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Tujuan Mata Kuliah : Mahasiswa diharapkan dapat memahami 

pengertian ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi 

baik secara mikro dan makro, serta kemampuan 

dalam menyampaikan konsep-konsep teori ekonomi 

Deskripsi Mata Kuliah  :  Matakuliah ini membahas tentang konsep dasar 

ekonomi baik secara mikro dan makro, yang 

meliputi pengertian ekonomi, mekanisme pasar 

(permintaan dan penawaran), konsep elastisitas, teori 

perilaku produsen, teori perilaku konsumen, Break 

Even Point. Konsep dasar makro ekonomi yang 

merupakan masalah utama makro ekonomi, 

pendapatan nasional, kondisi inflasi dan 

pengangguran serta kebijakan yang ada dalam 

perekonomian.. 
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I.KONSEP ILMU EKONOMI 

 

A. Sumberdaya dalam Aktivitas Ekonomi 

Sumberdaya ekonomi terdiri dari berbagai tenaga, modal, dan tanah yang 

digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Karena sumberdaya setiap 

masyarakat terbatas atau langka, maka kemampuan setiap masyarakat untuk 

memproduksi barang dan jasa juga terbatas. Karena kelangkaan ini, setiap 

masyarakat menghadapi masalah apa yang harus diproduksi, bagaimana 

memproduksi, untuk siapa diproduksi, bagaimana membagi produksi dari waktu  

ke waktu, dan bagaimana mempertahankan serta mendukung pertumbuhan 

mekanisme tersebut. 

Kegiatan manusia di dalam masyarakat dalam bidang ekonomi pada 

dasarnya meliputi (a) kegitan produksi, (b) kegitan konsumsi, dan (3) kegiatan 

pertukaran. Kegitan ekonomi itu timbul karena adanya kebutuhan manusia. 

Kebutuhan manusia timbul dari : 

1).Kebutuhan primer (seperti makanan, pakaian, tempat tinggal) 

2). Kebutuhan  sekunder ( seperti rumah yang bagus, pendidikan yang tinggi, dsb) 

3). Lain-lain kebutuhan yang khas masing-masing perorangan. 

Pada umumnya kebutuhan manusia mempunyai sifat yang tidak terbatas. Artinya, 

begitu satu macam kebutuhan terpuaskan akan timbul macam kebutuhan lain. 

Jadi, kebutuhan manusia yang tidak terbatas tersebut merupakan penggerak 

aktivitas ekonomi.  

Kebutuhan seseorang dikatakan terpenuhi apabila ia mengkonsumsikan 

barang/jasa yang ia butuhkan. Barang/ jasa akan tersedia apabila diproduksikan. 

Namun, produksi barang /jasa tersebut adalah terbatas karena sumberdaya 

ekonomi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya. Sumberdaya ekonomi dapat 

digolongkan menjadi : 

1) Sumberdaya alam ( tanah, minyak bumi, air, udara, dsb) 

2) Sumberdaya manusia ( fisik, mental, ketrampilan, dan keahlian) 

3) Sumberdaya buatan manusia ( mesin-mesin, gedung-gedung, jalan, dan 

sebagainya yang sering disebut sebagai modal atau kapital). 
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Adanya ketiga sumberdaya itu tidak menjamin timbulnya kegiatan produksi. Agar 

timbul kegiatan produksi perlu ada pihak yang mengorganisirnya. Sementara 

untuk pemenuhan kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

1. Kondisi alam/ tempat tinggal 

2. Agama dan kepercayaan 

3. Adat Istiadat 

4. Tingkat Usia 

5. Tingkat Pendidikan 

6. Tingkat pendapatan 

Tinggi rendahnya jumlah dan jenis kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia 

sebagai pelaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas, 

misalkan saja jenis kebutuhan manusia yang bertempat tinggal tinggal di iklim 

tropis berbeda dengan yang berada di iklim dingin. Selain itu semakin bertambah 

pendapatan yang diperoleh juga semakin banyak kebutuhuan yang ingin dipenuhi 

oleh manusia. 

