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Keseimbangan
P a s a r5

Konsep permintaan dan penawaran telah dijelaskan di bagian depan secara
sendiri-sendiri, kini pembahasan selanjutnya akan melihat keduanya secara
bersama-sama.

5.1 Harga dan equilibrium (keseimbangan)

Seperti telah dijelaskan harga terjadi di pasar saat permintaan sama dengan
penawaran. Dengan pemahaman seperti itu produksi dan pertukaran akan
terjadi apabila pada tingkat harga tertentu kuantitas permintaan sama dengan
kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga
keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang
sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Kalau begitu
keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah
permintaan sama dengan jumlah penawaran. Atau dengan perkataan lain,
harga keseimbangan akan diperoleh pada saat kuantitas permintaan sama
dengan kuantitas penawaran. Keseimbangan adalah suatu titik kondisi dimana
variable yang ada di dalam model cenderung tidak berubah. Oleh karena itu
keseimbangan menunjukkan suatu titik kondisi yang statis. Apabila ada variabel
yang berubah (tidak lagi cenderung tetap) maka keseimbangan tidak akan
terjadi. Kondisi dimana keseimbangan tidak dipenuhi disitu terjadi apa yang
disebut dengan ketidak seimbangan (disequilibrium). Misalnya apabila jumlah
permintaan lebih besar dari-pada jumlah penawaran maka tidak terjadi baik
keseimbangan harga maupun keseimbangan kuantitas. Disequilibrium sifatnya
dinamis atau menunjukkan adanya perubahan.

Kapankah keseimbangan tidak dicapai? Keseimbangan tidak tercapai a) apabila
salah satu atau kedua variabel berubah; b) apabila terjadi perubahan asumsi
baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada kedua-duanya.
Misalnya apabila harga turun konsumen mampu membeli lebih banyak
sedangkan penawaran tetap; apabila pendapatan naik dan harga tetap,
konsumen akan meningkatkan permintaan sedangkan penawaran tetap.
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Harga
( Rp )

Penawaran
( kg )

Permintaan
( kg )

Perbedaan
( kg )

Kondisi
Pasar

5.000 8.000 1.000 7.000 Kelebihan
penawaran dan
kekurangan
permintaan

4.000 7.000 3.000 4.000 Kelebihan
penawaran dan
kekurangan
permintaan

3.000 5.000 5.000 0 Keseimbangan
2.000 3.000 8.000 - 5.000 Kekurangan

penawaran dan
kelebihan
permintaan

1.000 1.000 12.000 - 11.000 Kekurangan
penawaran dan
kelebihan
permintaan

Tabel 5.1 Penawaran dan permintaan pasar kopi

Dari tabel 5.1. di atas dapat dijelaskan bahwa:
· Pada tingkat harga Rp. 5.000,- kuantitas penawaran 8.000 kg, sedangkan

kuantitas permintaan 1.000 kg. Dengan demikian pada tingkat harga
Rp. 5.000,- di pasar terjadi kelebihan penawaran di atas permintaan (surplus)
sebesar 7.000 kg. Hal yang sama terjadi ketika tingkat harga Rp 4.000,-. Di
pasar terjadi ketidak seimbangan kuantitas dan harga.

· Pada tingkat harga Rp. 1.000,- kuantitas penawaran 1.000 kg, sedangkan
kuantitas permintaan 12.000 kg. Dengan demikian pada tingkat harga
Rp. 1.000,- di pasar terjadi kekurangan barang sebesar 11.000 kg. Di pasar
juga terjadi ketidak- seimbangan kuantitas dan harga.

· Pada tingkat harga Rp 3.000.- kuantitas penawaran  5.000 kg dan kuantitas
permintaan juga 5.000 kg, di pasar terjadi keseimbangan kuantitas dan
keseimbangan harga. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Grafik 5.1 Harga dan kuantitas keseimbangan pasar kopi
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Gambar 5.1. menunjukkan:
i) Pada tingkat harga Rp. 1.000,-, kuantitas kopi yang diminta lebih besar

dibandingkan dengan kuantitas yang ditawarkan, sehingga terjadi ekses
permintaan (kelebihan permintaan). Karena jumlah penawaran lebih kecil
dari permintaan, maka pembeli yang tidak mendapatkan kopi akan bersaing
dengan menawar harga yang lebih tinggi. Harga cenderung naik, dan  harga
yang lebih tinggi akan membawa dampak:
 Produsen akan menambah kuantitas barang yang ditawarkan
 Dengan harga yang lebih tinggi konsumen akan mengurangi jumlah

barang yang diminta.
Proses ini akan berlangsung sampai jumlah per-mintaan sama dengan jumlah
penawaran dan terjadilah keseimbangan harga dan keseimbangan jumlah
yaitu pada saat harga Rp 3.000 dan jumlah 5.000 kg kopi.

