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Permintaan Input

1. Permintaan Input

Penelitian dalam tulisan ini, lebih memusatkan pada masalah

permintaan input yang memerlukan turunan permintaan output.

 Suatu faktor produksi “ diminta “ karena dibutuhkan dalam suatu 

proses produksi. Proses produksi tersebut dilakukan karena suatu alasan

yaitu karena ada permintaan output yang dihasilkan. Jadi permintaan

akan input timbul karena permintaan akan output. Inilah sebabnya

mengapa permintaan akan input disebut oleh ahli ekonomi Alfred

Marshall sebagai derived demand atau permintaan turunan. Permintaan

akan output itu sendiri dianggap sebagai “ permintaan asli “ karena 

timbul langsung dari adanya kebutuhan manusia.

Konsep sederhana tentang penggambaran permintaan turunan

tersebut adalah bahwa jika permintaan akan barang konsumsi A naik,

maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan akan sumber daya yang

digunakan untuk memproduksi barang A. Misalnya kenaikan

permintaan ban akan menyebabkan kenaikan permintaan karet alam.

Dalam penelitian ini, permintaan terhadap listrik diturunkan dari

permintaan utama yaitu permintaan sektor industri untuk memproduksi

barangnya. Perubahan dalam permintaan sektor industri dalam

memproduksi barang akan mempengaruhi permintaan listrik, baik

harga, kuantitas maupun keduanya. Listrik merupakan input antara,

yaitu barang yang menjadi input suatu perusahaan tapi merupakan

output dari perusahaan lain.
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Permintaan terhadap input merupakan permintaan turunan karena

input-input tersebut akan digunakan dalam memproduksi sebuah output

(barang) tertentu, sehingga besarnya permintaan input tergantung

kepada besarnya ouput yang akan dipakai.

Hal utama yang harus diperhatikan dari permintan input, adalah

dua sifat khusus yaitu :

1. Sifat saling ketergantungan antara input-input tersebut yang satu

dengan yang lain. Berasal dari kenyataan teknologis, bahwa input

biasanya tidak bekerja sendiri yang merupakan permintaan

turunan (derived demand) dari permintaan output yang dapat

dihasilkan oleh input tersebut.

2. Bagaimana perusahaan berusaha memaksimalkan laba dengan

menentukan kombinasi input yang optimal yang memungkinkan

penjelasan mengenai kurva permintaan input itu sendiri.

Permintaan terhadap input merupakan permintaan turunan karena

input-input tersebut akan digunakan dalam memproduksi sejumlah

output (barang) tertentu, sehingga besarnya permintaan input tergantung

kepada besarnya output yang akan diproduksi.

Dari segi suatu perusahaan, kita dapat membedakan input menjadi

dua macam, yaitu :

a) Input Antara (intermediate inputs)

Input antara adalah input yang digunakan oleh suatu perusahaan

yang merupakan output dari perusahaan lain, misalnya kapas untuk

pabrik tekstil dan pupuk bagi petani. Pasar input antara adalah pasar

output di dalam sektor produksi sendiri (output satu perusahaan

dijual kepada perusahaan lain). Pasar input antara tidak langsung
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mempengaruhi distribusi pendapatan karena input ini terpakai “ 

habis “ di dalam sektor produksi sendiri.

b) Input Primer (primary inputs)

Input primer adalah input yang bukan merupakan output perusahaan

tenaga kerja, tanah, kapital dan kepengusahaan. Input primer identik

dengan apa yang kita sebut faktor-faktor produksi. Pasar input primer

sangat penting karena langsung menentukan distribusi pendapatan

antar warga masyarakat.

2. Sifat Permintaan Terhadap Faktor Produksi

Permintaan seorang pengusaha ke atas faktor-faktor produksi

mempunyai sifat yang berbeda. Tujuan para pengusaha untuk

memperoleh faktor-faktor produksi bukanlah untuk memenuhi

kebutuhannya melainkan untuk menghasilkan barang-barang yang akan

dijualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan kosumen. Selain itu

tujuan para pengusaha memproduksi barang adalah memperoleh

keuntungan yang maksimum.

Selama pertambahan penggunaan sesuatu faktor produksi akan

menambah keuntungannya, maka lebih banyak faktor produksi tersebut

digunakannya. Oleh karena itu, permintaan pengusaha ke atas suatu

faktor produksi ditentukan oleh kemampuan faktor produksi tersebut

untuk menghasilkan barang yang dapat dijual pengusaha itu dengan

menguntungkan, permintaan faktor-faktor produksi tersebut dinamakan

permintaan terkait atau derived demand.