 

B. Pelaku Aktivitas Ekonomi  

Pelaku-pelaku aktivitas ekonomi secara umum terdiri dari tiga unsur, yaitu 

rumah-tangga, perusahaan, dan pemerintah. Berikut ini diuraikan peranan mereka 

dalam aktivitas ekonomi. 

1. Rumah Tangga: Mereka dapat menawarkan faktor-faktor produksi tersebut 

kepada perusahaan. Sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi yang 

ditawarkan, perusahaan memberikan berbagai jenis “pendapatan” kepada 

sektor rumah-tangga. Tenaga kerja menerima gaji atau upah, pemilik tanah 

dan bangunan menerima uang sewa, pemilik saham menerima keuntungan. 

Pendapatan tersebut oleh rumah-tangga akan digunakan untuk dua tujuan, 

yaitu konsumsi dan tabungan. 

2. Perusahaan: Perusahaan adalah organisasi yang dibentuk oleh seseorang 

atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis 

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seseorang atau  sekumpulan 

orang tersebut dikenal dengan pengusaha. Tujuan utama perusahaan 



6 

 

adalah memperoleh keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, 

pengusaha harus memiliki keahlian mengenai bagaimana  mengalokasikan 

faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk agar 

dapat diperoleh keuntungan yang maksimum. 

3. Pemerintah: Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga-lembaga atau 

badan-badan pemerintah yang ditugasi untuk mengatur perekonomian 

negara. Lembaga-lembaga ini antara lain, Bank Sentral, Departemen 

Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Parlemen, TNI-POLRI, dan 

sebagainya. Pemerintah mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi 

rumah-tangga dan perusahaan, agar mereka melakukan aktivitas 

ekonomi dengan wajar dan tidak merugikan masyarakat banyak. 

Disamping tugas pengaturan dan pengawasan, pemerintah juga melakukan 

aktivitas ekonomi sendiri, terutama aktivitas yang oleh swasta dipandang 

kurang atau tidak menguntungkan. Aktivitas-aktivitas tersebut, misalnya 

pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, lapangan terbang, 

gedung sekolah, dan sebagainya). Disamping itu, juga menyediakan jasa-

jasa penting, seperti angkutan kereta api, bus dan pesawat terbang, jasa 

telpon, pos, telegram, dan sebagainya.  

Oleh karena itu sektor ekonomi juga dibedakan menjadi sektor 

pemerintah dan sektor swasta. Untuk membiayai aktivitas ekonomi ini, 

pemerintah mengenakan pajak kepada rumah-tangga dan perusahaan. 

Disamping itu juga berasal dari keuntungan yang diperoleh dari 

perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. 

 

C. Ruang lingkup Ilmu Ekonomi  

Menurut definisinya, daya aplikasi ilmu ekonomi sangat luas. Dimana ada 

masalah kelangkaan, disitu ilmu ekonomi dapat diterapkan. Ilmu ekonomi 

memusatkan perhatiannya pada ketiga proses aktivitas ekonomi di atas beserta 

pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas tersebut, yaitu produsen, konsumen, 

pedagang, pemerintah, dan sebagainya. Ilmu ekonomi dibagi ke dalam cabang 

dan sub-cabang. Cabang utama adalah ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi 

makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari aksi-aksi ekonomi dari individu-
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individu dan kelompok-kelompok individu. Ilmu ekonomi makro mempelajari 

aksi-aksi ekonomi agregat seperti total tenaga-kerja dan pendapatan nasional. 

Kedua cabang ilmu ekonomi ini berkaitan dengan penetapan harga dan 

pendapatan dan penggunaan sumberdaya. Namun demikian, ekonomi mikro 

konsentrasi pada analisis harga-harga dan pasar-pasar individual, dan alokasi 

sumberdaya-sumberdaya spesifik pada penggunaan tertentu.  

 

Referensi 

1. Pengantar Sosial Ekonomi Pertanian II oleh Prof. Dr. Ir. Yuli Hariyati, MS, 

dkk, Universitas Jember 

2. Pengantar Ekonomi Makro Edisi 7 oleh N Gregory Mankiw,Penerbit Salemba 

Empat. 

