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PERMINTAAN

1. Pengertian dan Konsep Permintaan

Dalam menganalisis mengenai permintaan perlu diketahui

perbedaan antara dua istilah, antara “ permintaan” dan “jumlah barang 

yang diminta”. Ahli ekonomi mengatakan “permintaan” adalah keadaan 

yang menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga

dan jumlah permintaan pada berbagai tingkat harga dan kuantitas.

Sedangkan “jumlah barang yang diminta” adalah sebagai banyaknya 

permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.(Sadono Sukirno, 1994).

Hubungan antara permintaan dengan harga dapat dilihat dalam

hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan sifat keterkaitan

diantara permintaan suatu barang dengan harganya.

Hukum permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesa

yang menyatakan “semakin rendah harga suatu barang, maka

permintaan terhadap barang tersebut semakin banyak, sebaliknya

semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan

terhadap barang tersebut, dengan asumsi cateris paribus dan barang

normal.”(Sadono Sukirno, 1994;77)

Hukum permintaan dapat dinyatakan kedalam suatu kurva

permintaan yang merupakan tempat titik-titik yang masing-masing

menggambarkan tingkat maksimum pembelian barang pada harga

tertentu.
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Hukum permintaan menunjukkan bahwa hubungan antara harga

dan kuantitas barang yang diminta adalah negatif, sehingga kemiringan

kurva permintaan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah, artinya

jika terjadi peningkatan harga terhadap suatu barang dengan asumsi

faktor lain tidak berubah, maka akan terjadi peningkatan kuantitas yang

dibeli.
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Gambar 1. Kurva Permintaan

Dari gambar dapat dilihat pada saat harga naik dari titik PE ke titik

P1 maka jumlah barang yang diminta turun dari titik QE ke titik Q1,

begitupun ketika harga barang mengalami penurunan dari titik PE ke

titik P2 maka jumlah barang yang diminta meningkat dari titik QE ke titik

Q2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang negatif antara jumlah

barang yang diminta dengan harganya, dan bila titik-titik pertemuan

antara harga dengan jumlah barang yang diminta seperti titik A, E dan B

dihubungkan maka akan terbentuk kurva permintaan.


