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Penawaran?

Sejumlah barang atau jasa yang ingin
di jual oleh suatu perusahaan, dan
barang atau jasa tersebut dapat di jual
per satuan waktu.per satuan waktu.

Kurva penawaran mengambarkan
sejumlah barang yang ditawarkan
pada tingkat harga tertentu, dengan
mempertahan faktor penentu lainnya
dalam keadaan konstan



Model Model DasarDasar

� Variabel TERGANTUNG adalah jumlah
BARANG YANG DITAWARKAN.

� Variabel BEBAS meliputi:
� Harga barang itu sendiri
� Jumlah input faktor produksi
� Teknologi produksi
� Pajak produksi dan,
� Subsidi



Model Model PenawaranPenawaran

� Penawaran UDANG

� QD(Udang) = D(Pudang, Ptuna,         � QD(Udang) = D(Pudang, Ptuna,         
Rasa…Teknologi, Pajak, 
Subsidi…;)



Hukum Penawaran

• Peningkatan harga barang tersebut akan
menghasilkan peningkatan jumlah
barang yang ditawarkan, dengan asumsi
faktor-faktor yang menentukanfaktor-faktor yang menentukan
penawaran dalam keadaan konstan.

• Hukum Penawaran menunjukkan kurva
penawaran dengan slope positif.



Kurva Penawaran

Kurva penawaran dengan slope positif!
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Kurva Penawaran

Pada harga p0, maka penawaran sebesar Q0.
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KurvaKurva PenawaranPenawaran

Bagaimana respon perusahaan jika harga udang naik?
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Faktor lain yang mempengaruhi

Bagaimana mengambarkan pengaruh dari
berbagi variabel lain:

Harga barang itu sendiri
Jumlah input faktor produksi

Supply slide 9

Jumlah input faktor produksi
Teknologi produksi
Pajak produksi dan subsidi

PERUBAHAN PADA KURVA PENAWARAN!.



PerubahanPerubahan hargaharga input input produksiproduksi

� Pakan merupakan salah faktor penentu
jumlah produksi ikan nila. Harga pakan
mengalami penurunan karena berbagai
temuan baru produki pakan ikan murah. temuan baru produki pakan ikan murah. 
Bagaimana respon petani ikan,  sebagai
produsen nila?



Petani ikan nila akan menjual lebih banyak
ikan pada berbagi tingkat harga
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PerubahanPerubahan TeknologiTeknologi

� Perbaikan teknologi akan memungkinkan
produksi output pada tingkat penggunaan
input yang lebih rendah dari waktu
sebelumnya.sebelumnya.

� Karena biaya produksi menurun, profit 
meningkat, maka perusahaan akan
meningkatkan jumlah penawaran
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PenawaranPenawaran vsvs PajakPajak??

price

S (no tax)

S (with excise tax)

Q

S (no tax)

This distance is the amount 
of the excise tax per unit of 

the good.



own price No Subsidi

Subsidi

Penawaran vs Subsidi?
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RingkasanRingkasan PenawaranPenawaran

• Penawaran merupakan fungsi dari harga barang
tersebut, harga faktor produksi (input), dan
teknologi.

• Kurva penawaran mengambarkan penawaran• Kurva penawaran mengambarkan penawaran
sebagai fungsi dari harga barang tersebut, variabel
lainnya konstan.

• Perubahan harga barang tersebut menunjukkan
pergerakan sepanjang kurva penawaran.

• Perubahan harga input, teknologi, atau pajak
mengambarkan perubahan pada kurva penaaran


