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BIAYA PERMINTAAN
1. Fungsi Biaya

Dalam memproduksi output diperlukan beberapa faktor input,

seperti tenaga kerja (L) dengan upah per unitnya sebesar w dan modal

kerja (K) dengan biaya modal sebesar r per Rp 1. Biaya totalnya menjadi

sebesar C = w.L + r.K. dengan biaya total (C) dan harga input (w, r) tetap,

kombinasi faktor-faktor input K dan L dapat digambarkan dalam suatu

garis isocost. Jika biaya total bervariasi, sedangkan r dan w tetap maka

garis isocost akan bergeser secara parallel. Jika harga input r dan w tetap,

maka besarnya biaya total akan tergantung dari kombinasi pemakaian

jumlah faktor input K dan L. kurva yang menggambarkan faktor-faktor

input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu disebut

dengan production isoquant. Kombinasi faktor input menghasilkan biaya

minimal yang terletak diantara persinggungan fungsi produksi (isoquant)

dengan fungsi biaya (isocost), sehingga dalam kondisi ini menunjukkan

bahwa biaya minimum dicapai pada saat marginal rate of technical

substitution.(Jogianto Hartanto; 1999 : 67-70).

2. Tingkat Substitusi Input Marginal

Tingkat Substitusi Input Marginal atau Marginal Rate of Technical

Substitution menunjukkan berapa besarnya jumlah suatu input tetap

berada pada sepanjang Isoquan (Walter Nicholson; 1992 :205). Secara

matematis dapat didefinisikan sebagai berikut :
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∂K

MRTS(L for K) = Q = Q0

.........................................................................(1)

∂L

Persamaan 3 diatas, notasi Q = Q0 dimaksudkan untuk

mengingatkan bahwa output tetap konstan ketika tenaga kerja (L)

disubstitusikan oleh modal (K).

∂f               ∂f

dq = dL + dK

...................................................................................(2)

∂L             ∂K

dq = MPL dL + MPK dK

Sebagaimana diketahui, disepanjang Isoquan dQ = 0 karena output

yang konstan, menjadi :

MPL dL = - MPK dK

............................................................................................(3)

Persamaan diatas menyatakan bahwa disepanjang Isoquan

hasilnya diperoleh karena adanya peningkatan L persis dengan

pengorbanan output karena dikuranginya K. Persamaan diatas bisa

diubah menjadi :

∂K

Q = Q0 = MRTSLK

........................................................(4)

∂L
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Persamaan 6 membuktikan bahwa MRTSLK sama rasio produktivitas

marginal tenaga kerja terhadap produkivitas marginal kapital. Dapat

dikatakan jika tenaga kerja ditambah, maka kapital harus dikurangi jika

ingin tetap berada pada tingkat output yang sama. Jika kapital dan

tenaga kerja keduanya ditambah, sedangkan output konstan, salah satu

dari kedua input terbesar pastilah positif. Dari hasil proses minimisasi

biaya total akan didapat nilai-nilai optimal pemakaian faktor-faktor

input. Nilai optimal ini merupakan permintaan dari perusahaan terhadap

input-input yang tergantung pada harga input dan tingkat produksinya.


