Uber den Standort der Industrien 
(1909) adalah salah satu tokoh klasik yang membahas teori lokasi 
secara deduktif dan normantif. Pendekatan normantif menjelaskan 
mengenai di mana seharusnya lokasi aktivitas industri. Menurut 
Weber, lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya, di 
mana setiap lokasi industri tergantung pada biaya total transportasi 
dan tenaga kerja dengan penjumlahan yang minimum, dengan asumsi:

a. Wilayah analisis terisolasi dan mempunyai permukaan 
isotropic, iklim homogen, konsumen terkonsentrasi dan 
kondisi pasar adalah persaingan sempurna, di mana setiap 
produsen menawarkan produk dengan jumlah tak terbatas 
tanpa kemungkinan monopoli.

b. Ada keuntungan sebagai implikasi pemilihan lokasi.

c. Sumber daya tersedia dimana-mana (ubiquitous) dalam jumlah 
memadai, material lainnya (bahan bakar, tambang) tersedia 
secara sporadis dan hanya terjangkau pada beberapa tempat 
terbatas.

d. Tenaga kerja, bahan baku, dan pasar tidak ubiquitous (tidak 
menyebar secara merata) tapi berkelompok pada beberapa 
lokasi dengan mobilitas terbatas (ada lokasi yang tetap).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi 
industri adalah:

a. Biaya Transportasi.

Biaya transportasi ditentukan oleh jarak dan berat 
lokasional.

1) Berat lokasional: berat total semua barang input yang 
harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan 
satu satuan output ditambah berat output yang akan di 
bawa ke pasar.

2) Berat total: terdiri dari satu-satuan produk akhir ditambah 
semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pabrik 
yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output.

Perhatikan gambar berikut:
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Gambar 6.5 Lokasi Optimum

Weber menghitung dengan Material Index (MI) yang 
menunjukkan apakah lokasi industri berorientasi pada bahan 
mentah ataukah berorientasi pasar. Untuk menentukan hal ini, 
ada asumsi tertentu, yakni bahwa bahan mentah terdapat di 
mana-mana, bukan baran olahan dan berat. 

productfinishofweight
materialrowlocalizedofweightMI

___
____

=

Jika: MI > 1 à berorientasi bahan mentah

 MI < 1 à berorientasi pasar

Masih berkaitan dengan bahan mentah dan pasar, Weber 
menggambarkan hubungan antara biaya pengadaan bahan 
mentah, biaya distribusi produk dan lokasi pasar sebagai berikut:

Gambar 6.6 Biaya Transportsi 

Keterangan:

 T = lokasi optimum

M1 M2 = sumber bahan baku

P = pasar

XYZ = bobot input dan output

a,b,c = jarak lokasi input dan 
output

MI
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b. Upah Tenaga Kerja.

Lokasi industri ditentukan oleh penghematan biaya tenaga 
kerja per unit produksi yang lebih besar dari pada tambahan 
biaya transportasi per unit produksi, karena berpindahnya lokasi 
industri ke dekat sumber tenaga kerja.

Perhatikan gambar 6.7. berikut:

 T = lokasi biaya transportasi terendah. 

 L = lokasi biaya tenaga kerja terendah

Gambar 6.7 Hubungan Upah Tenaga Kerja dan Biaya Transportasi dan Lokasi.

Keterangan:

• Titik-titik di luar T memiliki tingkat biaya transportasi 
yang sama penyim-pangannya dari titik T.

• Bila titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain à close 
curve à isodapan. 

• isodapan: kurva yang menggambarkan berbagai lokasi 
industri yang memberikan tingkat biaya transportasi yang 
sama.

• Perbedaan isodapan satu dengan lainnya menunjukkan 
pertambahan biaya akibat pertambahan jarak dari titik 
T dengan tingkat pertambahan yang sama pada masing-
masing isodapan.
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• Di luar titik T terdapat isodapan 1, 2 dan 3. Titik l adalah 
lokasi pasar tenaga kerja di dalam isodapan 2.

• Perusahaan akan pindah lokasi ke l atau tetap di lokasi 
titik T, tergantung pd berapa besar perbedaan biaya 
yang dihemat dari upah buruh yang rendah bila pindah 
ke lokasi l dibandingkan dengan biaya transportasi yang 
harus dikeluarkan karena kepindahan tsb.

c. Aglomerasi

Aglomerasi adalah tempat yang mempunyai kecenderungan 
berkumpulnya beberapa pelaku ekonmi pada suatu lokasi karena 
ada upaya saling memanfaatkan dari fasilitas yang tersedia.

Lokasi Industri: Tambahan biaya transportasi akan diimbangi 
oleh penghematan diluar biaya transoprtasi (non transportasi: 
misalnya fasilitas pendukung).

Perhatikan gambar 6.8 berikut

Gambar 6.8 Aglomerasi

C. Metode Penilaian Lokasi .

Beberapa metode yang biasanya digunakan untuk menentukan 
di mana pabrik akan di lokasikan, antara lain:

1.  Metode Penilaian Values:

Metode ini mempertimbangkan semua faktor-faktor yang 
dianggap penting untuk dinilai pada masing-masing lokasi 
dengan menggunakan skor, baik faktor primer maupun sekunder, 
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kemudian lokasi yg mempunyai nilai yang tertinggi yang dipilih. 
Faktor-faktor yang dinilai misalnya: kedekatan dengan pasar, 
adanya transportasi, dekat bahan baku, konsentrasi tenaga kerja, 
pasokan tenaga listrik, dan pertimbangan iklim/cuaca, dst.

2. Metode Perbandingan Biaya:

Biaya yang diperbandingkan untuk memilih suatu lokasi pabrik, 
misalkan berdasarkan biaya/harga bahan, biaya pengolahan, biaya 
distribusi dst. Metode ini memerlukan hitungan-hitungan tertentu 
sebelum memutuskan pada tingkat biaya berapa lokasi industri 
akan dipilih, dengan memperhitungkan faktor-faktor tertentu. 

3. Metode BEP

4. Metode Transportasi: Metode ini sering digunakan dalam 
memutuskan lokasi industri yang biasanya menggunakan model:

a. Stepping Stone method, 

b. Modified Distribution, 

c. Vogel ApproximationMethod (VAM)

Model Transportasi.

Model-model transportasi sering digunakan untuk menentukan 
apakah suatu daerah tertentu cocok untuk dijadikan lokasi usaha/
pabrik, yang didasarkan pada biaya transportasi minimum. Model ini 
merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi 
(penempatan) dari sumber – sumber yang menyediakan produk 
yang sama ke tempat – tempat yang membutuhkan secara optimal. 
Atau, suatu metode/teknik operasi yang sangat membantu dalam 
pembuatan keputusan – keputusan lokasi pabrik atau gudang.

Mula-mula memformulasikan model dari permasalahan 
transportasi yang merupakan fungsi tujuan dengan program linear 
sebagai berikut:

Cari: xij, 

 di mana: i=1,2,…,m; j=1,2,…,n

s.r.s:  
/MaksimumMinimum :   Z

n

j

m

i
∑∑= ijij xc



124   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

∑ ∑

∑

∑

= =

=

=

≥=

≥

≤

m

1i

n

1j
ijji

m

1i
jij

n

1j
iij

0x,dS

dx

Sx

dp: 

Cari: x11, x12, x1n, x21, x22, xmn

Penyelesaian fungsi di atas dapat menggunakan beberapa 
model, dan yang akan dijelaskan di sini adalah model North West 
Corner danVAM (Vogel’s Approximation Model). 

1. Model North West Corner.

Model ini merupakan pemecahan awal yang layak, namun belum 
optimal sehingga harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan 
mempergunakan metode lanjut.

Sebelum menyelesaikan fungsi tujuan, mula-mula dibuat matrik 
transportasi lebih dahulu berdasarkan informasi data yang tersedia.

Misalnya ilustrasi data yang tersedia adalah sebagai berikut:

Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 
3 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang 
diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada sedangkan 
jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah 
minimumnya agar gudang tidak kosong. 

Tabel matriks 6.1 menunjukkan jumlah produksi paling 
banyak bisa diangkut (supply), jumlah minimum yang harus 
disimpan di gudang (demand) dan biaya angkut per unit barang 
dalam smu (satuan mata uang), sedangkan gambar 56.6. di 
bawahnya menunjukkan kapasitas masing-masing pabrik dan 
permintaan masing-maing gudang.
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 Tabel 6.1 Tabel Kapasitas Pabrik dan Permintaan Gudang

 Ke 

Dari Jakarta Surabaya Denpasar

Semarang 5 4 3

Bandung 8 4 3

Yogyakarta 9 7 5

© 2006 Prentice Hall, Inc. C – 9

Jakarta
(permintaan

300 unit)
Semarang
(kapasitas
100 unit)

Bandung
(kapasitas
300 unit)

Yogyakarta
kapasitas
(300 unit)

Surabaya
(permintaan

200 unit)

Denpasar
(permintaan

200 unit)

Gambar 6.9 Lokasi Pabrik dan Gudang dengan Kapasitasnya

Berdasarkan informasi data pada tabel 6.1 dan gambar 6.9, 
berikutnya adalah membuat matrik transportasi sebagai berikut:

Tabel 6.2 Matriks Transportasi

© 2006 Pr ent ice Hall,  Inc. C – 8

Tabel 6.2 MatriksTransportas i

Dari
Ke

Jakarta Surabaya Denpasar

Semarang

Bandung

Yogyakarta

Kapasitas
Pabrik

Kebutuhan
Gudang

300

300

300 200 200

100

700

5

5

4

4

3

3

9

8

7

Biaya angkut per unit daripabrik
Yogyakarta kegudangSurabaya

Batas kapasitas
Pabrik Semarang

Sel yang
menggambarka
n a possible 
source-to-
destination 
shipping 
assignment 
(Bandung ke
Denpasar)

Total demand
dantotal supply

Permintaan gudang
Denpasar
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Prosedur yang dilakukan: 

	Pengisian sel/kotak dimulai dari ujung kiri atas.

	Alokasi jumlah maksimum (terbesar) sesuai syarat 
sehingga layak untuk memenuhi permintaan.

	Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat 
suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di 
bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai 
habis dan demand terpenuhi. 

	Hasil akhirnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Matriks Transportasi 2

© 2006 Prentice Hall, Inc. C – 16

Perhitungan Biaya Pengangkutan

Rute
Dari Ke Jmh Biaya per unit Total Biaya

D A 100 5 500
E A 200 8 1,600
E B 100 4 400
F B 100 7 700
F C 200 5 1,000

Total:  4,200

Ini solusi yang mungkin, tapi bukan alternatif biaya terendah. Untuk itu
harus dicari berapa biaya terendah dengan langkah-langkah berikut:
•Cari sel dengan biaya terendah
• Alokasikan sebanyak mungkin ke sel tersebut tanpa melebihi permintaan
maupun kapasitas, selanjutnya silang baris atau kolom (atau keduanya)
•Temukan sel dengan biaya terendah dari sel yang ada.
•Ulangi langkah 2 sampai 3 sampai seluruh unit dialokasikan.



     127 Sri Indah Nikensari

Langkah 1:

© 2006 Prentice Hall, Inc. C – 18

Ke (A)
Jakarta

(B) 
Surabaya

(C)
Denpasar

(D) Semarang

(E) Bandung

(F) Yogyakarta

Permintaan
pabrik 300 200 200

Kapasita
s pabrik

300

300

100

700

5

5

4

4

3

3

9

8

7

Dari

100

Pertama, 3 merupakan sel dg biaya terendah, sehgg
pengangkutan 100 unit dari Semarang ke Denpasar dan
silang baris pertama sehingga Semarang sudah
teralokasikan semua.

Langkah selanjutnya adalah:Langkah ke 2:

© 2006 Prentice Hall, Inc. C – 17

Ke (A)
Jakarta

(B)
Surabaya

(C)
Denpasar

(D) Semarang

(E) Bandung

(F) Yogyakarta

Permintaan
gudang 300 200 200

Factory 
capacity

300

300

100

700

5

5

4

4

3

3

9

8

7

Dari

100

100

Kedua, 3 merupakan sel dengan biaya terendah berikutnya, 
sehingga dipindahkan 100 unit dari Bandung ke Denpasar, 
dan silang kolom C sehingga Denpasar terpenuhi.

Selanjutnya langkah ke tiga berikut:Langkah ke 3:

© 2006 Prentice Hall, Inc. C – 19

Ke (A)
Jakarta

(B)
Surabaya

(C)
Denpasar

(D) Semarang

(E) Bandung

(F) Yogyakarta

Permintaan
pabrik 300 200 200

Kapasitas
pabrik

300

300

100

700

5

5

4

4

3

3

9

8

7

Dari

100

100

200

Ketiga, 4 merupakan sel biaya terendah yang ada, sehingga yang
200 unit dipindahkan dari Bandung ke Surabaya, selanjutnya
silang kolom B dan baris E, sampai di sini Bandung dan Surabaya
terpenuhi.

Berikutnya adalah langkah ke 4 :
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Langkah ke 4:

© 2006 Prentice Hall, Inc. C – 20

Ke (A)
Jakarta

(B)
Surabaya

(C)
Denpasar

(D) Semarang

(E) Bandung

(F) Yogyakarta

Permintaan
gudang 300 200 200

Kapasitas
pabrik

300

300

100

700

5

5

44

4

3

3

9

8

7

Dari

100

100200

300

Akhirnya, dipindahkan300 unit dari Yogyakarta ke Jakarta, 
sehingga ini merupakan sel terakhir untuk alokasi.

Biaya total = 3(100) + 3(100) + 4(200) + 9(300)
= 4,100

BANDINGKAN  TOTAL BIAYA INI DENGAN LANGKAH 
AWAL DENGAN TOTAL BIAYA  4,200

Total biaya ini masih dapat ditekan lagi menggunakan model 
Stepping-Stone. Sebagai latihan, cari total biaya yang paling rendah 
menggunakan model Stepping-Stone.

2. VAM (Vogel’s Approximation Model).

Model lain yang digunakan untuk menentukan biaya minimum 
adalah model yang ditemukan oleh Vogel, sehingga dinamakan Vogel’s 
Approximation Model (VAM).

Prosedur pemecahannya sebagai berikut: 

	Buat tabel transportasi dari informasi data yang tersedia, 
yang berisi kapasitas pabrik, permintaan gudang dan biaya 
transportasi.

	Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris 
dan kolom. Nilai perbedaan/selisih ditulis di kolom baru di 
samping kolom yang ada. (disebut baris/kolom hukuman). 

	Pilih baris atau kolom dengan nilai hukuman terbesar, lalu beri 
tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, 
pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. 
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	Dari baris/kolom yang dipilih pada (2), tentukan jumlah barang 
yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan 
yang berlakubagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya 
terkecil. 

	Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat 
sebelumnya (artinya suplai telah dapat terpenuhi). 

	Ulangi langkah (1) sampai (4) hingga semua alokasi terpenuhi.