ii) Pada tingkat harga Rp 5.000,-, jumlah kopi yang ditawarkan lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah yang diminta. Hal ini mengakibatkan terjadinya
ekses penawaran (kelebihan penawaran). Banyak penjual persediaannya
menjadi semakin banyak karena kopinya tidak laku. Penjual yang frustasi
akan menurunkan harga, akibatnya:
 Dengan harga yang lebih rendah konsumen akan membeli lebih banyak
 Untuk mengurangi bertumpuknya persediaan, produsen akan

mengurangi produksinya
Proses akan berlanjut sampai akhirnya terjadi keseimbangan kuantitas dan
keseimbangan harga.

Harga dan kuantitas keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga Rp. 3.000,-
dan kuantitas 5.000 kg kopi.

Secara matematis keseimbangan dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Apabila
diketahui pasar kemeja dinyatakan melalui persamaan berikut:

 Fungsi permintaan, Qd = 500 – 5 P
 Fungsi penawaran, Qs = 50 + 4 P

Berapa harga dan kuantitas keseimbangan pasar kemeja tersebut ?
Secara matematis keseimbangan pasar terjadi apabila:
Fungsi permintaan = fungsi penawaran
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Qd            =     Qs

500 – 5 P = 50 + 4 P
9 P = 450
   P =  50, harga keseimbangan pasar
 Qd = 500 – (5 x 50) ® 500 - 250
      = 250
 Qs = 50 + (4 x 50) ® 50 + 200
      = 250
  Q = 250, kuantitas keseimbangan pasar.

 Apabila P = 60
Qd = 500 – (5 x 60) ® 500 - 300

= 200
Qs = 50 + (4 x 60) ® 50 + 240
     = 290
Qd   <  Qs

200 < 290
Terjadi ekses penawaran, yang mendorong harga turun

 Apabila P = 40
Qd = 500 – (5 x 40) ® 500 - 200
     = 300
Qs = 50 + (4 x 40) ® 50 + 160
     = 210
Qd   >  Qs

200 > 290
Terjadi ekses permintaan, yang mendorong harga naik

 P = 50 dan Q = 250 adalah harga dan kuantitas keseimbangan pasar kemeja.

5.2  Perubahan keseimbangan

Di depan sudah dijelaskan bahwa apabila salah satu atau kedua variable
berubah maka keseimbangan tidak terjadi, yang terjadi adalah ketidak
seimbangan. Oleh karena itu harga dan kuantitas keseimbangan pasar dapat
berubah sebagai akibat perubahan permintaan  atau penawaran.

Ketidakseimbangan dapat dinyatakan melalui 2 hal:



5. Keseimbangan Pasar|49

i) Pengaruh peningkatan permintaan terhadap harga dan kuantitas
keseimbangan. Apabila misalnya pendapatan konsumen meningkat sehingga
pada harga yang sama dapat dibeli jumlah yang lebih besar, akibatnya kurva
permintaan bergeser ke kanan sedangkan kurva penawaran tetap tidak
bergeser.

Dari gambar 5.2 di atas, keseimbangan pasar semula terjadi di P0 dan Q0. Karena
permintaan bertambah, yang ditunjukkan oleh pergeseran D0 ke D1, akibatnya:
 Pada harga P0, terjadi ekses permintaan,
 QD1 > Qs

 OQ2 > OQ0

 Keadaan ini akan mendorong harga naik
 Keseimbangan harga yang baru di pasar adalah P1

 Dengan harga yang lebih tinggi akan mendorong penjual memproduksi
lebih banyak

 Kuantitas keseimbangan yang baru di pasar meningkat dari OQ0 menjadi
OQ1 .

