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3.1. Permintaan 

Kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan ialah elastis 

sarna sekali karena perubahan produksinya dalam batas-batas yang 

dianggap hanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kecil sekali 

terhadap harga sehingga boleh dianggap tidak ada. Tentu saja, jika suatu 

perusahaan meningkatkan produksinya dengan jumlah yang sangat besar, 

misalnya 1000 kali lipat, akan menyebabkan peningkatan penawaran yang 

sangat berarti dan perusahaan tersebut tidak akan dapat' menjual semua 

produknya dengan harga yang berlaku. 

Kurva pennintaan yang sangat elastis tidak berart{ bahwa 

perusahaan dapat benar-benar menjual kuantitas yang tidak terbatas pada 

harga yang berlaku; lebih tepat berarti bahwa perubahan produksi yang 

dapat dilakukan oleh suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi harga. Ini 

Gambar 3.1. Tiga Kurva Pennintaan dengan Elastisitas yang berlainan 
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(ii) Elastisitas tidak terbatas 
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(iii) Elastisitas 1000 pada 50.000 ton 

Kurva permintaan pada (ii) dan (iii) tidak dapat dibedakan satu sarna lain. 

Kurva permintaan perusahaan pada (iii) kelihatannya horisuutal karena 

perubahan skala untuk kuantitas dibandingkan dengan (i). Jika skala 

kuantitas (i) dikalikan 1000 dari skala yang sekarang, kurva pennintaan 

tersebut juga akan kelihatan horisontal. 

Tingkat pennintaan atau fungsi permintaan adalah suatu persarnaan 

yang menunjukkan hubungan antara jumlah pennintaan akan sesuatu 

barang dan semula faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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Adapun fungsi pennintaan tersebut disimbolkan dengan notasi 

sebagai berikut: (Boediono, 1993, hal. 26) 

x = f(Px, Py, Pz, M, S) 

Oi mana: 

X : permintaan akan barang X 

F : fungsi
 

Px : harga barang x
 

Py : harga barang y
 

pz : Haq,'a barang z
 

M : Jumlah uang tertentu 

S : selera 

Adapun kurva pennintaan adalah gambar dari fungsi pennintaan 

yang disederhanakan, yaitu menganggap faktor-faktor lain selain harga 

barang itu sendiri tidak berubah (ceteris paribus). Jika digambarkan, 

gambarnya dapat dilihat pada diagram berikut ini : 

Gambar32 L. 

Kurva Pennintaan 

!P 
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Dalam prakteknya, terdapat tiga kasus, di mana kurva pennintaan 

seperti digambarkan pada diagram di atas menjadi tidak berlaku lagi. Kasus 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1.	 Kasus Giffen 

Kasus ini terjadi bila income effect bagi barang-barang inferior sangat 

besar. Sehingga subtitUfion effect tidak dapat menutup income effect 

yang negatif tersebut. 

2.	 Kasus Spekulasi 

Kasus ini terjadi bilamana konsumen mempunyai harapan bahwa harga 

barang akan meningkat besok, sehingga kenaikan harga ini diharapkan 

akan diikuti dengan kenaikan tingkat pennintaan pula. 

3.	 Kasus untuk barang prestise 

Barang prestise (sangat mahal dan jarang dibutuhkan orang 

kebanyakan) semakin tinggi harganya akan semakin tinggi pula 

kepuasan konsumen yang memilikinya. 

Terlepas dari ketiga jenis kasus di atas, perubahan jurnJah barang 

yang diminta akibat adanya pefllbahan tingkat harga (total price effect) 

terdiri dari adanya 3 (dua) pengaruh (efek), yaitu efek pendapatan dan efek 

substitusi. Efek pendaatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta 

akibat dari perubahan pendapatan riil, sedang efek substitusi adalah 

perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari perubahan harga relatif. 

Kedu efek ini arahnya bisa sarna dan juga bisa berlawanan. Kekuatan dari 

masing-masing efek Ill! tergantung darijenis barang y~ng dikonsumsi.. 