Sebagai ilustrasi menggunakan metode ini, berikut contoh 
informasi data yang tersedia. Misalnya suatu perusahaan mempunyai 
3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi, dengan 
data-data sebagai berikut:

Cari: xij, di mana: i = 1,2,3; j = 1,2,3,4,5 

s.r.s : 50x11 + 80x12 + 60x13 +…….+ 40x35: Minimum 

d.p : x11 + x12 +…..+ x15	≤	800	

  x21 + x22 +…..+ x25	≤	600	

  x31 + x32 +…..+ x35	≤	1100	

  x11 + x21 + x31	≥	400	

  x12 + x22 + x32	≥	400	

  x13 + x23 + x33	≥	500	

  x14 + x24 + x34	≥	400	

   x15 + x25 + x35	≥	800	

  xij	≥	0



130   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

Jawab:
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Biaya akhir: Z = (40)400 + (40)400 + (60)200 + (60)200 + (30)800 
=1.100.000
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Informasi Pengetahuan

	Putusan menempatkan lokasi industri di suatu tempat 
memerlukan banyak pertimbangan, antara lain dari sisi desa-kota, 
pertimbangan faktor primer dan sekunder, dan pertimbangan 
biaya.

	Para pemikir klasik seperti von Thunen dan Weber mengemukakan 
teori yang mempertimbangkan faktor biaya transportasi sebagai 
pertimbangan utama menentukan lokasi perusahaan/pabrik.

	Beberapa metode pertimbangan biaya transportasi yang biasa 
dipelajari antara lain model North West Corner dan Vogel’s 
Approximation Model
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7. MEMILIH  PROYEK INDUSTRI

Kinerja yang baik didasari 
oleh perencanaan yang matang, 
diorganisir sedemikian rupa, 
setelah itu baru dikerjakan. Bab 
5 telah membahas salah satu 
rencana yang dilakukan suatu 
industri, yakni merencanakan 
lokasi industri, dan pada Bab 6 
ini akan dipelajari salah satu cara 
bagaimana industri memilih dan 
melaksanakan tindakan skala besar 
yang sudah direncanakan, yang 

didasari oleh beberapa pertimbangan, misalnya memilih suatu proyek 
industri.

Seperti kita ketahui bahwa industri yang banyak dipahami 
merupakan suatu perusahaan berskala menengah atau besar dan 
padat modal, sehingga keputusan pendirian perusahaan semacam 
ini tidak mungkin diputuskan mendadak, namun biasanya didahului 
oleh perencanaan yang matang, melalui suatu studi kelayakan proyek 
guna megetahui sebelumnya apakah pendirian proyek industri ini 
layak atau tidak, dan dapatkah dilaksanakan dengan berhasil. Jika 
industrinya merupakan industri komersial, maka keuntungan di masa 
depan merupakan tujuan utama industri.

MEMILIH PROYEK 
INDUSTRI

Sumber: naijland.com

BAB
7
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Mengapa studi kelayakan proyek industri perlu dilakukan? 
Secara umum tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk melihat 
prospek proyek di masa akan datang, dan mengurangi risiko bila 
proyek jadi dilaksanakan. Alasannya adalah bahwa suatu proyek 
investasi biasanya menyangkut pengeluaran modal yang mempunyai 
konsekuensi pengembalian modal jangka panjang, jumlahnya sangat 
besar dan komitmen pengeluaran modal tidak mudah untuk diubah. 
Bab ini akan membahas kriteria memilih proyek industri, aspek-aspek 
dalam studi kelayakan, menghitung komersial profit	 dan	 penilaian	
proyek investasi. 

A. Kriteria Memilih Proyek Industri

Memilih proyek industri harus memperhatikan aspek-aspek 
tertentu. Aspek-aspek yang perlu diprioritaskan, apakah hanya 
menekankan	dari	aspek	profitabilitas	atau	ada	aspek	lain	yang	lebih	
luas,	berdasarkan	pertimbangan:	Manfaat	ekonomis/finansial,	dan/
atau Manfaat perekonomian nasional, dan/atau Manfaat sosial 
proyek.

 Sebelum proyek ditentukan, biasanya terlebih dahulu dilakukan 
suatu studi kelayakan proyek. Adapun hal-hal yang perlu diketahui 
dalam studi kelayakan proyek antara lain:

1. Ruang lingkup kegiatan proyek, 

2. Cara-cara proyek dilakukan, 

3. Evaluasi tehadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya 
seluruh proyek, 

4. (4 ) Sarana yng diperlukan proyek, 

5. Hasil kegiatan proyek, 

6. Akibat-akibata nyg bermanfaat/tidak, dan 

7. Langkah-langkah rencana mendirikan proyek.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Identifikasi	kesempatan	dan	ancaman	proyek	investasi	tersebut,	

2. perumusan rencana proyek, 

3. penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, 

4. melakukan pemilihan-pemilihan, dan 
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5. implementasi/menyelesaikan proyek sesuai anggaran. 

Identifikasi	 kesempatan	 berusaha	 dapat	 dilakukan	 dengan	
berbagai cara antara lain: mempelajari impor, menyelidiki material 
lokal, mempelajari ketrampilan tenaga kerja, melakukan studi industri, 
menerapkan kemajuan teknologi, mempelajari hubungan antar 
industri, menilai rencana pembanguna dan melakukan pengamatan 
di tempat lain. Metode yang dilakukan bisa menggunakan analisis 
SWOT.

Aspek-aspek dalam studi kelayakan meliputi:

1. Aspek pasar/pemasaran, meliputi antara lain sisi penawaran, 
harga, program pemasaran, perkiraan penjualan. Untuk 
mengukurnya, biasanya menggunakan model-model trend linear, 
regresi linear sederhana/ganda. 

2. Aspek teknik dan produksi, dilakukan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan antara lain tentang: studi dan pengujian terdahulu, 
optimalisasi skala produksi, ketepatan proses produksi, ketepatan 
mesin-mesin/perlengkapan, ketepatan perlengkapan tambahan, 
penanganan limbah, tata letak fasilitas produksi, pemilihan lokasi/
site produksi, realitas skedul kerja, pemilihan teknologi.

3. Aspek keuangan, dilakukan untuk menunjukkan antara lain 
tentang dana yang diperlukan; sumber pembelanjaan, taksiran-
taksiran pengahasilan, biaya, rugi-laba, break even point (BEP). 
Juga dilakukan analisis manfaat dan biaya seerpti rate of return on 
investment, NPV, IRR, profitability indeks, payback period, estimasi 
terhdap risiko proyek, taksiran aliran kas untuk menghitung 
profitabilitas	finansial	proyek,	proyeksi	keuangan.	

4. Aspek manajemen, baik dlm pembangunan maupun dalam operasi. 
Salah satu metode dalam studi kelayakan yang berhubungan 
dengan aspek manajemen dengan pertimbangan unsur waktu 
dan biaya adalah menggunakan model critical path method 
(CPM). Model ini merupakan bagian dari penyusunan rencana 
pembangunan proyek agar tepat waktu serta sesuai anggaran. 
Model lain yang biasa digunakan juga adalah: Gantt Milestone 
Chart, dengan mepertimbangkan jumlah pekerjaan yang sudah 
diselesaiakan. dan Program Evaluation and Review Technique ( 
PERT), dengan mempertimbangkan unsure waktu.
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5. (5) Aspek hukum, yaitu analisis yang didasarkan pada tinjauan 
secara hukum.

6. (6) Aspek perekonomian dan sosial, merupakan dampak proyek 
secara sosial dan ekonomi sekitar proyek dan secara nasional. 

Beberapa metode dan model dalam aspek studi kelayakan 
proyek di atas akan dijelaskan dalam bab ini secara bertahap, yaitu 
dari aspek keuangan dan aspek manajemen.

B. Menghitung Komersial Profit

Suatu proyek industri biasanya menghasilkan barang-barang 
yang diproduksi dan kemudian dijual kepada konsumen, baik melalui 
perantara maupun ditangani secara langsung. Sehingga dalam 
menghitung profit	komersial,	perusahaan	menggunakan	pencatatan	
akuntansi perusahaan manufaktur.

Rumus untuk menghitung profit	 komersial	 perusahaan	
manufaktur adalah sebagai berikut:

Profit = Penjualan – HPP – Biaya Operasi – Pajak 

Berikut ini contoh perhitungan Laba/Rugi dan profit	margin	
rasio untuk PT “DEF” dengan data-data keuangan tahun 2017 sebagai 
berikut:

Biaya administrasi Rp. 350.000.000,00. 

HPP Rp. 999.000.000,00 
Biaya Bunga Rp. 50.000.000,00 
Pendapatan Bunga Rp. 43.000.000,00 
Biaya Penjualan Rp. 400.000.000,00 
Kerugian penjualan aktiva tetap Rp. 78.000.000,00 
Penjualan Bersih Rp. 2.512.000.000,00 
Buatlah: 
(1) Laporan laba /rugi dengan metode multiple step untuk 
periode 31 Desember 2017 
(2) Hitung profit	margin	ratio	PT	“DEF”

Jawab: 
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Laporan Laba/Rugi

PT “DEF”

31 Desember 2017

Uraian D (Rp) K (Rp)

Penjualan Bersih

HPP

Laba Kotor

Biaya Usaha:

 Biaya Penjualan

 Biaya Administrasi

Total Biaya Usaha

Laba Usaha

Hal-hal di luar usaha:

Pendapatan Bunga

Biaya Bunga

Kerugian Penjualan Aktiva 
Tetap

Total hal-hal di luar usaha

Laba Bersih

400.000.000,00

350.000.000,00

 
43.000.000,00

(50.000.000,00)

(78.000.000,00)

2.512.000.000,00 
(999.000.000,00)

1.513.000.000,00

(750.000.000,00)

763.000.000,00

(85.000.000,00)

778.000.000,00
Profit	Margin	Ratio	=	(Laba	Bersih:	Penjualan	Bersih)	x	100%

= (Rp 778.000.00,00/Rp 2.512.000.000,00) x 100%

= 30,97%

C. Penilaian Kelayakan Investasi dari Aspek Keuangan

Guna menghitung kelayakan suatu proyek investasi, mahasiswa 
diharapkan membuka kembali buku yang berkaitan dengan 
hitungan bunga majemuk. Konsep bunga majemuk ini dalam konsep 
syariah Islam sangat dilarang, dan menggunakan konsep bagi hasil 
berkaitan dengan proyek investasi. Namun penjelasan metode yang 
menggunakan bunga majemuk dalam menilai kelayakan rencana 
investasi dalam buku ini, adalah sebagai suatu cara yang banyak 
digunakan dalam analisis keuangan konvensional. 
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Di awal bab ini sudah disebutkan bahwa investasi untuk 
pembangunan suatu proyek industri atau suatu proyek investasi 
lainnya, yang melibatkan pembiayaan dengan kapital yang nilainya 
cukup besar, memerlukan beberapa pertimbangan sebelum 
keputusan proyek investasi tersebut diambil, melalui beberapa 
proses pengeluaran modal yang meliputi: 1) proposal investasi secara 
umum; 2) Evaluasi dan seleksi proposal tersebut; 3) Pengesahan dan 
pengendalian belanja modal; dan 4) Audit pasca-penyelesaian proyek-
proyek investasi.

Beberapa hal yang perlu juga diperhatikan dari proposal investasi 
antara lain tentang ide-ide investasi yang bisa meliputi peningkatan 
yang sederhana dari peralatan, seperti mengganti peralatan yang 
tidak	efisien,	sampai	dengan	perluasan	pabrik,	pengembangan	produk	
baru atau pengambilalihan perusahaan. 

Dalam rangka untuk mengevaluasi proposal, data-data harus 
dicermati agar tidak salah mengambil keputusan, di antaranya:  
1) Penjelasan singkat tentang proposal.  2) Pernyataan mengapa 
diinginkan atau diperlukan.  3) Perkiraan jumlah dan waktu dari 
pengeluaran kas.  4) Estimasi jumlah dan waktu arus kas masuk.  5) 
Perkiraan kapan proposal akan mulai beroperasi.  dan 6) Perkiraan 
umur ekonomis usulan ini.

Berikut ini berapa metode kelayakan investasi ditinjau dari sisi 
keuangan yang biasa digunakan antara lain:

  

Net Present Value 

Penilaian Investasi 

Average Rate of Return 

Payback Method 

Profitability Index 
Internal Rate of 

Return 

 

Gambar 7.1 Beberapa Metode Penilaian Investasi



     139 Sri Indah Nikensari

1. Average Rate of Return (ARR). 

Metode ini mengukur perbandingan antara profit	yang	dihasilkan	
oleh investasi dengan biaya investasi, lebih telitinya adalah mengukur 
prosentase ratio antara laba setelah pajak dan total investasi (average 
investment), di mana prosentase rasio tersebut harus lebih besar dari 
prosentase tingkat keuntungan yang disyaratkan. 

Masalah dasar /kelemahan dari ARR yang muncul pada 
perhitungan proyek:

a. Ukuran Arbitrary: berdasarkan laba akuntansi sebagai lawan 
dari arus kas, tergantung pada beberapa keputusan akuntansi 
seperti perlakuan pada persediaan dan penyusutan. 

b. Mengabaikan waktu dari aliran pendapatan: tidak ada 
nilai waktu dari konsep uang yang diterapkan, antara lain 
diterapkannya bobot yang sama untuk keuntungan akuntansi 
dalam setiap tahun hidup proyek.

Rumusannya adalah sebagai berikut:

awalinvestasiBiaya
tahunanprofitratarataARR

__
__−

=

Contoh perhitungan:

a. Indra Cahya menghabiskan Rp 800 juta untuk membeli sebuah 
gedung apartemen. Setelah dikurangi semua biaya operasi, 
pajak real estate, dan asuransi, ia menerima Rp 65 juta pada 
tahun pertama, Rp 71 juta pada tahun kedua, Rp 69 juta pada 
tahun ketiga, dan Rp 70 juta dalam tahun keempat. Sehingga 
total laba bersih adalah Rp 275 juta. 

Hitung: ARR dan analisis apakah investasi menguntungkan.

Jawab:

Rata-rata laba bersih tahunan = (Rp 275 juta) / 4 = Rp 68,75 
juta 

ARR = (Rp 68,75 juta / Rp 800 juta) x 100% = 8,59%

Jika prosentase tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 
10%, maka investasi di atas tidak menguntungkan/tidak 
layak. 



140   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

b. Suatu investasi diharapkan dapat menghasilkan aliran kas 
masuk tahunan sebesar Rp10.000.000,00. Biaya investasi awal 
Rp 20.000.000,00, total profit	Rp	30.000.000,00.

Sehingga profit	tahunan	=	Rp	30.000.000,00/5	=	Rp	
6.000.000,00

Sehingga:

 ARR = (Rp 6.000.000,00/Rp 20.000.000,00) x 100% = 30% 

2. Metode “payback”. 

Metode ini mengukur jangka waktu yang dibutuhkan untuk 
pengembalian nilai investasi melalui penerimaan – penerimaan yang 
dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Mengukur seberapa cepat 
suatu investasi bisa kembali. Jika lebih pendek, maka menguntungkan. 