Secara matematis kondisi di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :
Qd = 500 – 5 P
Qs = 50 + 4 P
Harga dan kuantitas keseimbangan pasar terjadi pada saat :
P = 50 dan Q = 250.
Apabila kemudian terjadi perubahan permintaan menjadi :

Grafik 5.2 Peningkatan permintaan
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Qd = 1.400 – 5 P
Keseimbangan yang baru di pasar:
Qd    =     Qs

1.400 – 5 P = 50 + 4 P
9 P   = 1.350
P     =  150, harga keseimbangan yang baru .
Qd   = 1.400 – (5 x 150) ® 1.400 - 750
       = 650
Qs  =  50 + (4 x 150) ® 50 + 600
      =  650
Q  = 650, kuantitas keseimbangan yang baru di pasar.

ii) Pengaruh peningkatan penawaran terhadap harga dan kuantitas
keseimbangan pasar.

Dari Gambar 5.3 di atas harga dan kuantitas keseimbangan pasar semula di P0

dan Q0. Apabila kemudian terjadi perubahan penawaran yang ditunjukkan oleh
pergeseran kurva penawaran dari S0 ke S1, mengakibatkan :
 Pada harga P0, terjadi ekses penawaran,
 Qd < Qs1

 OQ0 < OQ2

 Keadaan ini akan mendorong harga turun
 Keseimbangan harga yang baru di P1

 Dengan harga yang lebih rendah, banyak pembeli yang membeli lebih
banyak

Grafik 5.3 Peningkatan penawaran
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 Kuantitas keseimbangan yang baru di pasar berobah, menjadi meningkat
dari  OQ0. menjadi OQ1

Qd = 500 – 5 P
Qs = 50 + 4 P
Harga dan kuantitas keseimbangan pasar terjadi pada :
P = 50 dan Q = 250.
Kalau kemudian terjadi perubahan penawaran menjadi :
Qs = 5 + 4 P
Keseimbangan yang baru di pasar:
Qd    =   Qs

500 – 5 P = 5 + 4 P
9 P  = 495
   P = 55, harga keseimbangan yang baru di  pasar.
Qd = 500 – (5 x 55) ® 500 - 275
     = 225
Qs = 5 + (4 x 55) ® 5 + 220
     = 225
Q  = 225, kuantitas keseimbangan yang baru di pasar.

5.3  Perubahan penawaran dan permintaan secara bersama-sama

Permintaan dan penawaran dapat berubah sebagai akibat berbagai faktor
(perubahan asumsi). Dengan perubahan tersebut akan mempengaruhi harga
dan kuantitas keseimbangan pasar. Yang sudah dibahas sebelumnya adalah
perubahan baik penawaran maupun permintaan secara terpisah. Selanjutnya
akan dibahas kalau permintaan dan penawaran berubah secara bersamaan;
apakah dapat diprediksi harga ataupun kuantitas keseimbangan. Untuk
memprediksi pengaruh perubahan secara bersama penawaran dan permintaan,
sangat tergantung seberapa besar (ukuran)  perubahan masing-masing terjadi.

1) Penawaran bertambah dan permintaan berkurang

Kalau penawaran bertambah (kurva penawaran bergeser ke kanan), harga
keseimbangan akan turun, sedangkan kuantitas keseimbangan akan naik.

Sementara, kalau permintaan berkurang (kurva permintaan bergeser ke kiri),
akibatnya harga dan kuantitas keseimbangan keduanya akan turun.
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Untuk lebih jelas akan ditunjukkan dalam gambar di bawah.
Grafik 5.4 di bawah ini menggambarkan peningkatan penawaran lebih besar
daripada penurunan permintaan. Grafik itu memperlihatkan:
a) Dampak perubahan penawaran dan permintaan terhadap harga

keseimbangan jelas  terlihat yaitu:
 Karena kurva penawaran bergeser ke kanan, harga akan turun.
 Karena kurva permintaan bergeser ke kiri, harga akan turun.
 Secara bersama, keduanya akan mengakibat-kan harga keseimbangan

turun, dari P0 men-jadi P1.
b) Dampak perubahan penawaran dan permintaan terhadap kuantitas

keseimbangan sangat tergantung besaran perubahannya. Gambar 5.4
menunjukkan terjadi perubahan yang besar pada penawaran, sementara
perubahan permintaan kecil , akibatnya kuantitas keseimbangan pasar
akan semakin besar. Perubahan terjadi dari OQ0 ke OQ1.