Apabila barang yang dikonsumsi merupakan barang normal, maka kedua 
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efek ini bekeIja dengan arah yang sarna dan saling memperkuat satu sarna 

lain. Ini berarti jumlah barang yang diminta selalu berakibat berlawanan 

arah dengan perubahan harga. Sedangkan barang in/erior dan g?f(en efek 

substitusi dan efek pendapatan bekerja berlawanan arah. Untuk kasus 

barang inferior efek substitusi yang positif lebih besar dari efek pendapatan 

yang negatif. Ini menunjukkan "bahwa perubahan jumlah barang yang 

diminta konsumen untuk barang inferior berlainan arah dengan perubahan 

harga. Jadi hukum permintaan masih berlaku terhadap barang inferior. 

Kemudian untuk barang Giffen, efek substitusi dan efek pendapatan bekeIja 

dengan arah yang berlawanan. Efek pendapatan yang negatif lebih kuat 

dibandingkan dengan efek substitusi yang positif, sehingga perubahan 

jumlah barang yang diminta searah dengan perubahan harga barang 

tersebut. Hukum pennintaan tidak berlaku terhadap barang Giffen. 

KurvaiGaris permintaan pasar diperoleh dengan jalan 

menjumlahkan secara horizontal seluruh gari s pennintaan konsumen 

individual yang ada di pasar tersebut Garis pennintaan pasa r SHall( banmg 
r
 

pada umumnya berlereng negatif. Garis Inl menunjukkan berapa jumlah !
 
1 

barang yang diminta oleh seluruh konsumen yang terdapat di pasar pada 

berbagai tingkat kemungkinan dari harga barang tersebut. 

Menurut teori ekonomi tradisional ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen, yaitu : 

1. Tingkat harga barang itu sendiri, penghasilan konsumen, 

') Tingkat harga barang lain, dan 

3. Selera konsumen. 
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Kurva pennintaan suatu barang dibuat berdasarkan atas 

kemungkinan perubahan tingkat harga barang itu sendiri, sedang faktor

faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus). 

Untuk mengukur tingkat responsi (kepekaan) dari perubahan jumlah 

barang yang diminta konsumen sebagai akibat adanya perubahan dari 

faktor-faktor yang mepengaruhinya dapat digunakan konsep elastisitas. Ada 

3 (tiga) macam koefisien elastisitas pennintaan, yaitu : 

i
i,.1.	 Elastisitas harga 

Elasitisitas harga adalah persentase peruhahan jumlah yang diminta 

yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan satu 

persen, rumusnya: Eh = % perubahan jumlah yang diminta
 
% perubahan harga barang
 

2.	 Elastisitas silang 

Persentase perubahan jumlah yang diminta akan sesuatu barang yang 

diakibatkan oleh perubahan harga dan barang lain yang mempunyai 

hubungan secara umum, rumusnya: Es % perubahan permintaan barang X
 
% perubahan harga barang y
 

3.	 Elastisitas pendapatan 

Persentase perubahan pennintaan akan suatu barang yang diakibatkan 

oleh kenaikan pendapatan konsumen. Dirumuskan sebagai berikut : 

Ep = % perubahan pennintaan barang 
% perubahan pendapatan 

Sedangkan elastisitas harga di atas digunakan untuk mengukur 

kepekaan perubahan jumlah harang X yang diminta konsumen, apabila 
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harga barang X itu sendiri berub~h. Untuk menentukan besamya elastisitas 

harga ini dapat digunakan formula sebagai berikut : 

dQx Px 
exx = dPx' Qx 

di mana:
 

exx adalah angka elastisitas harga untuk barang X.
 

dQx adalah perubahanjumlah barang X yang diminta.
 

dPx adalah perubahan harga barang X
 

Px adalah hal ga baraug X
 

Qx adalah jumlah barang X yang diminta.
 

Apabila besamya angka elastisitas harga barang X adalah -2, ini 

berarti apabila harga barang X naik sebesar 1%, maka jumlah parang X 

yang diminta turun sebesar 2% dan sebaliknya. 