Rumus: 

• Rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya 
berbeda:

Periode pengembalian = tahunx
bc
ban 1

−
−

+  

Di mana: n = Tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih 
belum bisa menutup investasi mula-mula 

a = Jumlah investasi mula-mula 

b = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n

c = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1

• Rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya 
sama:

 Periode pengambalian = tahunx
kasarus
awalinvestsi 1

−
−

Dasar keputusan:

-  Periode pengembalian lebih cepat: layak 

-  Periode pengembalian lebih lama: tidak layak 

-  Jika usulan proyek investasi lebih dari satu maka periode 
pengembalian yang lebih cepat yang dipilih.
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Misalnya:

a. Biaya Mesin = Rp 
600.000.000,00

Aliran pendapatan tahunan 
dari investasi mesin tersebut 
= Rp 255.000.000,00 per 
tahun

Pendapatan (RP)

Tahun 1 255.000.000,00

Tahun 2 255.000.000,00

Tahun 3 255.000.000,00

Maka: 

Payback method = 36 x (Rp 600.000.000,00/Rp 765.000.000,00)

= 28,23 bulan = 2 tahun 6,75 bulan

Apabila pemilik dana menginginkan investasinya kembali 
dalam 2 tahun, maka proyek ini tidak menguntungkan. Namun 
seandainya pemilik dana menginginkan investasinya kembali 
dalam 3 tahun, maka proyek ini menguntungkan.

b. Suatu usulan proyek investasi senilai Rp. 600 juta dengan umur 
ekonomis 5 tahun, Syarat periode pengembalian 2 tahun. Ada 
pun arus kas per tahun adalah:

Arus Kas (Rp) Kas Kumulatif (Rp)

Tahun 1 300 juta 300 juta

Tahun 2 250 juta 550 juta

Tahun 3 200 juta 750 juta

Tahun 4 150 juta 900 juta

Tahun 5 100 juta 1.000 juta

Periode pengembalian:

= 2 + Rp 600 juta - Rp 550 juta x 1 tahun = Rp 750 juta - Rp 550 juta

= 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan

Karena periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan, maka 
proyek investasi ini ditolak.
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Kelemahan metode ini:

• Tidak memperhatikan nilai waktu dari uang 

• Tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi 

• Tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian 
tercapai

3. Metode NPV (Net Present Value).

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih (cash 
flows) di masa yang akan datang. 

Kegunaan metode ini antara lain:

- Meramalkan profit	bersih	dari	proyek

- Menghitung aliran kas bersih langsung

Rumus menggunakan NPV sebagai berikut:

( )∑
=

−
+

=
n

t
t

t C
k

CNPV
1

0    
     1

    

Di mana:

C0 = cash outlay awal proyek

Ct = cash flow bersih yang dihasilkan oleh proyek pada waktu t

n = lama proyek

k = rate of return yang disyaratkan/diminta

Bila nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa 
akan datang lebih besar dari nilai sekarang investasi, maka 
proyek menguntungkan/layak, demikian sebaliknya.

Contoh perhitungan:

• Investasi awal Rp 9,000 juta

• Cash flows bersih tahun 1 - 3 adalah: Rp 5,090 juta, Rp 4,500 
juta; Rp 4,000 juta. 

• Diasumsikan rate of return yang diminta adalah 10% p.a.

Hitung tingkat NPV proyek. 
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Jawab: 

( )

( ) ( ) ( )

0
1

2 3

        
1     

5090 4500 4000  9000
1.10 1.10 1.10

4627 3719 3005 9000
2351

n
t

t
t

CNPV C
k=

= −
+

= + + −

= + + −
=

∑

Karena hasilnya NPV > 0 , maka proposal proyek diterima.

4. Metode Profitability Indeks (PI). 

Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas 
bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. 
Kelayakan Profitability index dilihat dari nilainya yang harus 
lebih besar dari 1.

Rumus PI: 

Jika PI >1 à proyek layak/menguntungkan/ feasible, dan 
sebaliknya 

Jika PI < 1 à proyek tidak layak/tidak menguntungkan/not 
feasible

Contoh perhitungan:

 Pengeluaran investasi untuk mesin = Rp 400 juta dengan umur 
mesin 5 tahun. Berikut daftar cash flow tahunan:

Tahun Cash Flow (Rp)
1 180 juta
2 120 juta
3 100 juta
4 90 juta
5 60 juta

Hitung: NPV dan PI 
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Jawab:

Tahun CF PV@10% PV Total PV
1 180 0,909 163,62
2 120 0,827 99,24
3 100 0,752 75,20
4 90 0,683 61,47
5 60 0,621 37,26 436,79

5. Internal Rate of Return (IRR)

Metode ini menghitung the discount rate (atau rate of return) 
ketika NPV dari suatu proyek sama dengan nol, dan kemudian 
membandingkannya dengan the discount rate (k) yang diinginkan 
untuk menyatakan layak-tidaknya suatu proyek. Di mana jika IRR 
> k, maka proyek diterima/layak.

Menghitung IRR:

Dengan menetapkan rumus NPV sama dengan nol dan 
menetapkan k yang diinginkan, menghitung IRR adalah sebagai 
berikut:

 

( )
0        

11
0 =−

+
∑
=

n

t
t

t C
k

C

Dengan contoh soal yang sama dengan perhitungan NPV di 
atas, maka IRR sama dengan:

%25

9000
)1(

4000
)1(

4500
1
5090

32

=

=−
+

+
+

+
+

IRR
IRRIRRIRR

φ

Karena IRR > k, di mana k = 10% (dalam soal sebelumnya), maka 
proyek diterima/layak.

D. CPM (Critical Path Method) dan PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) 

Model ini sebagai penilaian kelayakan investasi, merupakan 
bagian dari penyusunan rencana pembangunan proyek agar 
tepat waktu, atau untuk merencanakan kelayakan proyek dari sisi 
manajemen. Ada dua metode yang hampir sama, yaitu CPM dan PERT. 

NPV = PV - Investasi 

 = 400 jt - 436,79

 = -36,79

PI = 436,79/400 = 1.091 
> 1 

⇒ Accept the project
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CPM dikembangkan di tahun 1950-an untuk membantu para 
manager membuat penjadwalan, memonitor, dan mengendalikan 
proyek besar dan kompleks. CPM muncul terlebih dahulu, di tahun 
1957, sebagai alat yang dikembangkan oleh J. E. Kelly dari Remmington 
R dan M. R. Walker dari duPont untuk membantu pembangunan 
dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont. Penekanan metode ini 
adalah pada trade-off antara biaya proyek dan keseluruhan waktu 
penyelesaian (misalnya untuk kegiatan tertentu dapat dimungkinkan 
untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan menambahkan 
lebih banyak dana. Bagaimana metodenya hal tersebut mempengaruhi 
waktu penyelesaian keseluruhan proyek?).

Berikutnya, metode PERT yang telah dikembangkan di tahun 
1958 oleh Booz, Allen, dan Hamilton untuk U.S. Navy (angkatan Laut 
Amerika Serikat) untuk perencanaan dan pengendalian program rudal 
Polaris, yang penekanannya adalah pada menyelesaikan program 
dalam waktu sesingkat mungkin. PERT memiliki kemampuan untuk 
mengatasi ketidakpastian waktu penyelesaian kegiatan (misalnya 
kegiatan tertentu yang waktu penyelesaian adalah 4 minggu, tapi bisa 
saja terjadi di mana waktu penyelesaian bisa antara 3 minggu dan 8 
minggu). 

Dalam CPM, kegiatan akan ditunjukkan sebagai sebuah jaringan 
hubungan prioritas dengan menggunakan konstruksi jaringan 
aktivitas dengan lingkaran (activity on-node network construction). 
Yang diperhatikan di sini adalah estimasi waktu dari kegiatan 
tunggal dan waktu kegiatan yang tertentu. Sedangkan dalam PERT, 
kegiatan ditunjukkan sebagai jaringan hubungan prioritas dengan 
menggunakan konstruksi jaringan aktivitas dengan panah (activity-
on-arrow network construction), dan yang terlibat adalah perkiraan 
dari beberapa waktu kegiatan dan probability waktu kegiatan. 
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Gambar 7.2. Contoh PERT

Lingkaran dalam gambar 7.2 di atas menunjukkan event, 
sedangkan anak panah menunjukkan kegiatan.

 
           a    

2 

           b 

 Menggambarkan event: a = waktu paling lama, 

boleh terlambat

 b = waktu paling lambat, tidak boleh terlambat

 Menggambarkan kegiatan

 

Kedua metode PERT dan CPM adalah metode yang dapat 
digunakan untuk membuat perencanaan, skedul, dan proses 
pengendalian suatu proyek. Untuk dapat menerapkan kedua metode 
ini, perlu ditetapkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan dalam suatu proyek dan menyusunnya dalam bentuk 
jaringan. Jaringan menunjukan saling hubungan antara satu kegiatan 
dengan kegiatan lain. Walaupun prinsip penyusunan jaringan pada 
kedua metode adalah sama, namun terdapat perbedaan mendasar 
antara kedua metode ini. Perbedaan ini terletak pada konsep biaya 
yang dikandung CPM yang tidak ada didalam metode PERT. 

Asumsi yang digunakan dalam metode PERT adalah bahwa lama 
waktu semua kegiatan tidak tergantung satu sama lain. Penentuan 
lama waktu penyelesaian suatu proyek dengan PERT dilakukan 
dengan menentukan waktu yang paling pesimis (terlama) dan optimis 
(tercepat) untuk setiap kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya 

b
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ketidakpastian penyelesaian suatu kegiatan ini dinyatakan dalam 
suatu varians. Semakin kecil varians, menunjukan semakin pasti suatu 
kegiatan dapat diselesaikan. Apabila jaringan sudah sedemikian besar, 
lama penyelesaian suatu proyek dapat dilakukan melalui proses 
foward pass dan backward pass. 

Ada dua macam estimasi, baik untuk waktu maupun biaya, 
yang dilakukan di dalam metode CPM, yaitu estimasi normal dan 
estimasi crash. Perhitungan kedua jenis estimasi dimaksudkan untuk 
menemukan kegiatan-kegiatan pada jalur kritis dimana waktu dapat 
dipercepat dengan pengeluaran paling minimum. Dengan cara ini, 
efisiensi	penyelesian	proyek	dapat	dicapai	dalam	hal	waktu	maupun	
biaya. 

Metode CPM/Biaya dapat diterapkan untuk mencapai tujuan 
pengendalian biaya. Adapun tujuan akhir dari CPM/Biaya adalah untuk 
memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mempertahankan 
biaya proyek dalam anggaran tertentu. Informasi ini berupa status 
suatu kegiatan apakah over run atau under run. Dengan informasi ini 
dapat ditetapkan suatu aksi korektif terhadap kegiatan dalam rangka 
mempertahankan biaya proyek. 

Langkah-langkah menyelesaikan metoda PERT dan CPM 
mengikuti enam langkah dasar:

1. Mengidentifkasikan proyek dan menyiapkan struktur bagian 
kerja,

2. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan 
mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang 
lain,

3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan 
kegiatan,

4. Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk tiap kegiatan,

5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang 
disebut jalur kritis,

6. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, 
penjadwalan, dan pengendalian proyek. 

7. Menentukan jalur kritis, adalah bagian utama dalam pengendalian 
proyek. Kegiatan pada jalur kritis mewakili tugas yang akan 
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menunda keseluruhan proyek, kecuali bila mereka dapat 
diselesaikan tepat waktu

Berikut contoh soal untuk metoda PERT. Berdasarkan data di 
bawah ini, bantulah manajer pelaksana teknis dalam menentukan: 
(1) hari terpanjang, (2) jalur kritis dan (3) hari terpendek dalam 
menyelesaikan proyek berikut ini:

Kegiatan Kegiatan yang 
mendahului Waktu kegiatan

1. A:

2. B: 
 3. C: 
4. D:

5. E 
6 . F:

7. G:

8. H:

9. I:

-

-

A

A

B

B

C

D, E 

G, H,F

3

4

3

2

4

4

3

2

4

Jawab: Isi waktu paling lama dan waktu paling lambat pada jalur 
penyelesaian di bawah,

(1) Hari terpanjang = 14 hari

(2) Jalur kritis: B – E – H - I = 14 hari 

(3)   Hari terpendek = 14 hari

Karena hanya ada 1 jalur kritis, maka hari terpanjang dan hari 
terpendek sama. Bila aktivitas lebih banyak dan ada banyak jalur 
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kritis, maka ada kemungkinan hari terpanjang dan hari terpendek 
tidak sama, karena setiap jalur kritis bias mempunyai jumlah hari 
yang tidak sama.

Latihan:

1. Selesaikan soal berikut:

Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek 
investasi sebesar Rp. 112.500.000, dengan tingkat pengembalian 
yang disyaratkan 15 %, tingkat bunga saat ini 12%, diharapkan 
investasi akan kembali dalam 3 tahun. Dengan perkiraan arus kas 
pertahun pada tabel di bawah, cari Payback, NPV, PI, dan IRR. 

Tahun Arus Kas

1 Rp. 45.000.000

2 Rp. 37.500.000

3 Rp. 30.000.000

4 Rp. 22.500.000

5 Rp. 15.000.000

2. Cari data beberapa perusahaan go public, lihat laporan Laba/
Rugi-nya, hitung profit margin ratio-nya.

3. Berdasarkan data di bawah ini, bantulah manajer pelaksana 
teknis dalam menentukan (1)hari terpanjang, (2)jalur kritis dan 
(3)hari terpendek dalam menyelesaikan proyek berikut ini:
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Kegiatan Kegiatan yang mendahului Waktu kegiatan
3. A:

4. B: 
3. C: 
4. D:

5. E 
6 . F:

7. G:

-

-

A

A

A

C

D

3

5

3

2

4

2

3
8. H:

9. I:

10. J:

11. K:

12. L:

13. M:

14. N:

15. O

16. P:

E,B

F, G 

F, G

I 

J

H,L

H,L

K, M

N

4

3

4

5

2

2

3

2

3

RINGKASAN

•	 Suatu studi kelayakan proyek diperlukan untuk melihat prospek 
proyek di masa yang akan datang.

•	 Kelayakan proyek dari sisi keuangan dapat dilihat dari 
perhitungan dengan menggunakan metoda ARR, PI, Payback, 
NPV, IRR

•	 Kelayakan proyek juga dapat dilihat dari aspek manajemen, 
yakni dari aspek lamanya pengerjaan suatu proyek. Metode 
yang sering digunakan adalah Program Evaluation and Review 
Technique (PERT)

=====00000=====
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8. GLOBALISASI DAN INDUSTRI 
SKALA INTERNASIONAL

Perubahan-perubahan 
dengan berbagai dimensi 
dan juga globalisasi dalam 
era revolusi industrial 4.0 
membawa pe-ngaruh bagi 
Negara-negara berkembang 
di berbagai kawasan 
terutama Negara-negara 
di kawasan Asia Tenggara 
ASEAN). Negara-negara di 
Asia Tenggara seperti 

Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunai, Vietnam, 
Cambodia dan Laos, telah memiliki perjanjian dengan turut aktif 
berpartisipasi dalam pasar bebas dengan menggabungkan diri ke 
dalam AFTA (Asian Free Trade Agreement), telah mulai penurunan 
tariff sejak tahun 2000, dan nantinya akan berpartisipasi dalam pasar 
bebas	dengan	bergabung	dalam	Asia	Pacific	Economic	Coorperation	
(APEC) pada tahun 2020. Selain itu negara-negara di ASEAN juga 
mengadakan perjanjian perdagangan dengan China, melalui ASEAN–
China Free Trade Area (ACFTA) yang efektif sejak tahun 1 Januari 2010.