Grafik 5.4 Peningkatan Penawaran Banyak
sedangkan Penurunan Permintaan Sedikit
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Dari gambar 5.5 di bawah menunjukkan peningkatan penawaran lebih kecil
daripada peningkatan permintaan. Grafik itu dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Dampak perubahan penawaran dan permintaan terhadap harga

keseimbangan jelas:
 Karena penawaran bergeser ke kanan, harga akan turun.
 Karena permintaan bergeser ke kiri, harga akan turun.
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 Secara bersama, keduanya akan mengkibatkan harga keseimbangan
turun, dari P0 menjadi P1.

b) Dampak perubahan penawaran dan permintaan terhadap kuantitas
keseimbangan sangat tergantung besaran perubahannya. Gambar 5.5
menunjukkan terjadi perubahan yang besar pada permintaan, sementara
perubahan penawaran kecil, akibatnya kuantitas keseimbangan pasar
akan semakin kecil. Perubahan kuantitas keseimbangan terjadi dari OQ0

ke OQ1.

2. Permintaan dan penawaran berkurang atau bertambah.

Ada kemungkinan terjadi perubahan penawaran dan permintaan dengan
arah yang sama. Misalnya, karena penemuan teknologi baru, biaya produksi
VCD turun, sehingga produksi VCD meningkat. Sementara dengan
membaiknya situasi perekonomian, pendapatan masyarakat bertambah dan
jumlah pembeli VCD juga meningkat sehingga kurva permintaan juga
bergeser ke kanan. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5.6 di bawah ini,
dapat diamati beberapa hal berikut :
 Permintaan meningkat yang ditunjukkan oleh kurva D0 bergeser menjadi D1.
 Penawaran juga meningkat yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva

penawaran dari S0 ke S1.

Grafik 5.5 Peningkatan Penawaran Sedikit dan
Penurunan Permintaan Banyak
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 Meningkatnya baik permintaan VCD maupun penawaran VCD keduanya
mempunyai akibat yang sama, yaitu kuantitas keseimbangan bertambah.

 Tetapi pengaruh terhadap harga keseimbangan dapat naik atau turun
tergantung seberapa besar perubahan penawaran atau permintaan.

 Dari gambar 5.6 di atas, peningkatan penawaran lebih besar dibandingkan
dengan peningkatan permintaan .

 Tekanan turunnya harga sebagai akibat peningkatan penawaran lebih besar
dibandingkan tekanan naiknya harga sebagai akibat peningkatan
permintaan,

 Hasil akhirnya harga keseimbangan pasar turun.

Gambar 5.6 Penawaran dan Permintaan VCD Meningkat

D0

P0

P1

Q1Q0O

S1

S0

D1

jumlah

harga

5.4 Kombinasi harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebagai akibat
pergeseran penawaran dan permintaan

Dengan memperhatikan perobahan yang terjadi pada permintaan dan
penawaran yang mengakibatkan peru-bahan pada harga keseimbangan dan
kuantitas keseimbangan, dapat diketahui bahwa terdapat delapan kombinasi
kemungkinan perubahan permintaan dan atau penawaran yang mengakibatkan
perubahan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan. Secara lebih ter-
perinci dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.
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Tabel 5.2 Dampak Perubahan Permintaan dan atau Penawaran Terhadap
Harga dan Kuantitas Keseimbangan

No Perubahan Keseimbangan
permintaan penawaran kuantitas Harga

1 Meningkat Tidak berubah Bertambah Naik
2 Berkurang Tidak berubah Berkurang Turun
3 Tidak berubah Meningkat Bertambah Turun
4 Tidak berubah Berkurang Berkurang Naik
5 Meningkat Meningkat Bertambah Tidak pasti
6 Berkurang Berkurang Berkurang Tidak pasti
7 Meningkat Berkurang Tidak pasti Naik
8 Berkurang Meningkat Tidak pasti Turun