Elastisitas silang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan 

perubahan jumlah barang yang diminta uldl kUllSUlllt::Il akibat al1allya 

perubahan harga barang lain. 
, 

Misalnya jumlah barang X yang diminta juga dipengaruhi oleh 

perubahan harga barang Y dapat digunakan formula: 

dQx Py 
eX}, = dPy . Qx 

dimana:
 

e:-,:y : adalah angka elastisitas silang dari barang X terhadap harga barang Y.
 

dQx adalah perubahanjumlah barang X yang diminta.
 

dPy adalah perubahan harga barang Y.
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Px adalah harga barang Y, dan
 

Qx adalahjumlah barang X yang diminta.
 

Berdasarkan koefisien elatisitas silang ini hubungan antara kedua 

barang dapat diketahui. Apabila besamya koefisien elastisitas silang positif 

(e~). > 0), maka kedua barang tersebut mempunyai hubungan saling 

mengganti (substitusi), sedangkan apabila besamya koefisien elastisitas 

silang negatif (e>.."y < 0), maka hubungan kedua barang tersebut saling 

melengkapi (komplementer). 

Elastisitas pendapatan (income elasticity) digunakan untuk 

mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta 

konsumen apabila pendapatan konsumen berubah. Untuk menentukan 

besamya koefisien elastisitas pendapatan dari barang X dapat digunakan 

formula sebagai berikut : 

dQ x ~
 
em = dM .Q
 

x 

Dimalla: 

em : adalah angka elastisitas pendapatan.
 

OQx adalah perubahan jumlah barang X yang diminta konsumen.
 

OM adalah perubahan pendapatan konsumen.
 

M adalah besamya pendapat konsumen
 

Qx adalah jumlah barang X yang diminta konsumen.
 

Berdasarkan koefisien elastisitas pendapatan ini, barang dapat 

diklarifikasikan menjadi duajenis, yaitu : 

1. Barang yang merupakan kebutuhan pokok (nece.~:<;itie.\). 
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2.	 Barang mewah (luxurie~) 

Apabila koefisien elastisitas penghasilan barang X sangat keeil (em 

< 1), ini memberi indikasi bahwa barang X tidak peka (responsif) terhadap 

perubahan pendapatan. Jadi tingkat knsumsi terhadap barang X tidak begitu 

jauh berbeda pada berbagai tingkat pendapatan konsumen. Barang yang 

mempunyai elastisitas pendapatannya keeil seperti ini biasanya merupakan 

barang kebutuhan pokok (kebutuhan sehari-hari). Dan sebaliknya, apabila 

suatu barang mempunyai koefisien elastisitas pendapatan yang lebih besar 

dari satu (em> 1), maka barang tersebut merupakan bang mewah (luxuries). 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin besar 

elastisitas suatu barang makin peka (responsif) jumlah barang yang tersebut 

diminta apabila terjadi perubahan salah satu faktor yang 

mempengaruhinya. 

Antara permintaan, penerimaan dan elastisitas mempunyal 

hubungan yang unik. Hal ini disebabkan antara ketiga variabel tersebut 

harga barang per unit (P). Hubungan tersebut adalah : 

1.	 Barang-barang yang permintaannya elastis, penerimaan total (TR) 

perusahaan akan berubah dengan arah yang berlawanan dengan 

perubahan tingkat harga barang. 

2.	 Barang-barang yang pennintaannya elastis-uniter, penerimaan total 

(TR) produsen tidak berubah apabila teIjadi perubahan harga barang. 
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3.	 Barang-barang yang pennintaan inelastic, penerimaan total (TR) 

produsen akan berubah dengan arah yang sarna dengan berubahnya 

tingkat harga barang. 

3.2. Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku }.<Onsumen merupakan bagian dari suatu kegiatan manusia. 

Darihal tersebut, dapat dilihat bahwa apabila kita membahas perilaku 

konsumen, maka akan selalu berhubungan dengan kegiatan manusia, 

.. namun dalam ruang lingkup yang terbatas. Perusahaan perlu mempelajari 

pula perilaku konsqmen. Hal ini dikarenakan perusahaan akan dapat menilai 

perilaku konsumen dari produk yang dihasilkannya. 

Mempelajari perilaku konsumen tidak hanya mempelajari apa yang 

dibeli, atau dikonsumsi oleh konsumen, tetapi juga dimana, bagaimana 

kebiasaan pembeliannya, dan kondisi dari barang dan jasa yang dibelinya. 