Negara-negara yang bergabung dalam kelompok AFTA maupun 
ACFTA, dan kawasan dengan perjanjian pasar bebas lainnya merupakan 

GLOBALISASI 
DAN INDUSTRI SKALA 

INTERNASIONAL

Sumber: globalbusiness.blog

BAB
8
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salah satu tujuan favorit bagi perusahaan multi national (MNC = Multi 
National Corporation), baik untuk menginvestasikan sumber daya 
modal karena rendahnya biaya tenaga kerja, maupun sebagai pasar 
untuk mendistribusikan produk mereka. Lebih jauh lagi, dengan 
ketersediaan keterampilan pekerja yang rendah pada tingkat biaya 
yang rendah, ditambah dengan keterbatasan pemerintah lokal dalam 
mengontrol keputusan manajemen, adalah merupakan sebuah faktor 
yang sangat “menggembirakan” bagi perusahaan multinasional 
(Almond, Edwards, and Clark 2003), sehingga kawasan perdagangan 
bebas di mana Indonesia terlibat di dalamnya tersebut, dapat menjadi 
ancaman bagi keberlangsungan hidup dan tumbuh bagi industri-
industri di dalam negeri.

Bab ini membahas tentang pengaruh kawasan perdagangan 
bebas terhadap industri-industri dalam negeri, terutama berkaitan 
dengan aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional di kawasan 
tersebut. Seperti kita ketahui, perjanjian dalam kawasan perdagangan 
bebas secara bertahap membebaskan keluar-masuknya barang dari 
satu negara ke negara anggota dengan tariff dan batasan-batasan 
perdagangan lainnya yang disetujui bersama anggota.

A. Kawasan Perdagangan dan Kinerja Industri Indonesia 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari 
kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu 
kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya 
saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN 
sebagai basis produksi dunia serta  serta menciptakan pasar regional 
bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi 
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. 

Awal pembentukan AFTA, ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN 
untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka 
meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan 
menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai 
dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi 
tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. 
Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade 
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Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan 
AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan 
pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. 
Kesepakatan dalam AFTA adalah menghapuskan semua bea masuk 
impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, 
Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Produk yang dikatagorikan dalam General Exception adalah 
produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan 
kedalam CEPT-AFTA, karena alasan keamanan nasional, 
keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang dan tumbuhan, 
serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.
Indonesia mengkatagorikan produk-produk dalam kelompok senjata 
dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 
pos tarif sebagai General Exception. 

AFTA sendiri lahir pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN 
(ASEAN Summit) ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala 
negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan 
bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuan dari 
AFTA pada waktu itu adalah:

1. menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang 
kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di 
pasar global.

2. menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI).

3. meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-
ASEAN Trade).

Beberapa manfaat adanya AFTA bagi Indonesia pada saat ini 
maupun di masa mendatang antara lain:

1. Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, 
dengan penduduk sebesar ± 500 juta dan tingkat pendapatan 
masyarakat yang beragam;

2. Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/
produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang 
modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN 
lainnya dan termasuk biaya pemasaran;

3. Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di 
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pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu 
tertentu;

4. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan 
beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

Adapun tantangan di masa depan bagi Indonesia dengan 
adanya AFTA adalah berkaitan dengan para pelaku pasar, antara lain 
para pengusaha/produsen. Pengusaha/produsen Indonesia dituntut 
terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan 
bisnis secara profesional guna dapat memenangkan kompetisi dari 
produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam 
memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota 
ASEAN lainnya.

Beberapa perjanjian pelaksanaan pasar bebas bersama dalam 
AFTA tidak diterapkan dalam waktu yang sama, namun dengan 
jangka waktu tertentu untuk merealisasikan AFTA. Sebagai misalnya 
KTT ASEAN ke-9 yang telah dilaksanakan tanggal 7-8 Oktober 2003 
di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN Original Signatories of 
CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, 
Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk 
dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari Inclusion List (IL) tahun 
2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari Inclusion 
List (IL) tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk 
dengan tingkat tarif 0% untuk semua anggota ASEAN yang baru, di 
mana tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan 
Myanmar dan tahun 2010 untuk Cambodia.

Aturan penurunan tariff dan bebas tariff di AFTA di setiap 
Negara tidak sama. Berikut ini kronologi penerapan tarif mulai tahun 
2000 sampai dengan 2010:

1. Tahun 2000: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 
85% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).

2. Tahun 2001: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 
90% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL).

3. Tahun 2002: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 
100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), 
dengan	fleksibilitas.

4. Tahun 2003: Menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 
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100% dari seluruh jumlah pos tarif dalam Inclusion List (IL), tanpa 
fleksibilitas.

Untuk ASEAN-4 (Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodia) 
realisasi AFTA dilakukan berbeda yaitu:

1. Vietnam tahun 2006 (masuk ASEAN tanggal 28 Juli 1995).

2. Laos dan Myanmar tahun 2008 (masuk ASEAN tanggal 23 Juli 
1997).

3. Cambodia tahun 2010 (masuk ASEAN tanggal 30 April 1999). 

Aturan tariff sampai 0% dalam AFTA untuk barang-barang 
yang sudah masuk daftar, bias menyebabkan beberapa barang yang 
diproduksi dalam negeri kurang dapat bersaing dengan produk dari 
luar negeri. Oleh karena itu dalam AFTA disediakan celah untuk 
menarik kembali barang-barang yang telah masuk eksclusion list 
perdagangan bebas. Berikut ini macamnya:

1. Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme 
Temporary Exclusion List

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menarik kembali produk 
industri yang telah dimasukkan ke dalam IL terakhir tahun 2000 
atau Last Tranche. Konsekuensi penarikan kembali suatu produk 
dari IL harus disertai dengan kompensasi.

2. Article 6 (1) dari CEPT Agreement

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menarik kembali produk 
yang telah dimasukkan ke dalam Skema CEPT-AFTA, karena 
adanya lonjakan impor dari negara anggota ASEAN lainnya yang 
menyebabkan atau mengancam kerugian yang serius terhadap 
industri dalam negeri.

3. Protocol on Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive 
Products.

Dapat digunakan sebagai acuan untuk memasukkan produk yang 
diklasifikasikan	ke	dalam	Highly Sensitive (seperti beras dan gula 
bagi Indonesia).

Adapun kronologi dan jadwal penurunan dan/atau penghapusan 
tarif bea masuk sampai tahun 2015 adalah:
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a. Inclusion List

Negara 
Anggota AFTA

Jadwal Penurunan/Penghapusan

ASEAN -6 1. Tahun 2003: 60% produk dengan tarif 0%

2. Tahun 2007: 80% produk dengan tarif 0%

3. Tahun 2010: 100% produk dengan tarif 0%

Vietnam 1. Tahun 2006: 60% produk dengan tarif 0%

2. Tahun 2010: 80% produk dengan tarif 0%

3. Tahun 2015: 100% produk dengan tarif 0%

Laos dan 
Myanmar

1. Tahun 2008: 60% produk dengan tarif 0%

2. Tahun 2012: 80% produk dengan tarif 0%

3. Tahun 2015: 100% produk dengan tarif 0%

Kamboja 1. Tahun 2010: 60% produk dengan tarif 0%

2. Tahun 2015: 100% produk dengan tarif 0%

b. Non Inclusion List

	 TEL harus dipindah ke IL

	 GEL dapat dipertahankan apabila konsisten dengan 
artikel 9 CEPT Agreement, yaitu untuk melindungi:

	 Keamanan Nasional

	 Moral

	 Kehidupan Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan 
dan kesehatan

	 Benda-benda seni, bersejarah dan purbakala

Adanya perjanjian perdagangan bebas di satu sisi dapat 
merugikan industri dalam negeri apabila produk kita kurang 
kompetitif	dan	efisien	dibanding	produk	dari	luar	,	namun	di	sisi	lain	
kita dapat meningkatkan kesempatan industri dalam negeri untuk 
menjual barangnya di luar negeri. Dampak dari kebijakan penurunan 
tariff pada semua negara anggota ASEAN dengan berbagai perjanjian 
perdagangan bebasnya, dapat dilihat dari trade balance tiap-tiap 
Negara. Negara yang dapat memanfaatkan kawasan bebas tariff 
biasanya trade balancenya surplus (export minus import), sedangkan 
Negara yang kurang dapat memanfaatkan kawasan bebas tariff 
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biasanya trade balance-nya	 defisit.	 Tabel	 8.1	 menunjukkan	 trade 
balance of good dalam kawasan ASEAN tahun 2009 – 2017:

Tabel 8.1 Trade Balance of Goods Tahun 2007 - 2017 (billion U.S. dollars)

Nama Negara 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brunai Dar 4.75 6.37 8.84 9.43 7.83 6.91 3.12 2.55 2.95

Cambodia -1.63 -1.65 -2.6 -3.51 -2.89 -3.85 -3.33 -2.56 -2.03

Indonesia 25.86 22.12 26.06 -1.66 -4.08 -1.89 7.67 9.09 11.65

Lao PDR -0.41 -0.31 -0.21 -0.78 -0.82 -1.61 -2.46 -1.39 -1.15

Malaysia 33.49 33.99 40.61 31.15 22.43 25.08 23.15 21.23 22.69

Myanmar 2.31 3.9 0.22 -0.32 -0.81 -4.77 -5.46 -3.87 -3.20

Phillipines -7.44 -6.97 -15.39 -13.25 -9.01 -6.61 -15.92 -32.03 -35.26

Singapore 24.05 41.08 43.73 28.67 37.23 43.06 49.89 46.17 45.55

Thailand 18.71 10.38 -6.21 -20.75 -21.9 -0.29 11.66 21.19 13.93

Vietnam -12.85 -12.6 -9.84 0.75 0 3.32 -3.55 1.78 2.81

Sumber: AFTA, 2018

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa trade balance of good Indonesia 
sudah	mulai	defisit	pada	tahun	2012-2014	setelah	surplus cukup besar 
pada tahun 2009. Data tersebut berarti bahwa tahun 2012-2014 impor 
barang ke Indonesia lebih besar dibandingkan ekspornya. Namun 
di tahun 2015-2017 neraca perdagangannya sudah kembali surplus, 
meskipun kinerjanya belum sebesar tahun 2009-2010. Sementara 
Singapura, Malaysia dan Brunai merupakan Negara di kawasan ASEAN 
yang selalu surplus dalam neraca perdangannya, dan Phillipina, Laos 
dan Cambodia	 merupakan	 Negara-negara	 yang	 selalu	 defisit	 di	
periode yang diamati. 

Menurut BPS (2018), pada periode Januari-Juli 2018, trade 
balance of good kita	masih	defisit	sekitar	US$	2,03	miliar.	Defisit	 ini	
disebabkan peningkatan impor lebih besar dari pada peningkatan 
ekspor. Kinerja nilai ekspor di tahun 2018 memang meningkat (dengan 
kenaikan volume lebih kecil dibandingkan kenaikan nilai), di mana 
nilai ekspor pada periode Januari-Juli 2018 sebesar US$104,24 miliar, 
meningkat 11,35% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Dari 
total ekspor tersebut, ekspor nonmigas mencapai US$94,21 miliar 
atau meningkat 11,05 persen di periode yang sama tahun sebelumnya. 
Ekspor nonmigas hasil industri pengolahan sendiri pada Januari–
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Juli 2018 naik 6,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, 
di mana produk kendaraan dan bagiannya merupakan jenis barang 
dengan ekspor terbesar pada Juli 2018. 

Sementara itu kinerja impor kita secara kumulatif juga 
meningkat pada Januari-Juli 2018 sebesar USD 107,32 miliar, naik 
24,5% dari Januari–Juli 2017, lebih besar dari ekspornya sehingga kita 
mengalami	defisit.	Jika	ekspor	terbesar	adalah	dari	industri	kendaraan	
dan bagian-bagiannya, maka impor terbesar nonmigas kita adalah 
mesin dan pesawat mekanik. China merupakan Negara tujuan ekspor 
sekaligus sebagai pemasok impor terbesar, di mana total impor kita 
dari China sebesar Januari-Juli 2018 sebesar US$24,83 miliar (27,39 
% dari total impor), sementara ekspor kita di periode yang sama 
hanya sebesar US$14,48 miliar (15,38 % dari total ekspor), sehigga 
kita	mengalami	defisit	perdangan	dengan	China.	Besarnya	transaksi	
perdagangan dengan China merupakan dampak dari perjanjian 
perdagangan bebas ASEAN dengan China dalam ACFTA yang dimulai 
1 Januari 2010.

Berdasarkan data-data transaksi perdagangan di atas, Indonesia 
terlihat belum maksimum mengambil manfaat dalam kawasan pasar 
bebas untuk menjual produk dalam negeri. Hal ini karena daya saing 
produk Indonesia belum begitu kompetitif bersaing di pasar bebas, 
terbukti dengan indeks daya saing Indonesia di antara Negara-negara 
ASEAN pada tahun 2017/2018 hanya pada urutan ke empat setelah 
Singapore, Malaysia dan Thailand. Adapun peringkat indeks daya 
saing dunia Negara-negara ASEAN dan China untuk tahun 2017/2018 
menurut World economic Forum (WEF) adalah sebagai berikut: 
Singapore (2), Malaysia (25), China (28), Thailand (34), Indonesia (41), 
Vietnam (60), Cambodia (89), Lao PDR (93), Myanmar tidak tercatat 
rankingnya di tahun ini. Pembahasan lebih dalam tentang daya saing 
akan dibahas pada Bab selanjutnya

B. Multi National Corporations (MNC)

MNC merupakan organisasi yang dimiliki atau mengawasi 
produksi barang/jasa di satu atau lebih negara selain di negara 
induk. Perusahaan-perusahaan seperti ini terdaftar dan beroperasi 
di lebih dari satu Negara, dan MNC yang besar akan memproduksi 
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dan menjual barang/jasa di banyak negara. Beberapa contoh MNC 
yang beroperasi di Indonesia antara lain perusahaan Bayer, Samsung, 
CocaCola, Philliips, McD, KFC, PizzaHut, beberapa perusahaan 
penerbangan, Unilever, Alibaba, dan masih banyak lagi.

Masalah moral dan hukum mengarahkan perilaku MNC, 
mengingat mereka secara efektif adalah aktor yang “stateless”, 
sehingga merupakan salah satu masalah sosial ekonomi global yang 
mendesak yang muncul selama akhir abad kedua puluh. 

