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Elastisitas
1. Elastisitas Permintaan

Kadangkala untuk beberapa tujuan tertentu, mengukur secara

kuantitatif pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah yang

diminta sangat perlu. Untuk tujuan ini maka dapat dipakai konsep

elastisitas permintaan.

Koefisien elastisitas permintaan itu sendiri merupakan suatu angka yang

menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta

apabila dibandingkan dengan perubahan harga (Sadono Sukirno, 1997 : 130).

Dengan demikian elastisitas permintaan mengukur derajat

kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga.

Rumus :

Persentase perubahan barang yang diminta

Elastisitas permintaan =

Persentase perubahan harga
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Sebenarnya tanda untuk angka elastis tersebut adalah negatif,

koefisien yang negatif menunjukkan jumlah barang yang diminta akan

turun sebagai akibat kenaikan harga. Namun karena angka elastisitas

mengukur derajat kepekaan, maka tanda biasnya diabaikan ( dicari

mutlaknya).

Elastisitas juga berhubungan dengan kurva permintaan. Makin

tegak suatu kurva permintaan maka elastisitasnya makin kecil. Bahkan

kalau tegak lurus, elastisitasnya sama dengan nol (E = 0). Sebaliknya

apabila horizontal, elastisitasnya tidak terhingga besarnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang

terpenting adalah sebagi berikut :

1. Tingkat kemampuan barang-barang lain untuk

menggantikan barang yang bersangkutan.

2. Persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk

membeli barang tersebut.

3. Jangka waktu dimana permintaan itu dianalisa.

2. Elastisitas Permintaan Faktor Produksi

Suatu perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan akibat

yang berlainan ke atas perubahan jumlah berbagai faktor produksi yang

digunakan. Ada yang perubahan jumlahnya sangat besar dan ada pula

yang jumlah perubahannya sangat sedikit. Ini berarti elastisitas

permintaan ke atas berbagai faktor produksi adalah berbeda-beda.

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi elastisitas

permintaan ke atas suatu produksi adalah :
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1. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan

Harga faktor produksi merupakan bagian dari ongkos produksi

perusahaan. Dengan demikian penurunan harga faktor produksi

menyebabkan pengurangan ke atas ongkos produksi, sehingga

mendorong perusahaan mengurangi mengurangi harga dari barang

yang diproduksinya. Pengurangan harga tersebut akan menaikkan

permintaan ke atas barang yang dihasilkan. Makin elastis permintaan

barang tersebut, makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan

oleh penurunan harga. Sedangkan pertambahan yang besar ke atas

permintaan selanjutnya akan menambah permintaan yang besar pula

ke atas faktor produksi. Dengan demikian, makin besar elastisitas

permintaan ke atas barang yang dihasilkan, makin besar pula elastisitas

permintaan ke atas faktor produksi.

2. Perbandingan di antara ongkos yang dibayarkan kepada faktor

produksi dengan ongkos total

Sebagai contoh, perusahaan A mengeluarkan sebanyak 50 persen dari

ongkos produksi suatu barang yang terdiri dari pembayaran kepada

sesuatu faktor produksi, dan perusahaan B mengeluarkan sebanyak 10

persen dari ongkos produksi untuk pembayaran kepada sesuatu

faktor produksi yang sama. Ketika harga faktor produksi naik

sebanyak 25 persen maka untuk perusahaan A akan menaikkan

ongkos produksi sebanyak 12.5 persen sedangkan untuk perusahaan

B akan menaikkan ongkos produksinya sebanyak 2,5 persen. Oleh

karena ongkos produksi akan mempengaruhi harga, maka harga

barang yang dihasilkan perusahaan A akan mengalami kenaikan yang
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lebih tinggi dari harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan

B.akibatnya permintaan ke atas barang yang diproduksi perusahaan A

akan mengalami penurunan yang lebih besar daripada permintaan ke

atas barang yang diproduksi oleh perusahaan B. Dari keadaan diatas

dapar disimpulkan : makin besar bahagian dari ongkos produksi total yang

dibayarkan kepada sesuatu faktor produksi, makin lebih elastis permintaan

faktor produksi tersebut.

3. Tingkat penggantian di antara faktor produksi

Apabila terdapat banyak faktor produksi lain, maka permintaan ke

atas faktor produksi akan sangat menurun kalau harganya naik, dan

akan mengalami pertambahan yang banyak pada waktu harganya

menurun. Tetapi apabila faktor produksi pengganti sedikit, maka

kenaikan atau penurunan harga faktor produksi tersebut tidak akan

merubah jumlah output yang diminta. Maka secara umum dapat

dikatakn bahwa : makin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat

menggantikan sesuatu faktor tertentu, semakin elastis permintaan ke atas

faktor produksi tersebut.

4. Tingkat penurunan produksi fisik marginal (MPP)

Hasil penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi

fisik marginal. Penurunan yang cepat ke atas produksi fisik marginal

akan diikuti oleh penurunan yang cepat ke atas hasil penjualan

produksi marginal, begitu juga sebaliknya. Ini berarti produksi fisik

marginal sangat mempengaruhi permintaan ke atas faktor produksi,

yaitu : makin cepat penurunan produksi fisik marginal makin tidak elastis

permintaan ke atas faktor produksi yang bersangkutan.