Pengertian perilaku konsumen adalah sebagai berikut: (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 1988). 

Periluku konsumen adalah proses pengambiJan keputtlsan dall 

kegiatan ftsik yang dilakukan oleh individu dalam mengetahui, 

menggunakan atau tidak menggunakan barang-barang danjasa-jasa. 

Pengertian perilaku konsumen tersebut sering rancu dengan 

pengertian perilaku pembelian (buyer behaviour). Untuk itu perlu 

diperhatikan bahwa perbedaan perilaku konsumen dan perilaku pembelian 

adalah perilaku konsumen lebih menunjukkan kegiatan individu yang 

langsllllg dapat terlihat dalam suatu pertukaran uang dengan barang atau 

1_
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Jasa serta proses pengambilan keputusan yang menentukan kegiatan 

pertukaran. 

3.3. Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli pada hakekatnya terdiri dari sekumpulan 

keputusan yang kemudian diaJ11bil altematif yang terbaik dari altematif

altematif yang ada tersebut. 

Dalam membeli sebuah barang biasanya dapat dilihat dari beberapa 

maeam keputusan, adapun struktur keputusan tersebut biasanya adalah 

sebagai berikut : 

1. Keputusan tentang golongan produk 

2. Keputusan tentang bentuk-bentuk produk. 

3. Keputusan mengenai merk barang'yang akan dibeli. 

4. Keputusan mengenai penjualnya. 

5. Keputusan mengenai berapajumlah produk yang akan dibeli. 

6. Kcputusan mengenai kapan saat melakukan pembelian. 

7. Keputusan mengenai bagaimana eara melakukan pembayarannya. 

3.4. Efek Substitusi dan Efek Pendapatan 

Pertama akan dipaparkan tentang metode Hicks. Dari gambar 1.5 

terlihat keseimbangan awal pada titik 1 (pada BLI dan rei)' Misalkan 

sekarang tingkat harga X mengalami penurunan, dan BL berubah dari BLI 

menjadi BL2. keseimbangan akhir ada pada titik 3 dengan kwva indiferen 

yang !ebih tinggi (disini keseimbangan konsumen meningkat, walaupun 

1
i 
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tingkat pendapatan nominal tetap, karena pendapatan riil konsumen 

.terhadap komoditas X naik). 

Sebelum keseimbangan bergeser ke titik 3, sebenarnya secara 

teoritis terlebih dahulu keseimbangan bergeser ke titik 3, sebenarnya secara 

teoritis terlebih dahulu keseimbangan bergeser ke titik 2. perhatikan titik 2 

yang menunjukkan persinggungan leI dengan BL2". Pada keadaan tersebut 

komposisi X dan Y telah berubah. Fenomena ini menunjukkan antara titik 1 

dan 2 sarna tingkat kepuasannya (pada kurva indeferen yang sarna) tetapi 

jumlah barang X yang dikonsumsi meningkat (sedangkan jumlah barang Y 

yang dikonsumsi turon). Keadaan ini teIjadi karena harga barang X 

mengalami penurunan. Jadi jelas sekarang knsumen mensubstitusikan 

barang Y dengan barang X karena barang X lebih murah untuk satu tingkat 

kepuasan yang sarna. Inilah yang dinamakan efek substitusi (es). 

Selanjutnya perhatikan antara BL2 dan BL2"dimana kedua garis 

anggaran tersebut pararel, yang menunjukkan perubahan pendapatan. 