Perusahaan MNC melakukan bisnis dengan tujuan utama 
membuat keuntungan seperti perusahaan domestik lainnya. 
Menurut laporan ILO (International of Labor Organization), beberapa 
perusahaan multinasional merupakan kekuatan dinamis yang sangat 
berharga dan sebagai instrumen untuk mendistribusikan lebih luas 
atas faktor modal, teknologi dan tenaga kerja. Namun bagi sebagian 
orang, perusahaan ini merupakan “monster” karena mereka sering 
tidak dapat mengendalikan perusahaan secara memadai, yang 
mempunyai hukum bagi dirinya sendiri tanpa konsep logis, dan sering 
tidak dapat menerima kebijakan sosial atau kepentingan umum. 

MNC secara langsung dan tidak langsung membantu dan 
menguntungkan kedua negara, baik negara asal maupun negara tuan 
rumah. Beberapa manfaat dan kerugian yang didapat oleh negara 
penerima/tuan rumah berkaitan dengan operasional MNC antara 
lain:

1. Meningkatkan tingkat investasi, tingkat pekerjaan, dan tingkat 
pendapatan dari negara tuan rumah meningkat karena operasi 
MNC. 

2. Industri negara tuan rumah mendapatkan teknologi terbaru dari 
negara-negara asal MNC. 

3. Negara tuan rumah juga mendapat keahlian manajemen. 

4. Para pedagang domestik dan perantara pasar di negara tuan 
rumah akan meningkat bisnisnya dari pengoperasian MNC. 

5. MNC tidak terkena proteksi, dapat mengekang monopoli lokal, 
menciptakan persaingan di antara perusahaan domestik tuan 
rumah dan dengan demikian meningkatkan daya saing mereka. 

6. Industri tuan rumah dapat menggunakan hasil R & D dari MNC. 
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7. Negara tuan rumah dapat mengurangi impor dan meningkatkan 
ekspor karena barang yang diproduksi oleh MNC di negara 
tuan rumah. Hal ini membantu untuk meningkatkan neraca 
pembayaran. 

8. Menaikkan tingkat pembangunan industri dan ekonomi akibat 
pertumbuhan MNC di negara tuan rumah.

Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh negara asal MNC 
yang beroperasi di banyak negara antara lain:

1. MNC dapat menciptakan peluang bagi pemasaran produk yang 
dihasilkan di dalam negerinya ke seluruh dunia. 

2. MNC menciptakan kesempatan kerja bagi rakyat negeri asal MNC, 
baik di dalam maupun di luar negeri. 

3. Mendorong kegiatan industri negara asal. 

4. MNC menguntungkan neraca pembayaran negara asal melalui 
aliran keuntungan yang berasal dari negara penerima dalam 
jangka panjang. 

5. Negara asal juga bisa mendapatkan manfaat dari budaya asing 
yang dibawa oleh MNC.

Selain mendatangkan manfaat bagi kedua negara, MNC dapat 
pula menimbulkan kerugian bagi negara penerima/tuan rumah 
maupun negara asal. Bagi negara penerima MNC, kerugian-kerugian 
tersebut antara lain:

1. MNC malahan mentransfer teknologi yang telah usang di negara 
penerima. 

2. Jika MNC tidak beroperasi dalam otonomi nasional, mereka 
mungkin menimbulkan ancaman bagi kedaulatan ekonomi dan 
politik dari negara-negara tuan rumah. 

3. MNC dapat membunuh industri dalam negeri dengan memonopoli 
pasar di negara tuan rumah. 

4. Dalam rangka membuat keuntungan, MNC dapat menggunakan 
sumber daya alam dari negara asal tanpa pandang bulu sehingga 
menyebabkan menipisnya sumber daya. 

5. Uang dalam jumlah besar akan mengalir ke Negara asal MNC 
untuk pembayaran terhadap laba, dividen dan royalti.
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Adapun kerugian adanya MNC bagi negara asal MNC adalah: 

1. Transfer modal MNC dari negara asal ke berbagai negara 
tuan rumah menyebabkan tidak menguntungkan bagi neraca 
pembayaran Negara asal. 

2. MNC mungkin tidak menciptakan lapangan kerja bagi rakyat 
negara asal jika menggunakan pendekatan geosentris. 

3. Jika investasi di luar negeri lebih menguntungkan, MNC mungkin 
mengabaikan negara asal dalam pembangunan industri dan ekonomi. 

C. Hubungan antara MNC dan Perusahaan Lokal

Teori tentang hubungan perusahaan MNC dengan perusahaan 
lokal terutama diinformasikan oleh tiga kelompok bidang ilmu 
ekonomi, yaitu Perdagangan Internasional, Ekonomi industri dan 
Bisnis Internasional. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai 
berikut:

1. Perdagangan Internasional

Dalam teori perdagangan yang awal berdasarkan keunggulan 
komparatif, faktor-faktor produksi diasumsikan tidak bergerak 
sementara barang bisa bergerak bebas. Perkembangan ilmu Ekonomi 
Perdagangan internasional berikutnya memasukkan pergerakan 
modal dalam persamaannya, yang memungkinkan berpindahnya arus 
modal antar negara kaya modal dan negara miskin modal. Sebuah 
pendekatan komparatif ekuilibrium parsial dikembangkan, bertujuan 
untuk mengevaluasi distribusi keuntungan dari negara yang 
berlimpah modal ke negara yang langka modal sebagai tambahan 
investasi (MacDougall, 1960). Aliber (1971). Pendapat lain mengatakan 
bahwa Foreign Direct Investment (FDI) merupakan konsekuensi dari 
semacam arbitrase antara negara-negara yang mempunyai mata 
uang kuat dan lemah. Dari perspektif kesejahteraan, hal ini tersirat 
bahwa tambahan modal asing dapat meningkatkan kesejahteraan 
dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan alokasi sumber 
daya yang langka. Kerugian utama dari teori ini adalah bahwa 
perusahaan multinasional dipandang sebagai bagian dari teori arus 
modal portofolio dan mempertimbangkan hal yang sama bagi FDI 
sebagai bentuk-bentuk modal.
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2. Organisasi Industri

Pada 1950-an dan awal 1960-an, model ekuilibrium parsial dari 
teori Ekonomi Perdagangan yang fundamental dilihat dari perspektif 
Organisasi Industri. Literatur Organisasi Industri tentang perusahaan 
multinasional yang bertujuan untuk mempelajari konsekuensi dari 
“entry” suatu perusahaan industri nasional yang didirikan di pasar 
luar negeri’. 

Pada 1950-an dan awal 1960-an, Perdagangan Ekonomi model 
ekuilibrium parsial yang fundamental ditantang dari perspektif 
Organisasi Industri. Organisasi Industri literatur tentang perusahaan 
multinasional yang bertujuan untuk mempelajari konsekuensi 
dari ‘entry ke dalam industri nasional dari suatu perusahaan yang 
didirikan di pasar luar negeri’ (Gua, 1971, p. 1). Pasar penuh dengan 
ketidaksempurnaan dilihat dari tipe struktur seperti teknologi 
eksklusif, akses istimewa ke input, skala ekonomi, pengendalian sistem 
distribusi dan produk diferensiasi (Bain, 1956), yang dapat digunakan 
oleh perusahaan untuk meningkatkan kekuatan monopoli mereka 
dan untuk internasionalisasi. Ide utama aliran pemikiran ini adalah 
bahwa karakteristik fundamental industri mempengaruhi strategi 
dan kinerja perusahaan-perusahaan, dan juga pengaruh tersebut 
terhadap negara tuan rumah. Dengan demikian, karakteristik industri 
mempunyai kemungkinan pengaruh:

a. apakah perusahaan multinasional akan menyesaki atau 
menyisihkan perusahaan lokal; 

b. apakah MNC mentransfer teknologi dan pengetahuan dari 
induk	perusahaan	untuk	afiliasinya;	

c. apakah mereka mendorong hubungan dengan perusahaan 
lokal; dan 

d. apakah mereka menekan atau persaingan mendorong di 
negara tuan rum

D. Analisis Daya Saing

Globalisasi pada dasarnya adalah penomena yang mendorong 
perusahaan	di	tingkat	mikro	ekonomi	untuk	meningkatkan	efisiensi	
agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 
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Dengan globalisasi yang menyatukan pasar dan kompetisi investasi 
internasional meningkatkan tantangan sekaligus peluang bagi semua 
perusahaan baik kecil, menengah maupun besar.

Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, 
negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan 
dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk 
menghadapi persaingan internasional (sumber OECD). Oleh karena 
daya saing industri merupakan penomena di tingkat mikro perusahaan, 
maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan 
mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.

Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan analisis daya 
saing industri di kancah internasional yang difokuskan pada dua sisi, 
yang secara lengkap bisa dilihat pada lampiran 1: 

1. Sisi Penawaran. Sisi penawaran diukur dari 2 unsur yaitu: 

a. Kondisi kemampuan ekonomi Indonesia atau Modal Dasar, 
yang	meliputi:	SDA,	SDM,	Teknologi,	dan	infrastruktur	fisik)

b. Kondisi saat ini dari struktur industri manufaktur Indonesia, 
dilihat dari: kemampuan organisasi (ukuran organisasi, 
struktur	kepamilikan,	spesialisasi	dan	diversifikasi),	
kontribusi sektor (nilai output, nilai tambah, biaya 
tenaga	kerja,	asset	tetap),	daya	saing	(produktifitas),	
internasionalisasi (cakupan ekspor, ketergantungan impor, 
FDI	dan	cakupan	ekspor),	dan	faktor	klasifikasi	(faktor	
intensitas dan teknologi).

2. Sisi Permintaan. Sisi permintaan diukur dari 2 unsur yaitu:

a. Tingkat Pengembangan daya saing (posisi daya saing 
Indonesia dalam perdagangan dunia; dan struktur ekspor, 
spesialisasi ekspor, dan penetrasi impor), dan 

b. Lingkungan daya saing internasional (dinamisme ekspor, 
struktur persaingan di negara tujuan ekspor, dan struktur 
pasar impor dunia).

Beberapa parameter yang mempengaruhi analisis daya saing 
internasional menurut Kementerian Industri dapat dilihat pada tabel 
8.2 dan tabel 8.3 berikut:
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Tabel 8.2 Analisis Daya Saing Sisi Penawaran

I Sisi Penawaran Melihat sisi kemampuan suatu negara 
terutama

sektor industri dalam menghasilkan 
suatu produk

A. Modal Dasar Kemampuan dasar/sumber daya yang 
dimiliki bangsa dalam pembangunan 
ekonomi yang meliputi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, penguasaan 
teknologi, infrastruktur phisik.

B. Organisasi 
Industri

Struktur organisasi sektor manufaktur 
merupakan

indikator yang menggambarkan tingkat 
daya saing

internasional yang dimiliki oleh industri.
1. Kemampuan 

Organisasi
Digunakan sebagai dasar untuk 
merencanakan,

membuat kebijakan pengembangan 
industri ke depan. Aspek yang dilihat 
meliputi konsentrasi skala perusahaan, 
struktur kepemilikan (Asing/Domestik) 
dan tingkat spesialisasi maupun 
diversifikasi.

	Ukuran 
Perusahaan

Melihat konsetrasi industri berdasarkan 
skala perusahaan besar, menengah dan 
kecil baik secara

total maupun per sub sektor industri 
yang dikaitkan dengan penyerapan 
tenaga kerja.

	Struktur 
Kepemilikan

Melihat konsentrasi kepemilikan 
perusahaan (Asing, Swasta Nasional 
& BUMN) yang dikaitkan nilai output 
yang dihasilkan untuk setiap sub sektor 
industri
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	Spesialisasi Derajat spesialisasi industri yang berada 
pada setiap sub sektor (ISIC 2 dijit) 
yang diuraikan pada setiap grup (ISIC 
3dijit) dengan melihat konsetrasi jumlah 
perusahaannya

	Diversifikasi Derajat	diversifikasi	industri	yang	berada	
pada

setiap sub sektor (ISIC 2 dijit) yang 
diuraikan pada

setiap grup (ISIC 3dijit) dengan melihat 
konsetrasi

jumlah perusahaannya
2. Kontribusi Sektor Analisis faktor tenaga kerja (jumlah dan 

upah) dan

modal terhadap kinerja industri 
manufaktur dalam

kaitannya dengan nilai output dan nilai 
tambah

	Nilai Keluaran 
(output)

Merupakan nilai produksi kotor yang 
dihasilkan oleh setiap sub sektor 
industri.

	Nilai Tambah Merupakan nilai tambah yang dihasilkan 
oleh setiap sub sektor industri yang 
merupakan selisih antara biaya input dan 
biaya output diluar biaya tenaga kerja

	Biaya Tenaga 
Kerja

Nilai total biaya yang dikeluarkan untuk 
tenaga kerja yang kemudian dikaitkan 
dengan nilai tambah untuk setiap sub 
sektor industri

	Asset tetap Merupakan nilai asset tetap yang dimiliki 
oleh

industri yang meliputi tanah, bangunan, 
mesin dan

peralatan. Indikator ini menggambarkan 
potensi yang dibangun oleh industri.
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3. Daya Saing Melihat daya saing yang dimiliki oleh 
industri untuk setiap sub sektor industri 
untuk bersaing di pasar dunia

	Produktivitas Produktifitas	dilihat	dari	rasio	antara	
nilai tambah

dengan nilai output kotor untuk setiap 
sub sektor

industri. Sedangkan laju pertumbuhan 
produktivitas merupakan rasio antara 
pertumbuhan nilai tambah dengan 
pertumbuhan nilai output kotor.

	Internasional-
isasi

Kemampuan untuk bersaing di pasar 
internasional

baik dilihat dari segi cakupan ekspor, 
ketergan- tungan impor dan peranan FDI 
dalan ekspor.

	Cakupan 
Ekspor

Besarnya cakupan ekspor dari total nilai 
produksi yang dihasilkan oleh setiap sub 
sektor industri manufaktur.

	Ketergantun-
gan Impor

Untuk melihat seberapa besar tingkat 
ketergan- tungan terhadap impor dalam 
setiap industri manufaktur. Hal ini dilihat 
dari besarnya penggunaan bahan baku 
impor dalam setiap sub sektor industri 
manufaktur

	FDI dan 
Cakupan 
Ekspor

Melihat peranan perusahaan dengan FDI 
dan besarnya cakupan ekspor dari total 
nilai produksi yang dihasilkan.

5. Faktor	Klasifikasi Untuk melihat tingkat penggunaan 
intensitas sumber daya dan teknologi 
dalam setiap sub sektor industri 
manufaktur.

	Faktor 
intensitas

Melihat intensitas penggunaan sumber 
daya dalam

menghasilkan produk untuk setiap sub 
sektor industri manufaktur.



     167 Sri Indah Nikensari

	Teknologi Tingkat penggunaan dan penguasaan 
teknologi dalam setiap sub sektor 
industri ke dalam 4 kelompok 
berdasarkan kriteria OECD yaitu 
teknologi tinggi, menengah-tinggi, 
menengah rendah dan rendah.