3. Teori Ilmu Ekonomi oleh Prathama Rahardja, Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia. 

4. Ekonomi Mikro oleh Dr. Ir.Nuhfil Hanani, dkk.PS.Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. 
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II. MEKANISME PASAR 

 

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan 

penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. 

Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari 

kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya 

yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga 

hingga pasar menjadi seimbang (jumlah yang penawaran sama dengan jumlah 

permintaan). Mekanisme ini memungkinkan pasar untuk menuju ke titik 

ekuilibrium baru ketika terjadi disequilibrium. 

 

A. Teori Permintaan 

Teori Permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah 

permintaan dan harga. Permintaan adalah kemampuan dan keinginankonsumen 

untuk membeli suatu barang ataujasa pada berbagai tingkat (pilihan) harga selama 

periode tertentu. Permintaan dibedakan ke dalam permintaan efektif dan 

permintaan tidak efektif. Yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah 

permintaan yang didukung oleh daya beli, sedangkan yang dimaksud dengan 

permintaan tidak efektif adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. 

Karena permintaan ada kaitannya dengan daya beli dan daya beli nantinya akan 

dikaitkan dengan harga maka akan ada hubungan antara harga dengan produk. 

Harga suatu produk akan sangat mempengaruhi permintaan akan produk itu 

sendiri. Hubungan antara harga suatu produk dan permintaan akan produk 

dirumuskan dalam suatu hukum yang dikenal dengan nama hukum permintaan 

Bunyi hukum Permintaan: Semakin rendah harga dari suatu barang/jasa,semakin 

banyak permintaan akan barang/jasa tersebut, begitu sebaliknya. 

Hukum permintaan mempunyai hubungan yang negatif,yaitu hubungan 

yang berlawanan arah dari dua sisi (pihak), sebagaimana yang dinyatakan dalam 

hukum permintaan bahwa jika harga produk naik maka produk yang diminta akan 

turun dan jika harga produk turun maka produk yang diminta akan meningkat. 
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 Faktor yang mempengaruhi permintaan 

(a) Harga barang itu sendiri 

Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah 

permintaan, demikian pula sebaliknya. 

(b) Harga barang-barang lain  

Jika barang substitusinya turun, maka permintaan terhadap barang 

tersebut juga turun, sebab konsumen mengalihkan permintaannya pada 

barang substitusi 

(c) Pendapatan masyarakat 

Ketika pendapatan konsumen menurun, mereka akan cenderung 

membeli barang-barang yang berkualitas rendah/kuantitasnya sedikit. 

Sebaliknya, ketika pendapatan konsumen meningkat, mereka akan 

cenderung membeli barang-barang yang berkualitas baik/kuantitasnya 

banyak. 

(d) Selera konsumen 

Semakin tinggi selera dan preferensi konsumen akan suatu barang, 

maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan bertambah. 

(e) Jumlah penduduk 

Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin tinggi pula 

permintaan terhadap barang yang dibutuhkan, begitu sebaliknya. 

Faktor-faktor tersebut dalam teori permintaan berkaitan dengan harga 

dapat digambarkan dalam bentuk kurva bernama kurva permintaan. Kurva 

permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga 

suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva 

permintaan berbagai  jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan 

bawah (hubungan negatif). Kurva permintaan dibuat berdasarkan data riil di 

masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga, 

yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut dapat disebut tabel permintaan. 

Berikut contoh dari tabel permintaan  
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Tabel 1. 

Permintaan Terhadap Bolpoint pada Berbagai Tingkat Harga 

Keadaan Harga (rupiah) Jumlah yang diminta (Unit) 

P 5000 200 

Q 4000 400 

R 3000 600 

S 2000 900 

T 1000 1300 

 

Berdasarkan pada tabel 1, diketahui bahwa semakin rendah harga bolpoint maka 

semakin besar oula jumlah barang yang diminta oleh konsumen, yang awalnya 

harga bolpoint Rp.5.000,- hanya 200 jumlah yang diminta, kemudian menjadi 

semakin besar permintaannya yaitu 1300 unit pada harga Rp. 1.000,-. Berdasarkan 

tabel 1 tersebut maka dapat dibuat sebuah kurva permintaan seperti di bawah ini. 
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B. Teori Penawaran 

