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ELASTISITAS PERMINTAAN  

TERHADAP HARGA 



Elastisitas Permintaan 

 Elastisitas permintaan mengukur perubahan 
relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli 
sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang 
mempengaruhinya (ceteris paribus) 

 Macam elastisitas permintaan terkait tiga faktor 
utama yang mempengaruhi permintaan:  
 Elastisitas harga yang terkait harga barang 

bersangkutan (price elasticity of demand) 

 Elastisitas silang yang terkait harga barang lain yang 
terkait (cross elasticity) 

 Elastisitas pendapatan yangterkait pendapatan 
konsumen (income elasticity) 



Elastisitas Permintaan (Elastisitas 

permintaan terhadap harga) 

 Merupakan ukuran besarnya respon (tanggapan) 

jumlah yang diminta (permintaan) suatu komoditas 

terhadap perubahan harga 

 Elastisitas ini dihitung berdasarkan persentase 

perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan 

persentase perubahan harga dan dinyatakan dalam 

bentuk bilangan positif 
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Macam Bentuk Grafik Elastisitas Permintaan 

(terhadap harga) dan Nilai Elastisitasnya (1) 



Macam Bentuk Grafik Elastisitas Permintaan 

(terhadap harga) dan Nilai Elastisitasnya (2) 



Elastisitas Permintaan 

 Kemiringan (slope) kurva permintaan 

menentukan nilai elastisitas dengan catatan 

bahwa skalanya sama 





Elastisitas Permintaan dan Penerimaan 

 Total Penerimaan adalah perkalian antara harga dengan 

jumlah barang yang diminta (PxQ) 



Kesimpulan 

 Bila permintaan bersifat elastis terhadap 
harga maka penurunan harga akan 
meningkatkan total penerimaan 

 Bila permintaan bersifat inelastis terhadap 
harga maka penurunan harga akan 
mengurangi total penerimaan 

 Bila elastisitas permintaan terhadap harga 
bernilai 1 maka penurunan ataupun kenaikan 
harga tidak akan menyebabkan perubahan 
total penerimaan 





Efek Elastisitas 

 Jenis elastisitas dan total penerimaan yang 

diperoleh sangat menentukan peranan 

pemerintah, produsen dan konsumen 

berkaitan dengan kebijakan yang akan 

ditempuh 

 Kebijakan impor 

 Perpajakan 

 Strategi penetapan harga 



Faktor-faktor yang menentukan elastisitas 

permintaan 

 Adanya substitusi komoditas yang 
bersangkutan 

 Reaksi konsumen atas perubahan harga 
(jangka pendek = inelastis dan jangka 
panjang = elastis) 

 Bobot komoditas itu sendiri (bensin dan tali 
sepatu) 

 Persentase pendapatan yang digunakan/jenis 
barang 

 Tersedianya fasilitas/sarana kredit 



ELASTISITAS PERMINTAAN  

TERHADAP PENDAPATAN (1) 

 Disebut juga elastisitas pendapatan 

 Merupakan persentase perubahan jumlah yang 

diminta terhadap persentase perubahan 

pendapatan yang menyebabkannya. 

 Rumusnya:  

 Persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi 

persentase perubahan pendapatan yang 

menyebabkannya 



ELASTISITAS PERMINTAAN  

TERHADAP PENDAPATAN (2) 

 Kenaikan pendapatan berakibat pada 
kenaikan permintaan dan elastisitas terhadap 
pendapatan akan positif. Barang tersebut 
disebut dengan barang normal 

 Elastisitas barang normal bisa lebih besar dari 1 
(elastis) ataupun kurang dari 1 (inelastis)  

 Kenaikan pendapatan berakibat pada 
menurunnya permintaan dan elastisitas 
terhadap pendapatan akan negatif. Barang 
tersebut disebut dengan barang inferior 



ELASTISITAS PERMINTAAN  

TERHADAP PENDAPATAN (3) 

 Kenaikan pendapatan menggeser kurva 

permintaan untuk barang normal ke arah kanan 

dan barang inferior ke arah kiri 

 Barang mewah cenderung memiliki 

elastisitas pendapatan yang lebih besar 

daripada barang kebutuhan pokok 

 Suatu barang yang semakin mendasar dalam 

pola konsumsi rumah tangga, elastisitasnya 

semakin rendah 



Rangkuman Elastisitas Permintaan 

terhadap pendapatan 



ELASTISITAS PERMINTAAN  

SILANG 
 Besarnya respon permintaan terhadap perubahan harga-harga 

komoditas lain 

 Rumusnya:  
 Persentase perubahan jumlah yang diminta untuk barang (X) dibagi 

dengan persentase perubahan harga untuk barang lain (Y) 

 Barang subsitusi memiliki nilai elastisitas positif:  
 Kenaikan harga barang Y mengakibatkan peningkatan permintaan 

barang X dan menurunkan permintaan barang Y 

 Barang komplementer memiliki nilai elastisitas negatif:  
 Kenaikan harga barang Y mengakibatkan penurunan permintaan 

barang X dan juga barang Y 

 Ukuran elastisitas silang sering digunakan untuk menentukan 
apakah produsen produk barang sejenis bersaing satu sama 
lainnya 



ELASTISITAS PENAWARAN 

 Elastisitas penawaran mengukur respon 
jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan 
harga komoditas itu sendiri 

 Rumusnya:  

 Persentase perubahan jumlah yang ditawarkan 
dibagi persentase perubahan harga 

 Macam-macam kurva penawaran: 

 Kurva vertikal = inelastis sempurna = 0 

 Kurva horisontal = elastis sempurna = tak hingga 

 Kurva dengan elastisitas = 1 



ELASTISITAS PENAWARAN 

 Bila penawaran tidak bisa diubah sama sekali maka 

elastisitasnya nol 

 Bila reaksi yang ditawarkan begitu luar biasa 

terhadap perubahan harga elastisitasnya tak 

terhingga 

 Elastisitas 1 terjadi bila jumlah yang ditawarkan 

bereaksi secara tepat terhadap perubahan harga. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas 

penawaran sama dengan elastisitas permintaan 