Tabel 8.3 Analisis Daya Saing Sisi Penawaran

II Sisi Permintaan Melihat sisi kemampuan suatu negara 

terutama

sektor industri dalam memasarkan produk 

di pasar internasional
1. Struktur Ekspor Analisis terhadap struktur ekspor hasil 

industri dengan melihat besarnya nilai, 

pertumbuhan, pangsa terhadap ekspor 

secara total dari setiap komoditi.

2. Daya saing ekspor Menggambarkan tingkat daya saing produk 

ekspor hasil industri di pasar dunia dengan 

melihat besarnya pangsa pasar di dunia. 

Batasan yang dianggap mempunyai daya 

saing adalah yang pangsa di dunia lebih 

besar dari 1%.

3. Penetrasi impor Untuk melihat apakah orientasi dari setiap 

sub sektor industri termasuk dalam inward 

atau outward looking. Indikator adalah rasio 

antara nilai impor dengan total permintaan 

dalam negeri.



168   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

4. Intra Industry Trade Merupakan suatu indeks yang 

menggambarkan pertukaran yang terjadi 

antara dua negara dalam

menghasilkan suatu produk industri. 

Indikator yang

digunakan adalah dengan dengan rasio 

antara total

perdagangan (ekspor+impor) dengan nilai 

absolut dari ekspor dikurangi impor dengan 

dengan total perdagangan. Jika nilai IIT 

indeks kecil atau mendekati nol berarti 

pertukaran hanya terjadi satu arah.

5. Spesialisasi Ekspor Melihat potensi ekspor yang dimiliki oleh 

suatu Negara. Indikator yang digunakan 

adalah Revealed Comparative Advantage 

(RCA) yaitu rasio antara pangsa suatu 

komoditi terhadap total ekspor suatu Negara 

dengan pangsa komoditi tersebut terhadap 

total ekspor dunia.

6. Dinamisme ekspor Untuk melihat dinamisme ekspor suatu 

komoditi dari suatu negara. Dinamisme 

ekspor dilihat dari pangsa pasar suatu 

komoditi di dunia dengan pangsa komoditi 

yang sama terhadap total ekspor Indonesia.

7. Posisi Daya saing Melihat posisi daya saing komoditi ekspor 

hasil industri baik di pasar impor dunia 

maupun persaingan dunia.

	Struktur pasar 

impor dunia

Melihat posisi ekspor komoditi hasil industri 

Indonesia di lima negara importir terbesar 

komoditi tersebut di dunia.

	Struktur 

persaingan 

dunia

Melihat posisi komoditi Indonesia apakah 

termasuk

diantara lima eksportir utama dunia

E. Tariff dan Quota: Hambatan Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, walaupun perjanjian kawasan 
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perdagangan bebas terjadi di banyak kawasan, beberapa hambatan 
masih diterapkan untuk beberapa produk sebagai suatu kebijakan 
dari suatu negara, yang pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi 
industri dalam negeri terhadap persaingan produk luar negeri. Dalam 
kesempatan ini hanya tariff dan quota yang akan dibahas sebagai 
bentuk hambatan dalam perdagangan dengan luar negeri.

1. Tariff.

Tariff yang paling umum dikenakan sebagai hambatan 
adalah tariff yang dikenakan atas barang-barang impor atau yang 
biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah membatasi 
permintaan konsumen Tariff adalah pajak yang dikenakan terhadap 
barang yang diperdagangkan. Dampak kebijakan pemerintah ini 
adalah mengurangi produk-produk impor dan mendorong konsumen 
menggunakan produk domestik. Semakin tinggi tingkat proteksi 
suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula 
tariff yang dikenakan. Perbedaan utama antara tarif dan quota adalah 
bahwa tarif memberikan pemasukan kepada pemerintah sedangkan 
quota tidak terlihat langsung pada kenaikan harga barang.

Tariff digolongkan menjadi tiga yaitu:

a. Bea Impor (impor duties). Adalah pajak/bea yang dikenakan 
terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu 
negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai 
tujuan terakhir.

b. Bea Ekspor (export duties) adalah pajak /bea yang dikenakan 
terhadap barang yang diangkat menuju negara lain. Jadi 
merupakan pajak untuk barang-barang yang keluar dari 
custom area suatu negara. Custom area adalah daerah diamana 
barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea 
pabean. Batas custom area ini biasanya sama dengan batas 
wilayah suatu negara. 

c. Bea Transito (transit duties). Adalah pajak/bea yang dikenakan 
terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara 
dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan 
akhirnya adalah negara lain.

Tariff juga dibedakan menurut jenisnya:
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a. Ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan 
dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan bea 
tersebut.

b. Specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan 
untuk	tiap	ukuran	fisik	daripada	barang.

c. Specific ad valorem atau compound duties, yakni bea yang 
merupakan kombinasi antara specific dan ad valorem. Misalnya 
suatu barang tertentu dikenakan 10% tariff ad valorem 
ditambah Rp.200,- untuk setiap unit.

Tarif mempunyai suatu sistem tertentu yang diterapkan untuk 
memungutnya, yaitu:

a. Single-column tariff: sistem di mana untuk masing-masing 
barang hanya mempunyai satu macam tariff. Biasanya sifatanya 
autonomus tariff (tariff yang tingginya ditentukan sendiri oleh 
sesuatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain). Kalau 
tingginya tariff ditentukan dengan perjanjian dengan negara 
lain terlebih dahulu disebut conventional tariff.

b. Double-column tariff: sistem dimana untuk setiap barang 
mempunyai dua tariff. Apabila kedua tariff tersebut 
ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya: 
“ maximum dan minimum form”. Dalam bentuk ini jika tariff 
maksimum sebagai normal duties maka tariff minimumnya 
digunakan untuk barang dari negara-negara tertentu yang 
mengadakan perjanjian tariff dengan negara tersebut; tetapi 
apabila tariff minimum sebagai normal duties maka tariff 
maksimum digunakan untuk membalas tindakan negara lain 
yang membebankan tariff barang yang lebih tinggi. Jika tariff 
maksimum sebagai normal duties sedang tariff yang lebih 
rendah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan negara 
lain, (jadi sebagian autonomous dan sebagian conventional) 
maka bentuk ini dinamakan “general and conventional form”.

c. Triple-column tariff: biasanya sistem ini digunakan oleh 
negara penjajah. Sebenarnnya sistem ini hanya perluasan 
dari double-column tarifs, yakni dengan menambah satu 
macam tarif preference untuk negara-negara bekas jajahan 
atau	afiliasi	politiknya.	Sistem	ini	sering	disebut	dengan	nama	
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“preferential system”.

Pengenaan tariff untuk produk yang masuk ke suatu negara 
mempunyai pengaruh pada perekonomian secara keseluruhan, 
antara lain:

a. Efek terhadap harga (price effect)

b. Efek terhadap konsumsi (consumption effect)

c. Efek terhadap pendapatan negara (revenue effect)

Secara	 grafis,	 pengaruh	 tariff	 pada	 perekonomian	 yang	 akan	
mempengaruhi beberapa besaran/variabel di atas, akan ditunjukkan 
dengan gambar berikut:

Gambar 8.1. Efek Tariff

2. Kuota

Kuota adalah pembatasan dalam jumlah barang yang 
diperdagangkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada tiga macam 
kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota 
impor adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diimpor, kuota 
produksi adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diproduksi, 
dan kuota ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor. 
Tujuan utama pelaksanaan kuota impor adalah untuk melindungi 
produksi dalam negeri dari serbuan-serbuan luar negeri. Tindakan 
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untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang impor ada yang 
diakukan secara sukarela yang disebut sebagai pembatasan ekspor 
sukarela (Voluntary Export Restriction=VER). VER adalah kesepakatan 
antara negara pengekspor untuk membatasi jumlah barang yang 
dijualnya ke negara pengimpor. Tujuan dari kuota ekspor adalah 
untuk keuntungan negara pengekspor, agar dapat memperoleh harga 
yang lebih tinggi. Kuota produksi bertujuan untuk mengurangi jumlah 
ekspor, dengan harapan harga di pasaran dunia dapat ditingkatkan 
(misal: OPEC membatasi produksi minyak mentah).

Quota impor yang bertujuan untuk melindungi produk dalam 
negeri dari serbuan produk-produk luar, memberikan dampak bagi 
perekonomian di dalam negeri. Dampak tersebut antara lain: 

•	 Harga barang melambung tinggi,

•	 Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang,

•	 Meningktanya produksi di dalam negeri

Sedangkan dampak kebijakan kuota impor bagi negara eksportir 
antara lain:

•	 Harga barang turun,

•	 Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah,

•	 Produksi di dalam negeri berkurang
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Informasi Pengetahuan

Globalisasi membawa pengaruh bagi negara-negara 
berkembang di berbagai kawasan perdagangan bebas, termasuk 
kawasan AFTA maupun APEC. Kawasan seperti ini merupakan salah 
satu tujuan favorit bagi perusahaan multi nasional (MNC = Multi 
National Corporation), baik untuk menginvestasikan sumber daya 
modal karena rendahnya biaya tenaga kerja , maupun sebagai pasar 
untuk mendistribusikan produk mereka, dan alasan lainnya. Sehingga 
kawasan perdagangan bebas di mana Indonesia terlibat, dapat menjadi 
ancaman bagi keberlangsungan hidup dan tumbuh bagi industri-
industri di dalam negeri.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari 
kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu 
kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing 
ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai 
basis produksi dunia serta  serta menciptakan pasar regional bagi 
500 juta penduduknya. 

MNC merupakan organisasi yang dimiliki atau mengawasi 
produksi barang/jasa di satu atau lebih negara lain selain negara induk. 
Perusahaan-perusahaan seperti ini terdaftar di lebih dari satu negara, 
atau beroperasi di lebih dari satu negara.

----------00000000----------
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9. KEBIJAKAN INDUSTRI
DAN DAYA SAING

Kebijakan industri adalah 
dokumen kebijakan yang 
disiapkan pemerintah yang 
menyatakan bagaimana industri 
dan lingkungannya akan terbentuk 
di masa depan. Peran kebijakan 
industri ini sangat penting dalam 
perencanaan ekonomi, baik 
sekarang maupun masa akan 
datang dalam percaturan ekonomi 
global yang memerlukan daya 
saing tinggi, yang meng-hadapi 
era disruptif.

Dalam teori ekonomi, peran negara terutama berhubungan 
dengan perencanaan dan penguatan kerangka legalisasi dalam 
interaksi para aktor ekonomi (konsumen-produsen-pemerintah-
exportir/importir). Pemerintah sebagai pengelola negara mempunyai 
peran sebagai salah satu aktor perekonomian yang mempunyai 
banyak tenaga kerja (pegawai negeri, tentara, polisi, dan pegawai 
pemerintah lainnya), sebagai konsumen dalam pembelian barang dan 
jasa, sebagai investor, dan yang tak kalah pentingnya adalah sebagai 
pengatur pasar melalui harga, kuota produksi dan regulasi-regulasi 
untuk mempelancar perekonomian. Melalui fungsinya tersebut, 

KEBIJAKAN INDUSTRI 
DAN DAYA SAING

Sumber: competeprosper.ca

BAB
9
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pemerintah banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan 
dan pasar industri.

Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan 
dan pasar industri berkaitan dengan peran pemerintah sebagai 
pelaku dan pengarah, dan sebagai penengah sengketa dalam 
perekonomian. Beberapa kegagalan pasar seperti kurangnya pasokan 
komoditas tertentu yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan 
harga komoditas terssebut memerlukan campur tangan pemerintah. 
Permasalahan tenaga kerja seperti upah minimum, keselamatan 
kerja dan kesejahteraan tenaga kerja, memerlukan pemerintah 
sebagai penengah dari kasus-kasus yang mengemuka. Demikian pula 
percepatan Indonesia sebagai negara industri maju yang berdaya 
saing dalam percaturan perekonomian internasional memerlukan 
peran pemerintah untuk mencapainya. Hal ini berkaitan dengan 
rencana pemerintah bahwa pada tahun 2020 kontribusi industri 
non-migas Indonesia terhadap PDB mampu mencapai 30%, dimana 
kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) 
sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun 
waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan 
pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 
17,47%, dan 6,34%1.

Bab ini akan membahas beberapa peran pemerintah dengan 
kebijakannya yang berkaitan dengan industri dan daya saing industri, 
baik di tanah air maupun internasional. Sebelumnya akan dibahas 
tema tentang kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. 

A. Kegagalan Pasar versus Kegagalan Pemerintah

Kegagalan pasar menunjuk pada situasi pada pasar tertentu di 
mana kuantitas produk yang diminta konsumen tidak sama dengan 
kuantitas produk yang ditawarkan produsen, sehingga menciptakan 
ketidakseimbangan pasar. Kegagalan pasar menyebabkan efek negatif 
pada perekonomian karena alokasi sumber daya yang optimal tidak 
tercapai. Dengan kata lain, biaya sosial untuk menghasilkan barang 
atau jasa (semua “opportunity cost” dari sumber daya input yang 

1  http://www.kemenperin.go.id/artikel/19/Kebijakan-Industri-Nasional
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digunakan dalam penciptaan produk) tidak diminimalkan, kondisi ini 
berarti membuang-buang beberapa sumber daya. 

Sebagai ilustrasi misalnya berkaitan dengan kenaikan upah 
minimum yang selama ini banyak dituntut buruh industri. Sebenarnya 
upah buruh yang rendah memang tidak manusiawi bagi para pekerja 
yang turut berkontribusi dalam menghasilkan produk. Namun apabila 
ditetap-kan upah minimum terlalu tinggi, hal ini akan menyebabkan 
pengusaha mempekerjakan lebih sedikit karyawan dibandingkan 
ketika upah minimum masih lebih rendah. Akibatnya, terjadi banyak 
pemutusan	hubungan	kerja	atas	nama	efisiensi,	atau	bahkan	sampai	
memindahkan industrinya ke tempat lain (relokasi industri) yang 
lebih menjamin usaha mereka, sehingga menambah pengangguran, 
menciptakan biaya sosial dan mengakibatkan kegagalan pasar. Di 
sinilah peran pemerintah dengan kebijakannya diuji ketika menengahi 
konflik	penetapan	upah	minimum	yang	mengakomodasi	kepentingan	
pengusaha dan kepentingan buruh.

Sedangkan kegagalan pemerintah muncul ketika pemerintah 
dengan	 kebijakannya	 ternyata	 malahan	 menciptakan	 inefisiensi	
karena seharusnya tidak melakukan campur tangan. Atau ketika bisa 
memecahkan	 serangkaian	 masalah	 pertama	 dengan	 lebih	 efisien,	
namun malah menyebabkan masalah yang lain, yang menyebab 
masyarakat lainnya tidak sejahtera. 

Dari perspektif kebijakan, kegagalan pasar harus menjadi 
keprihatinan	 saat	 kinerja	 pasar	 secara	 signifikan	menyimpang	 dari	
patokan	efisiensi	 yang	 tepat.	Demikian	pula,	 kegagalan	pemerintah	
dalam melakukan intervensi perlu dipertanyakan ketika kesejahteraan 
ekonomi berkurang atau ketika sumber daya dialokasikan dengan 
cara	menyimpang	dari	patokan	efisiensi	yang	tepat.