Teori Penawaran menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah 

penawaran dan harga. Penawaran (Supply) adalah total kuantitasbarang/jasa yang 

ingin dan dapat ditawarkan oleh produsen padaberbagai tingkat harga selama satu 

periode tertentu. Hubungan antara harga suatu produk dan penawaran akan produk 

dirumuskan dalam suatu hukum yang dikenal dengan nama hukum penawaran 

Bunyi hukum Penawaran: Ketika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah 

barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Begitu sebaliknya. Hukum 

penawaran mempunyai hubungan yang positif,yaitu hubungan yang searah dari 

dua sisi (pihak), sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum penawaran bahwa 

jika harga produk naik maka produk yang ditawarkan juga  akan naik dan jika 

harga produk turun maka produk yang diawarkan akan turun. 

 Faktor yang mempengaruhi penawaran 

1) Harga barang itu sendiri 

Jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga 

meningkat. Namun, harga barang yang turun membuat jumlah barang 

yang tersedia akan turun. 

2) Harga barang lain 

Jika barang pengganti harganya meningkat, penjual akan 

meningkatkan jumlah barang yang tersedia. Dengan begitu, penjual 

bisa mengalihkan konsumen pada barang pengganti yang memiliki 

harga lebih rendah. 

3) Biaya produksi 

Keterkaitan biaya produksi adalah dengan biaya yang dipakai untuk 

proses produksi. Mulai dari membeli bahan baku, biaya bahan 

penolong, gaji karyawan, dan lain-lain. Jika biaya produksi meningkat 

dari waktu ke waktu, maka harga barang yang diproduksi pun akan 

meningkat. Sehingga, produsen akan menawarkan barang dalam 

jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan produsen tidak 

ingin mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila biaya produksi turun, 

produsen pun akan meningkatkan kuantitas produksi. Sehingga, 

penawaran juga akan meningkat. 
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3) Tujuan-tujuan perusahaan 

Perusahaan tentu saja memiliki tujuan untuk mencari keuntungan 

sebesar-besarnya. Sehingga, perusahaan tersebut akan menjual produk 

dengan marjin keuntungan besar dan harga jual pun menjadi semakin 

tinggi. Apabila perusahaan menginginkan produknya menguasai pasar, 

maka tetapkan harga yang lebih rendah. Tingkat keuntungan yang 

rendah akan membuat harga jual menjadi rendah. Konsumen pun akan 

lebih tertarik membelinya 

4) Tingkat teknologi yang digunakan 

Teknologi yang modern, maka produsen lebih mudah dalam 

menghasilkan produknya baik dalam bentuk barang atau jasa. Mesin 

modern juga akan menurunkan biaya produksi sehingga memudahkan 

produsen dalam menjual barang dalam jumlah yang relatif banyak. 

Faktor-faktor tersebut dalam teori penawaran berkaitan dengan harga dapat 

digambarkan dalam bentuk kurva bernama kurva penawaran. Kurva penawaran 

adalah Kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan 

oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran berbagai  jenis 

barang pada umumnya menurun dari kanan atas ke kiribawah (hubungan positif). 

Berikut contoh dari tabel penawaran. 

Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 2, diketahui bahwa semakin rendah harga bolpoint 

maka semakin turun jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, yang awalnya 

harga bolpoint Rp.5.000,- ditawarkan 1300unit, kemudian menjadi semakin kecil 

jumlah yang ditawarkan yaitu 200 unit pada harga Rp. 1.000,-. Berdasarkan tabel 

2 tersebut maka dapat dibuat sebuah kurva penawaran seperti di bawah ini. 
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III. STRUKTUR PASAR 

 

Istilah pasar telah mendapat banyak arti selama bertahun-tahun. Dalam 

pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk 

saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Sedangkan Roger Leroy Miller 

dan Roger E. Meiners mendefinisikan pasar sebagai suatu sistem mengalokasikan 

sumber daya dan menyiratkan informasi tentang nilai-nilai relatif mereka.Ia juga 

merupakan sistem yang mendistribusikan pendapatan sesuai dengan jumlah dan 

nilai pasar sumber daya yang dimiliki. Sistem pasar adalah suatu sistem di mana 

terdapat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Pada dasarnya, ia 

melibatkan koordinasi spontan oleh jutaan peserta. 