Perubahan pendapatan diperoleh karena perubahan harga komodj.tas X yang 

turun, jadi seulah-olah teljadi kellaikall pendapatan). Jadi peru~ahan 

keseimbangan dari titik 2 ke titik 3 disebabkan karena perubahan 

pendapatan, dan inilah yang dinamakan efek pendapatan (ep). Untuk 

catatan disini, BL2" sebenamya adalah BL bantuan (imaginer). Jadi 

perubahan dari 1 ke 3 sebagai perubahan total, merupakan penjumlahan dan 

perubahan 1 ke 2 (efek substitusi) dan dan 2 ke 3 (efek pendapat~n) 

Pertanyaannya bagaimanakah efek substitusi dan. efek peq,dapatan 

ini untuk masing-masing komoditas. Efek substitusi selalu positip, artinya 
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penurunan harga akan diikuti dengan kenaikan jwnlah yang dibeli, 

sedangkan efek p~ndapatan hanya positip untuk barang normal. Untuk 

barang inferior (terlebih lagi barang giffen) efek pendapatannya positif, 

yang berarti respon konsumen untuk pembelian (sebagai fungsi kenaikan 

pendapatan, seeara relatif sekarang konsumen lebih kaya karena adanya 

harga barang turun) keeil atau menurun. Respon konsumen untuk

pembelian barang normal dapat diperhatikan pada Gambar 1.5, sedangkan 

untuk barang inferior dan giffen dapat dilihat pada Gambar 1.6. Secara 

ringkas respon konsumen dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1: Efek Substitusi dan Efek Pendapatan Jika Harga Turon 

<ripe BarangUj;;iE,f¢kSttt)stitti.$i Efej{)!J;?!~JJ:~~P'$~",;·I.··Ef~~[riE~~~t·'.·:i[i··· i[}, 
Normal Positif (naik) Positif (naik) Positif (naik) 
Inferior Positif (naik) Negatif (turon) Positif (haik) 
Giffen Positif (naik) Negatif (turon) Negatif (turun) 

Metode kedua adalah Metode Slutky. Marilah dibandingkan gambar 

1. 7 dengan garnbar 1.5. Keseirnbangan awal adalah sarna pada titik 1. Jika 

harga barang X turon maka garis anggaran BL bergerak dari HLI menjadi 

efek substitusi. Titik 1 (titik kesimbangan awal) setelah harga barang X 

turun tetap dapat dikonsumsi l~lapi d~ngan m~mp~rgunakan garis anggaran 

yang lebih rendah yakni BL3. Keseimbangan konswnen ada pada titik 4 

dengan IC4. disini IC4 lebih tinggi dan IC I. pergeseran dan titik 1 ke ke titik 

4 inilah yang merupakan efek substitusi rnenurut Slursky. Jadi karena harga 

barang X turun, konsurnen mengubah komposisi barang dengan 

memperbanyak barang X (XI ke ~) dan meningkatkan kepuasannya (IC 
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diperlukan Rp 50 (teIjadi penghematan Rp 50). 
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naik); walaupun sebenarnya baik posisi 1 dan 4 dibiayai dengan jumlah 

uang yang sarna. Sarna halnya dengan.rnetode Hicks, pergeseran titik 4 ke 3 

menunjukkan efek pendapatan (perhatikan kedua garis anggaran yang 

paralel, seolah-olah rnenunjukkan terjadinya kenaikan pendapatan). 

Jika dilakukan perbandingan antara rnetode Hicks dan Slutsky, 

secara teoritis rnetode Hicks lebih baik dalarn hal pengukuran efek 

substitusi; dengan pertimbangan efek suhstitusi mengukur efek pergerakan 

sepanjang kurva indiferen berkenaan dengan perubahan harga relatif Tetapi 

rnasalahnya secara operasional rnetode Hick 'sulit' sedangkan metode 

Slutsky "rnudah' walaupun kurang kuat secara teoritis. Sebagai ilustrasi jika 

harga turon dari Rp 2 ke Rp 1 dan konsumsi sebelumnya adalah 50 unit 

maka menurut Slutsky untuk konsumsi dengan unit yang sarna cukup 

o
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Gambar 3.4. Efek Substitusi dan Efek Pendapatan 
Untuk barang inferior dan giffen 
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Gambar 3.5. Efek Substitusi dan Efek Pendapatan
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Gambar 3.6. Metode Slutsky 
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3.5. Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang kebenarannya perlu diuji 

secara empiris. IJipotesi.,; yang diajukan dalam penelitiun ini ialah: 

1.	 Diduga pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap pennintaan 

voucher Mentari. 

2.	 Diduga fenomena Flexy berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

pemakaian Voucher Mentari. 