Apa saja sebenarnya alasan yang mendasari pemikiran bahwa 
kebijakan pemerintah untuk mengatasi/memperbaiki kegagalan pasar 
dan industri harus sesukses mungkin? Agar kebijakan pemerintah 
sukses, maka beberapa pertimbangan berikut harus dipikirkan 
sebelumnya: 

1. Apakah pemerintah memiliki alasan untuk campur tangan di 
pasar? Apakah ada bukti bahwa ada kegagalan pasar serius yang 
harus diperbaiki? 



178   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

2. Apakah kebijakan pemerintah akan meningkatkan kinerja pasar, 
ataukah	 malahan	 akan	 terjadi	 inefisiensi	 dalam	 ekonomi	 atau	
mematikan perekonomian yang akan menyebabkan kegagalan 
pasar? Jangan sampai terjadi bahwa kebijakan tersebut sukses 
dengan menghasilkan manfaat melebihi biayanya namun mahal, 
yang menimbulkan biaya berlebihan untuk mendapatkan 
keuntungan. 

3. Oleh karena itu, pertimbangan terakhir adalah apakah kebijakan 
pemerintah	 tersebut	 optimal,	 yang	 secara	 efisien	 mengoreksi	
kegagalan pasar dan sekaligus memaksimalkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat?

Pertimbangan terakhir merupakan alasan yang strategis, di 
mana	 konsep	 efisiensi	 pasar	 disejajarkan	 dengan	 kesejahteraan	
ekonomi masyarakat. Hal ini tidak bertolak-belakang dengan pasal 33 
ayat 4 UUD 1945 amandemen, yang menyatakan bahwa “Perekonomian 
Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip	kebersamaan,	efisiensi	berkeadilan,	berkelanjutan,….”.	Dengan	
kata	 lain,	 jika	 perekonomian	 dijalankan	 secara	 efisien	 dan	 adil,	
maka kesejahteraan seluruh masyarakat baik dari sisi produsen dan 
konsumen	 akan	 tercapai.	 Adapun	 jika	 hanya	 konsep	 efisiensi	 yang	
diutamakan, maka akan menciderai keadilan masyarakat. Kenapa? 
Guna menjawab pertanyaan tersebut, lihat ilustrasi pada Gambar 9.1. 

Gambar 9.1 menggambarkan kondisi optimal Pareto di sepanjang 
kurva diagonalnya dengan tiga keseimbangan untuk produsen A dan 
produsen B. Kondisi optimal seperti itu selama ini dapat dimaknai 
bahwa seluruh distribusi sumber daya telah distrubusikan secara 
efisien.	 Akan	 tetapi	 jika	 melihat	 jumlah	 yang	 diperoleh,	 produsen	
A pada Eq1 memperoleh lebih sedikit/rendah dari pada jumlah 
yang diperoleh produsen B dengan jumlah paling tinggi pada titik 
keseimbangan yang sama, apakah hal tersebut sudah mencerminkan 
keadilan bagi B? 
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Gambar 9.1 Edgeworth’ Box

Peran pemerintah melalui kebijakan pemerintah di sini sangat 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan yang 
digambarkan dalam kotak Edgeworth pada titik Eq1 dan di Eq3. 
Kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya akan membuat pasar 
semakin	 efisien,	 namun	 juga	 meningkatkan	 kesejahteraan	 dengan	
mendorong utility di titik Eq1 ke arah tengah kotak Edgeworth, 
atau dari titik Eq3 ke arah tengah kotak Edgeworth sepanjang kurva 
diagonal. Namun apabila perekonomian belum dapat berada di 
garis diagonal, maka pemerintah dengan kebijakannya juga dapat 
mendorong perekonomian mencapai titik tertentu (Eq*) yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan.

Dunia industri sarat dengan permasalahan, baik terkait dengan 
produksi (masalah pengadaan bahan baku, masalah tenaga kerja, 
masalah permodalan, masalah teknologi, masalah hak paten, dst.), 
juga berkaitan dengan pemasarannya di dalam dan luar negeri. 
Kebijakan pemerintah di bidang industri ditujukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut.

B. Kebijakan Industri Nasional

Salah satu tujuan dari The Sustainable Development Goals yang 
dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (tujuan nomor 9: 
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Industry, Innovation and Infrastructure) adalah mencapai industri 
yang berkelanjutan, di mana setiap negara harus mencapai tingkat 
yang lebih tinggi dalam industrialisasi di negara mereka dan dapat 
memanfaatkan globalisasi pasar barang dan jasa industri. Guna 
mencapai tujuan tersebut, setiap Negara membuat kebijakan untuk 
industrinya. Kebijakan industri adalah kebijakan yang diaplikasikan 
untuk industri atau sektor-sektor tertentu suatu industri berdasarkan 
aturan perjanjian umum dalam rangka untuk mempercepat alokasi 
sumber daya yang optimal antara berbagai sektor. 

Tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia yang 
sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian adalah:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak 
perekonomian nasional;

2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;

3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, 
serta Industri Hijau;

4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta 
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu 
kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh 
wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh 
ketahanan nasional; dan

7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 
berkeadilan.

1. Visi, Misi, dan Strategi
Kebijakan industri nasional Indonesia saat ini digambarkan 

dalam visi pembangunan industri nasional sebagaimana dituangkan 
dalam Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2015 tentang Rencana 
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dengan visi 
Indonesia menjadi Negara industri tangguh. Negara industri tangguh 
mempunyai ciri: 

a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan 
berkeadilan;
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b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan

c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Guna mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri 
nasional mengemban misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan 
penggerak perekonomian nasional;

b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;

c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, 
serta industri hijau;

d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta 
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu 
kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan 
kerja;

f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh 
wilayah indonesia guna memperkuat dan mempeprkukuh 
ketahanan nasional; dan

g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
secara berkeadilan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi 
pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis 
sumber daya alam;

b. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber 
energi;

c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber 
daya manusia (SDM) industri;

d. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);

e. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 
(WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan 
sentra industri kecil dan industri menengah;

f. Menyediakan	 langkah-langkah	 afirmatif	 berupa	 perumusan	
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian 
fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;



182   Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan

g. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;

h. Melakukan pembangunan industri hijau;

i. Melakukan pembangunan industri strategis;

j. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;dan

k. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2015 di atas, 
rencana pembangunan industri nasional memerlukan tiga tahapan 
dan arah pencapaian sebagai berikut:

a. Tahap I periode 2015-2019: Tahap ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri 
hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan 
pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif 
melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang 
industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

b. Tahap II periode 2020-2024: Tahap ini dimaksudkan untuk 
mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan 
melalui penguatan struktur industri dan penguasaan 
teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

c. Tahap III periode 2025-2019: Tahap ini dimaksudkan untuk 
menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang 
bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, 
berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi 
dan teknologi. 

Tahapan pembangunan industri nasional di atas dijalankan 
untuk mencapai saasaran yang ditetapkan. Adapun sasaran tersebut 
meliputi:

a. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan 
dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 
sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto 
(PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);

b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri 
dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan 
baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan 
ekspor produk industri;
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c. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri 
ke seluruh wilayah Indonesia;

d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan 
industri nasional;

e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan 
teknologi;

f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di 
sektor industri; dan

g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri 
hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

2. Bangunan Industri Nasional

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, 
industri pendukung, dan industri hulu. Industri-industri nasional 
tersebut harus memenuhi kharakteristik industri masa depan (tahun 
2035) sebagai berikut:

a. Industri manufaktur kelas dunia (world class manufacturing), 
yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi: 1). 
tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan 
berbasis sumber daya nasional; 2). terbangunnya modal dasar 
dan prasyarat pembangunan industri; dan 3). terbentuknya 
daya saing yang kuat di pasar internasional.

b. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak 
utama (prime mover) perekonomian dengan ciri sebagai 
berikut: 1). mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan 
sinergis antarsubsektor industri dan dengan berbagai sektor 
ekonomi lainnya; 2). memiliki kandungan lokal yang tinggi; 
3). menguasai pasar domestik; 4). memiliki produk unggulan 
industri masa depan; 5). dapat tumbuh secara berkelanjutan; 
dan 6). mempunyai daya tahan (resilience) yang tinggi terhadap 
gejolak perekonomian dunia.

c. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan 
besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai 
pasok (supply chain). Sinergitas tersebut harus dibangun 
melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling 
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membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara 
nasional.

d. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin 
penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi 
penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, 
penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan 
berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

Adapun pembagian macam-macam industri dalam Bangun 
Industri Nasional masa depan (tahun 2035) seperti terlihat pada 
Gambar 9.2 meliputi:

a. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar 
sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di 
masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber 
daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri 
andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang 
mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan 
dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri-
industri tersebut terdiri dari industri pangan, industri farmasi, 
kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki 
dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika dan 
telematika/ICT, serta industri pembangkit energi.

b. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan 
sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan 
industri	 andalan	 secara	 efektif,	 efisien,	 integratif	 dan	
komprehensif. Industri-industri tersebut terdiri dari industri 
Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.

c. Industri hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai 
basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang 
dapat	disertai	perbaikan	spesifikasi	tertentu	yang	digunakan	
untuk industri hilirnya. Industri-industri tersebut meliputi 
industri Agro, industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan 
Logam dan industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.
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Gambar 9.2 Sruktur Bangunan Industri Nasional

Sumber: Kementerian Perindustrian

Industri-industri prioritas sebagai industri andalan masa depan 
dalam bangunan industri nasional di atas ditentukan oleh kriteria 
tertentu sebagai berikut:

a. Kriteria secara kuantitatif: 1). memenuhi kebutuhan dalam 
negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang 
tumbuh pesat di dalam negeri; 2). meningkatkan kuantitas dan 
kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau 
mampu menciptakan lapangan kerja produktif; 3). memiliki 
daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh 
dan bersaing di pasar global; 4). memberikan nilai tambah 
yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi 
untuk tumbuh pesat dalam kemandirian; 5). memperkuat, 
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memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan 6). 
memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, 
dan teknologi.

b. Kriteria secara kualitatif: 1). memperkokoh konektivitas 
ekonomi nasional; 2). menopang ketahanan pangan, kesehatan 
dan energi; dan 3). mendorong penyebaran dan pemerataan 
industri.

3. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri dalam RIPIN 2015-2035 meliputi 
Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri 
Strategis, peningkatan penggunaan produk dalam Negeri (P3DN), dan 
kerjasama internasional di bidang industri. 

Tujuan pembanguan industri hijau adalah untuk mewujudkan 
industri	 yang	 berkelanjutan	 dalam	 rangka	 efisiensi	 dan	 efektivitas	
penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga 
mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan 
dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat 
bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi 
standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri 
hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan 
terhadap stándar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat 
diberlakukan secara wajib. 

Pemberdayaan industri strategis yang juga merupakan industri 
prioritas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang penting bagi 
kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, 
meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam 
strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan 
serta keamanan negara. Pengusulan jenis Industri Strategis 
sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria 
untuk memperkuat ketahanan pangan; memiliki potensi sebagai 
sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang 
digunakan sebagai energi dan bahan baku; meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat; berbasis teknologi tinggi (high technological 
based industries) dengan investasi penelitian dan pengembangan 
yang besar; dan/atau terkait dengan pertahanan keamanan dan 
keutuhan NKRI.
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Adapun tujuan pemberdayaan IKM adalah untuk mewujudkan 
industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan 
signifikan	dalam	penguatan	struktur	industri	nasional,	ikut	berperan	
dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, 
serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. 
Pemberdayaan IKM ini berkaitan dengan jumlah IMK yang semakin 
berkembang dan telah meningkat dari tahun ke tahun. Menurut 
Kementerian Perindustrian, jumlah IKM di tahun 2015 sebanyak 3.68 
juta unit usaha, tahun 2016 bertambah menjadi 4.41 juta unit usaha, 
dan pada triwulan II tahun 2017 sudah mencapai 4.59 unit usaha. 
Pembangunan dan pemberdayaan IKM memerlukan perumusan 
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Sasaran penguatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan 
sentra IKM (sentra), revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan 
Teknis (UPT), penyediaan tenaga penyuluh lapangan, penyediaan 
konsultan industri kecil dan industri menengah. Sedangkan sasaran 
pemberian fasilitas meliputi: 

a. Peningkatan kompetensi SDM 

b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis 

c. Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan 
penolong 

d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan 

e. Pengembangan produk 

f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan 
hidup 

g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran 

h. Fasilitasi akses pembiayaan 

i. Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi 
mencemari lingkungan (Kawasan)

j. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar 
(unit IKM)

k. Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM

l. Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM 

Kebijakan pengembangan IKM tidak hanya ditujukan pada 
industri prioritas, namun juga pada industri-industri seperti IKM 
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kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan 
perhiasan, serta tenun/kain tradisional. Beberapa langkah kebijakan 
yang berpihak pada IKM ditetapkan bahwa industri kecil hanya 
dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki 
keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki 
oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu 
dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia. Adapun 
strategi pembangunan dalam rangka pengembangan IKM dilakukan 
melalui pemanfaatan potensi bahan baku, meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja pada industri padat karya, memanfaatkan teknologi, 
inovasi dan kreativitas.

Dengan berbagai kebijakan, strategi dan sasaran di atas, 
diharapkan tujuan industrialisasi seperti tertuang dalam UU no. 
3Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat tercapai.

C. Kebijakan Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja merupakan elemen yang strategis dalam 
mencapai tujuan kebijakan industri nasional. Oleh karena itu arah 
kebijakan pemerintah tentang ketenagakerjaan harus menekankan 
pemikiran inti yang berkaitan dengan isu-isu yang berpengaruh 
terhadap ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan agar pemerintah 
mempertimbangkan	terjadinya	bonus	demografi,	politik,	dan	hukum	
yang dapat menciptakan kondisi kondusif bagi berkembangnya 
ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang pro kesempatan kerja, 
termasuk investasi yang mengutamakan sektor-sektor tradeable dan 
padat karya, serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendistorsi 
bidang ketenagakerjaan, dan agar supaya kebijakan ketenagakerjaan 
mendatang dapat berjalan dengan baik maka penyusunan kebijakan 
sebaiknya didasarkan pada suatu penelitian sebelumnya.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memperluas 
kebijakannya sampai kepada semua lapangan usaha, menyentuh 
usaha-usaha ekonomi informal, sambil berdiri tegas di depan untuk 
menyelamatkan bidang ketenagakerjaan dari kebijakan sektor dan 
daerah yang dapat mendistorsi bidang ketenagakerjaan.

Tantangan terdekat bidang ketenagakerjaan bagi Indonesia 
adalah pasar bebas ASEAN (AFTA: ASEAN Free Trade Area) atau ASEAN 
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Economic Community (AEC), yang telah berlaku sejak 1 Januari 2015. 
Sebenarnya tujuan dari AEC ini adalah untuk menjaga stabilitas politik 
dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan 
secara keseluruhan di pasar dunia. Selain itu untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.