Adiwarman A. Karim juga memberikan definisi pasar, yaitu tempat atau 

keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran 

(penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi 

konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industry 

membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk 

memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industry 

menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual 

tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, 

sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan 

bisnis tertentu. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum pasar memiliki 

dua pemahaman, yaitu klasik dan modern. Dalam pemahaman klasik, pasar 

diartikan sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk 

melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Sedangkan dalam pemahaman 

modern, pasar adalah media yang dapat mewadahi operasi permintaan dan 

penawaran atasbarang dan jasa. Adapun syarat adanya pasar adalah adanya 

penjual dan pembeli, ada produk yang diperdagangkan dan adanya kesepakatan 

antara penjual dan pembeli. Selain itu faktor pembentuk pasar ditentukan oleh 

jumlah produsen dan jenis atau sifat barang yang diperjual belikan. 
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A. Peran Pasar Bagi Perekonomian 

1. Bagi Konsumen 

Memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkannya 

telah tersedia di pasar. Konsumen dapat datang ke tempat penjualan atau 

memesannya untuk diantarkan ke rumah. Kemajuan teknologi membuat 

jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk memperoleh produk yang 

dibutuhkan. 

2. Bagi Produsen 

Memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan 

mempromosikan produknya. Di pasar, produsen dapat menjelaskan 

keunggulan produknya itu untuk meyakinkan konsumen. Selain itu, 

produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk menunjang 

proses produksi. 

3. Bagi Pemerintah 

Menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar 

berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang 

bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber 

pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan 

retribusi 

 

B. Jenis Pasar 

Pasar berperan sangat penting bagi pergerakan roda perekonomian 

suatu negara. Pasar menjadi lahan perputaran uang negara oleh rakyat 

ataupun perusahaan yang melakukan transaksi jual-beli. Dari kinerja dan 

fungsi pasar tersebut, maka terciptalah pembentukan harga, distribusi, 

promosi, penyerapan tenaga kerja dan adanya ketersediaan barang dan jasa. 

Kegiatan transaksi ini memiliki jenis-jenis pasar yang dibedakan oleh 

beberapa faktor. Jenis-jenis pasar yang ada memiliki banyak variasinya. 

Berikut beberapa jenis-jenis pasar berdasarkan faktor pembentuknya. 
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Jenis pasar: 

1. Menurut Klasifikasi Cara Transaksi 

 Pasar Tradisional 

Transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar 

menawar 

contoh: pasar loak, kios-kios (memperjualbelikan bahan kebutuhan pokok) 

 Pasar Modern 

Penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan 

pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang , berada dalam 

bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri  atau dilayani oleh 

pramuniaga. 

Contoh: swalayan, minimarket, mall (memperjualbelikan bahan kebutuhan 

yang tahan lama) 

2. Menurut Luas Wilayah 

 Pasar Daerah 

Memperjualbelikan barang dan jasa dalam lingkup satu daerah saja 

Contoh: pasar yang ada di setiap kecamatan 

 Pasar Lokal 

Memperjualbelikan barang dan jasa dalam lingkup satu kota 

Contoh: pasar yang ada di setiap kabupaten 

 Pasar Nasional 

Memperjualbelikan barang dan jasa produk dari berbagai daerah atau 

wilayah dalam satu negara 

Contoh: pasar sawit di Kalimantan, pasar cengkeh di Maluku  

 Pasar Internasional 

Memperjualbelikan barang dan jasa dari berbagi negara 

Contoh: pasar kakao di Pantai Gading, pasar kopi di Brasil 

3. Menurut Wujud 

 Pasar Konkret 

tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara 

langsung, dan produk yang diperjualbelikan dapat dilihat secara kasat mata 

Contoh: pasar sayuran, pasar daging, pasar tradisional 
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 Pasar Abstrak 

pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata dimana 

konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung 

Contoh: Bursa Saham, , onlineshop 

4. Menurut Barang yang Diperjualbelikan 

 Pasar Barang Konsumsi 

Menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan 

rumah tangga. Misalnya, pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-

sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian  

 Pasar Barang Produksi 

Memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini 

diperjualbelikan sumber daya produksi. Misalnya, pasar mesin-mesin, 

pasar tenaga kerja, dan pasar uang. 