5.5  Ketidakseimbangan sementara

Penetapan harga pertama kali dapat dilakukan oleh penjual berdasarkan
perkiraan bahwa pada tingkat harga tersebut kurva permintaan dan penawaran
saling berpotongan. Perkiraan ini juga memperhatikan adanya pesaing produk
sejenis. Perusahaan juga mengetahui bahwa jumlah yang dapat diproduksi
(dengan demikian jumlah yang dapat ditawarkan – jumlah penawaran) juga
dipengaruhi oleh biaya untuk pembayaran input dan tenaga kerja yang
dipergunakan. Tetapi penjual harus menebak atau memperkirakan reaksi pasar
atas produk yang diluncurkan, atau disebut dengan permintaan yang
diharapkan atau diperkirakan. Perkiraan tersebut biasanya berdasarkan riset
pasar yang dapat memberikan informasi tentang selera dan preferensi
konsumen.

Grafik 5.7  Permintaan yang diperkirakan dan Permintaan Riil
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Gambar 5.7 merupakan penjelasan bahwa penjual dapat saja salah atau keliru
dalam menebak kurva permintaan konsumen.
 Penjual memperkirakan permintaan pada Dperkiraan.

 Untuk itu dengan mengetahui kurva penawarannya, penjual menetapkan
harga sebesar P1.

 Yang terjadi kurva permintaan riil lebih besar dibandingkan dengan
perkiraan kurva permintaan (Driil > Dperkiraan)

 Yang terjadi pada tingkat harga P1 terjadi kekurangan barang sebesar AB.
 Penjual kehilangan penerimaan potensial yang seharusnya dapat diterima

seandainya harga lebih besar dari P1.
 Penjual juga kehilangan keuntungan potensial.

Bagaimana pasar dapat menyelesaikan ketidakseimbangan di pasar ? Ketidak
seimbangan di atas merupakan ketidak seimbangan sementara. Kekuatan pasar
yaitu kekuatan penawaran dan permintaan akan mendorong terjadinya
keseimbangan di pasar. Dari contoh di atas, tingkat harga P1 merupakan
petunjuk untuk melakukan penyesuaian. Dalam hal ini motivasi pribadi penjual
akan mendorong untuk melakukan penyesuaian harga dengan menaikkan
harga. Selain itu, pengusaha juga akan menambah penawarannya yang dengan
sendirinya akan menambah penggunaan input. Secara keseluruhan, naiknya
harga dan bertambahnya penawaran akan mendorong terjadinya keseimbangan.

5.6  Pengaturan harga

Pengaturan harga merupakan campur tangan peme-rintah untuk memaksa
terjadinya harga tertentu. Ada dua jenis pengaturan harga:

 Harga tertinggi (ceiling price), ditetapkan biasanya untuk barang
kebutuhan pokok, misalnya minyak, beras, gula dan sebagainya.

 Harga terendah (floor price), ditetapkan untuk upah yang merupakan
sumber utama pendapatan sebagian besar masyarakat.

Grafik 5.8 di bawah ini, menunjukkan pengaturan pemerintah melalui
penetapan harga tertinggi dan terendah.  Gambar tersebut menjelaskan
dampak penetapan harga tertinggi.
 Harga keseimbangan di PE,
 Kuantitas keseimbangan di QE.
 Dengan harga PC jumlah beras yang diminta meningkat dari QE menjadi QD;
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 Dengan harga PC jumlah penawaran beras berkurang dari QE menjadi QS.
 Akibatnya terjadi kekurangan barang sebesar QSQD.

Grafik 5.9 Penetapan upah minimum
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Grafik 5.8 Ceiling price untuk beras
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Dari gambar 5.9 dapat dijelaskan dampak penetapan upah minimum (harga
terendah) untuk tenaga kerja :
 Upah keseimbangan di WE.
 Kuantitas keseimbangan di QE.
 Oleh pemerintah ditetapkan upah minimum (floor price) sebesar WF lebih

tinggi dibandingkan upah keseimbangan.
 Dengan upah WF jumlah permintaan tenaga kerja akan berkurang dari

QE menjadi QD.
 Dengan upah WF jumlah penawaran tenaga kerja akan bertambah dari

QE menjadi QS.
 Akibatnya terjadi surplus tenaga kerja sebesar QSQD.
 Dalam hal tenaga kerja berarti terjadi pengangguran.
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