Guna menghadapi tantangan AEC, Indonesia harus memiliki 
kualitas Sumber Daya Manusia yang bagus. Data estimasi Badan 
Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017 menunjukan bahwa saat ini 
42.13 persen tenaga kerja Indonesia berpendikan maksimal Sekolah 
Dasar (SD), berpendikan SMP 17.95 persen, berpendidikan SMA 17.46 
persen, berpendidikan SMK 10.40 persen dan lulusan perguruan 
tinggi sebanyak 12.06 persen (lulusan Diploma 2.71 persen/lulusan 
Universitas 9.35 persen). Kualitas SDM yang masih rendah bisa 
berdampak pada tingkat produktivitas dunia usaha nasional dan 
rendahnya tenaga kerja yang terserap oleh industri. Selain itu, 
persaingan global yang sangat ketat dewasa ini memerlukan inovasi, 
akurasi, dan kecepatan yang semuanya ini dihasilkan oleh sumber 
daya manusia (SDM) yang kompeten dan produktif, berdaya saing 
dan mandiri. Untuk menghasilkan SDM yang kompeten, maka 
harus didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang memadai 
dengan strategi kebijakan dan arah pembinaan yang tepat, harus ada 
koordinasi dan keterpaduan kebijakan/program antara pusat dan 
daerah.

 Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ketenagakerjaan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) telah 
menyusun Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 2015-2019. 
Kebijakannya diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah 
bidang ketenagakerjaan. Adapun arah kebijakan tersebut adalah 
menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Arah ini disesuaikan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
yang berkaitan dengan kebajikan pasar tenaga kerja 2025 guna 
mencapai sasaran yaitu tingkat penggangguran terbuka (TPT) dengan 
pertumbuhan alami 5%, yang meliputi:

1. Terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal

2. Kesejahteraan pekerja informal meningkat
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3. Perlindungan dan jaminan pekerja yang layak

4. Proses penyelesaian industrial memuaskan semua pihak

5. Produktivitas tinggi agar dapat bersaing menghasilkan nilai 
tambah yang tinggi

6. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program 
pelatihan yang strategis

7. Pembekalan pengakuan kompetensi pekerja secara dinamika.

Guna mencapai perkembangan tenaga kerja yang berkualitas, 
maka diperlukan dukungan faktor lingkungan strategis, baik internal 
dalam pasar tenaga kerja dan faktor eksternal seperti AFTA, ACFTA, 
globalisasi, post MDGs 2015, dst, karena banyak tantangan yang 
harus dihadapi, antara lain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, 
meningkatkan standar hidup pekerja, meningkatkan penyediaan 
kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda berpendidikan tinggi, 
dengan alasan adanya excess supply pada kelompok berpendidikan 
tinggi, meningkatkan supply tenaga kerja secara kuantitas dan 
kualitas.

D. Daya Saing Global

Lingkungan eksternal di bidang industri berkaitan dengan 
globalisasi seperti disebutkan di atas. Kebijakan di bidang industri 
manufaktur harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing di 
tingkat global, karena manufaktur dan jenis produk yg diekspor sangat 
menentukan kemampuan dan kecepatan sebuah perekonomian sedang 
berkembang (emerging economy) dalam mengejar ketertinggalan dari 
negara maju. 

Hal ini dibuktikan oleh pengalaman ekonomi Negara China, 
yang pada awalnya mempunyai titik awal yang sama dengan India, 
saat ini jauh meninggalkan India dari posisi awalnya. Tiongkok 
tumbuh lebih kuat dan mengentaskan kemiskinan lebih cepat dari 
India, salah satunya disebabkan oleh jenis produk manufaktur yang 
diekspor ke pasar global, yang tentu saja didukung oleh kebijakan dan 
strategi tertentu. Dan jika kebijakan yang dibuat tidak tepat, maka 
yang terjadi adalah akan terjadi penurunan daya saing ekonomi.

Penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor 
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industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama, antara lain 
disebabkan oleha kurang kondusifnya lingkungan usaha, yang dapat 
berimplikasi besar terhadap sektor manufaktur yang merupakan 
salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut tolok ukur 
World Economic Forum (WEF), diidentifikasi	 ada	 5	 (lima)	 faktor	
penting yang menonjol yang menyebabkan menurunnya daya saing 
produk manufaktur Indonesia. Pada tataran makro, terdapat 3 
(tiga) faktor, yaitu: (a) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) 
buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya 
sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) lemahnya kebijakan 
pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan 
produktivitas. Sementara itu, pada tataran mikro atau tataran bisnis, 
2	 (dua)	 faktor	 yang	menonjol	 adalah:	 (a)	 rendahnya	 efisiensi	 usaha	
pada tingkat operasionalisasi perusahaan; dan (b) lemahnya iklim 
persaingan usaha.

Indeks daya saing dunia atau Global Competitiveness Index 
(GCI), mulai diperkenalkan oleh World Economic Forum pada tahun 
2004.	 Laporan	 ini	 mendefinisikan	 daya	 saing	 sebagai	 seperangkat	
institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat 
produktivitas suatu negara. Besarnya skor dalam GCI setiap Negara 
dihitung berdasarkan 12 kategori, dan berdasarkan skor yang didapat, 
ditetapkan peringkat Negara tersebut dalam dya saing global. Gambar 
9.2 menunjukkan 12 kategori / faktor-faktor yang mempengaruhi 
indeks daya saing dunia.

Gambar 9.3 Kategori Perhitungan GCI
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Menurut WEF, saat ini daya saing produk Indonesia menurun 
dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017/2018 indeks daya saing 
global Indonesia menempati posisi 41 dari 137 negara yang disurvei, dimana 
pencapaian ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya di peringkat 37 
pada tahun 2016/2017, di peringkat 34 pada tahun 2015/2016. Pencapaian 
peringkat tertinggi adalah di tahun 2015/2016 setelah di tahun-tahun 
sebelumnya di peringkat lebih rendah, yaitu di peringkat 46 pada tahun 
2014/2015, di peringkat 38 pada tahun 2013/2014, di peringkat 50 pada 
tahun 2012/2013, dan di peringkat 46 pada tahun 2011/2012. Dan di antara 
Negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke 4 setelah 
Singapore, Malaysia dan Thailand. Singapore sendiri merupakan Negara 
di Asia Tenggara yang mempunyai ranking indeks daya saing global yang 
tinggi, selalu dalam peringkat ke 2 atau ke 3 dunia.

Di	 level	 Asia-Pasifik,	 posisi	 daya	 saing	 Indonesia	 saat	 ini	
(2017/2018) sebenarnya tidak terlalu bagus, mengingat tidak masuk 
dalam	jajaran	10	besar	Asia	Pasifik.	Indonesia	kalah	dari	Malaysia	yang	
menempati 25 dunia dan Thailand di posisi 34 dunia. Indonesia hanya 
lebih baik dari the Phillipines (57) dan Vietnam (60). Urutan peringkat 
10	besar	negara-negara	di	Asia-Pasifik	yaitu:	Singapura	(2),	Jepang	(8),	
Hong Kong (9), Selandia baru (13), Taiwan (14), Australia (22), Malaysia 
(25), Korea Selatan (26), Tiongkok (28), Thailand (34). 

Tabel 9.1 menggambarkan skor indeks daya saing Negara-
negara ASEAN tahun 2011-2017, di mana skor tertinggi adalah 7 (tujuh).

Tabel 9.1 Skor Indeks Daya Saing Negera ASEAN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Brunai 4.75 4.77 4.87 4.94 - - 4.35
Indonesia 4.43 4.37 4.39 4.53 4.57 4.52 4.52
Malaysia 4.88 5.08 5.05 5.02 5.15 5.23 5.16
Philippines 3.95 4.08 4.23 4.28 4.39 4.39 4.36
Singapore 5.47 5.62 5.67 5.61 5.64 5.68 5.72
Thailand 4.51 4.51 4.51 4.54 4.65 4.64 4.64
Vietnam 4.27 4.23 4.10 4.18 4.22 4.30 4.31
Lao PDR - - - 4.08 3.90 4.00 3.93
Myanmaar - - - 3.22 3.23 3.32 -
Cambodia 3.63 3.85 4.00 4.00 3.88 3.94 3.98

Sumber: World Economic Forum, 2018



     193 Sri Indah Nikensari

Melihat dasar dari indeks daya saing adalah komponen-
komponen seperti disebutkan di atas, maka kebijakan untuk 
meningkatkan daya saing produk manufaktur pada masa yang akan 
datang seyogyanya didasarkan pada pencapaian indikator-indikator 
tersebut. Cara lain adalah dengan melihat apa saja kelemahan posisi 
daya saing kita, dan juga melihat strategi yang telah dilakukan oleh 
negara-negara dengan indeks daya saing yang tinggi. Berikut ini 
contoh strategi manufaktur dari India dan China:

Tabel 9.2 Sisi Penawaran Daya Saing dan Trategi Global Indis dan Tiongkok

INDIA TIONGKOK

Struktur Sisi Penawaran
India is a Global Office China is a Global Factory

Sektor Riil: 
1. Ekspor Jasa-Jasa (Business 

Outsourcing & IT Services) 
sangat kuat mulai dari call-
center sampai dengan software 
development. 

2. India belum berhasil 
bertransformasi dari masyarakat 
pertanian-rural ke manufaktur 
modern urban. 

3. Sehingga perkembangan di 
sektor jasa-jasa merupakan 
lompatan. 

Sektor Keuangan: 
1. Pembangunan sektor keuangan 

sangat maju pesat. 
2. Sistem dan pasar keuangan 

sangat terbuka 
3. Peran swasta sangat dominan 

Sektor Riil: 
1. Ekspor hasil industri sangat 

kuat, dengan transisi bertahap 
dari sektor low-tech ke 
medium-high tech human 
capital intensive. 

2. Transformasi perekonomian 
Tiongkok bergerak dari 
pertanian ke manufaktur (58% 
dari PDB) 

3. Seiring dengan itu 
perkembangan sektor jasa-
jasa juga meningkat bahkan 
melebihi India. 

Sektor keuangan: 
1. Pembangun sektor keuangan 

kurang maju.
2. Sistem & pasar keuangan 

cenderung lebih terproteksi 
3. Peran BUMN sangat kuat. 
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Strategi Global

Substitusi Impor
1. Sectoral targeting: Sektor 

manufaktur bertumpu pada 
perusahaan-perusahaan PMDN 
(incumbent conglomerates) & 
diproteksi. 

2. Terdapat restriksi kepemilikan 
swasta asing pada beberapa 
sektor. Sektor jasa-jasa 
diliberasilisasi dan terbuka bagi 
PMA, terutama IT services. 

3. Mobilisasi sumber daya ekonomi 
dalam negeri. 

4. Pasar barang, input, dan 
tenaga kerja dikendalikan oleh 
Pemerintah (Negara). 

Orientasi Ekspor
1. enablers: membangun secara 

cepat lingkungan pendukung 
yang menarik bagi PMA. 

2. Memanfaatkan PMA 
multinational yang melakukan 
offshoring manufaktur untuk 
membangun basis produksi 
dalam rangka memasok pasar 
ekspor regional Asia maupun 
global 

3. Spatial targeting: 
eksperimentasi perekonomian 
modern berbasis pasar dan 
akumulasi kapital di pantai 
timur.

Sumber:http://www.bi.go.id/id/publikasi/artikel-kertas-kerja/kertas-kerja/

Documents/DKEM.pdf.

Diakses 1 Oktober 2014
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RINGKASAN

•	Kebijakan pemerintah berkaitan dengan kegagalan pasar, yang 
menunjuk pada situasi pada pasar tertentu di mana kuantitas 
produk yang diminta konsumen tidak sama dengan kuantitas 
produk yang ditawarkan produsen, sehingga menciptakan 
ketidakseimbangan pasar. Namun kadang juga terjadi kegagalan 
pemerintah, yaitu ketika pemerintah dengan kebijakannya 
ternyata	 malahan	 menciptakan	 inefisiensi	 karena	 seharusnya	
tidak melakukan campur tangan. 

•	Kebijakan industri adalah kebijakan yang diaplikasikan untuk 
industri atau sektor-sektor tertentu suatu industri berdasarkan 
aturan perjanjian umum dalam rangka untuk mempercepat 
alokasi sumber daya yang optimal antara berbagai sektor.

•	Kebijakan daya saing ditujukan agar produk manufaktur Indonesia 
dapat bersaing di pasar global
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GLOSARIUM

A
Average rate of return : Metode pengukuran perbandingan antara profit 

yang dihasilkan oleh investasi dengan biaya investasi. 

C
Cateris Paribus : Faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap  atau kon-

stan.
Criticcal Path Method : Penilai kelayangan investasi yang merupakan ba-

gian dari penyusunan rencana pembangunan proyek agar tepat waktu.

E
Ekonomi  Industri : Studi tentang perekonomian dari sisi penawaran, khu-

susnya tentang pasar dimana perusahaan bisnis adalah sebagai penjual.
Enterprise Value : Ukuran dari harga akuisisi dimana investor harus mem-

bayar untuk memperoleh suatu perusahaan.

F
Fungsi Produksi : Mengkombinasikan input/faktor produksi menjadi ba-

rang/jasa

I
Industri : Agregasi dari sejumlah perusahaan dalam suatu wilayah tertentu.
Internal Rate Of Return : Metode menghitung discount rate ketika NPV 

sama dengan nol, dan kemudian membandingkannya dengan the 
discount rate yang diinginkan untuk menyatakan layak-tidaklayaknya 
suatu proyek.

Isocost : Jumlah biaya yang sama
Isoquant : Jumlah output yang sama dengan beragam kombinasi penggu-
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naan input.

M
Market Share : Bagian dari seluruh permintaan atas suatu barang yang 

mencerminkan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya (mar-
ket segment).

N
Net Present Value : Metoode untuk menghitung selisih antara nilai seka-

rang investasi dengan nilai sekang penerimaan kas bersih dimasa yang 
akan datang

P
Payback : Metode pengukuran jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan 
oleh proyek investasi.

Preferensi Konsumen : Pilihan konsumen atau suatu hal yang lebih disukai 
konsumen.

Profitability Indeks : Metode menghitung perbandingan antara nilai arus 
kas bersih yang akan dating dengan nilai investasi sekarang

S
Scope ekonomi : Apabila perusahaan menghasilkan beragam jenis out put 

maka biaya rata-rata produksinya akan semakin kecil.
Skala Ekonomi : Fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu 

perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah 
produksi (output).

Structure conduct performance : Pendekatan yang digunakan untuk men-
ganalisis hubungan antara struktur industri dan perilaku pasar industri 
yang akan mempengaruhi kinerja pasar industry.

Surplus Konsumen : Benefit yang diperoleh seseorang dari membeli atau 
mengkonsumsi atau menggunakan barang/jasa. 

Surplus Produsen : Kelebihan jumlah penerimaan dari hasil penjualan 
barang/jasa terhadap jumlah kesediaan untuk menerima keuntungan 
minimal.
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