5. Menurut Waktu Penyelenggaraan 

 Pasar Harian 

Pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap hari. Pasar harian ini 

umumnya terdapat di desa dan kota. 

 Pasar Mingguan 

Pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu kali dalam seminggu. Pasar 

mingguan ini terdapat di daerah-daerah pedesaan. 

 Pasar Tahunan 

Pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan setiap setahun sekali. 

Pasar Temporer 

Pasar yang diselenggarakan organisasi/instansi pada acara tertentu, atau 

diadakannya hanya sewaktu-waktu (tidak tetap) 

6. Menurut Organisasi 

  Persaingan Sempurna 

Suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana 

jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya/ tidak terbatas. 
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Ciri-Ciri: Jumlah penjual dan pembeli banyak, Barang yang di jual 

sama/homogeny, Harga di tentukan mekanisme pasar permintaan dan 

penawaran, Posisi tawar konsumen kuat, Sensitif pada perubahan harga 

Sulit mendapatkan keuntungan lebih / diatas rata-rata. 

Contoh: Pasar kebutuhan sehari-hari (Passar Beras, Pasar Cabai, dll)  

  Pasar Persaingan Tidak Sempurna 

Pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang 

mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output 

di pasar. 

 Tiga Model Pasar Persaingan Tidak  Sempurna 

1. Pasar Monopoli : bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual 

saja sehingga tidak ada pesaing (competitor) akibatnya penjual 

leluasa menguasai pasar.  

Ciri-ciri: Terdapat satu penjual, harga ditentukan penjual 

monopoli),perusahaan lain sulit memasuki pasar,konsumen tidak 

bisa pindah walau rugi,bisa menimbulkan ketidakadilan/kerugian 

bagi masyarakat. 

Contoh: PLN, PDAM, Perusahaan Gas. 

 

2. Pasar Monopsoni: pasar yang dikuasai satu pembeli, perusahaan itu 

bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli tunggal.  

Ciri-Ciri : hanya ada satu pembeli, pembeli bukan konsumen tapi 

produsen, barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga 

sangat ditentukan pembeli. 

Contoh: Perusahaan Nestle membutuhkan stock susu, PT. KAI 

membutuhkan stock Alat kereta  

 

3. Pasar Monopolistik: bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan 

yang menjual berbagai bentuk produk, jenis dan merk yang hampir 

serupa tetapi tidak sama. 



19 

 

Ciri-ciri: barang yang dijual berbeda corak, penjual/produsen harus 

aktif beriklan, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar, 

mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga  

Contoh: Parfum, Pasta Gigi, Shampo (perbedaan aroma, perbedaan 

warna, kemasan)  

 

4. Pasar Oligopoli: bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual 

dimana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik 

pangsa pasar terbesar (price leader) 

Ciri-Ciri: terdapat beberapa penjual, barang yang dijual homogen 

atau beda corak, pasar sulit dimasuki perusahaan 

baru,membutuhkan peran iklan, terdapat satu market leader 

(pemimpin pasar), harga jual tidak mudah berubah  

Contoh:  industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika 

Serikat, industry komestik 

 

5. Pasar Oligopsoni: Terdapat beberapa pembeli, masing-masing 

pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga  

Ciri-Ciri: terdapat beberapa pembeli, pembeli bukan konsumen tapi 

pedagang/produsen, barang yang dijual merupakan bahan mentah, 

harga cenderung stabil 

Contoh:  Pabrik Rokok, Perusahaan Telekomunikasi 

Dalam sebuah bisnis, pasar memegang peranan penting karena disana 

tempat bertemu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi dagang ataupun 

jasa. Namun pada kenyataannya saat ini, bentuk sebuah pasar sangatlah beragam. 

Maksudnya, pasar tidak harus mempertemukan lagi penjual dan pembeli secara 

fisik sebab ada juga produk ataupun jasa yang dijual secara online. 
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