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BAB V 
PERUSAHAAN dan PRODUKSI 

 

5.1. Perilaku Produsen 

Jika konsumen didefinisikan sebagai orang atau pihak yang 

mengkonsumsi (pengguna) barang dan jasa maka produsen adalah orang atau 

pihak yang memproduksi (penghasil) barang dan jasa.  

Yang dimaksud dengan produksi adalah suatu proses merubah 

kombinasi berbagai input menjadi output sehingga nilai barang tersebut 

bertambah. Pengertian produksi bukan hanya terbatas pada proses pembuatan 

saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengemasan kembali 

hingga pemasarannya. Dengan mengacu pada pengertian di atas maka 

produksi berlaku untuk barang maupun jasa. 

Input yang digunakan dalam proses produksi diklasifikasikan menjadi 

dua, yakni: 

1. Input tetap, yakni input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu 

tertentu. Input tersebut mungkin pula dapat berubah namun harus dengan 

biaya yang sangat besar. Misalnya mesin dan gedung. 

2. Input variabel, yakni input yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka 

pendek. Misalnya tenaga kerja dan bahan baku. 

 

5.2. Fungsi Produksi dengan 2 Input 

Untuk mempermudah pembahasan, biasanya fungsi produksi 

disederhanakan hanya tergantung pada 2 input saja yakni modal (K) dan 

tenaga kerja (L). Sehingga fungsi produksinya adaah sebagai berikut: 

Q = f (Ќ,L) 
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Q adalah jumlah output yang dihasilkan, K menunjukkan kapital/modal 

sedangkan L adalah labour atau tenaga kerja. 

Pada variabel Ќ terdapat tanda ”bar” yang menunjukkan bahwa variabel 

ini merupakan input tetap. Berkaitan dengan fungsi produksi dimana ada satu 

input yang bersifat tetap (kapital) maka bila input yang bersifat variabel (tenaga 

kerja) ditambah secara terus menerus maka akan meningkatkan produksi total.  

Namun, jika input variabel ditambah lagi maka produksi total akan 

meningkat tetapi dengan penambahan yang semakin kecil. Pada kondisi 

tertentu, total produksi akan mencapai maksimum dan setelah itu menurun. 

Dalam kondisi ini berlaku hukum Pertambahan Hasil yang Semakin Berkurang 

(The Law of Diminishing Return). 

 

5.3. Konsep-Konsep Produksi 

1) Kurva Total Produksi (TP) atau TPP (Total Physical Production) adalah kurva 

yang menunjukkan hubungan produksi total dengan satu input variabel 

sedangkan input-input lainnya dianggap tetap. 

2) Kurva Produksi Rata-rata (AP) adalah kurva yang menunjukkan output 

rata-rata per unit pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut. Untuk 

mengetahui produksi rata-rata (tenaga kerja) adalah sebagai berikut: 

APL   = TP 

  L 

APL = Average Product for Labor atau produksi rata-rata tenaga kerja 

TP = Total Produksi 

L = Labor (tenaga kerja) 

3) Kurva Marginal Produk (MP) mengukur seberapa besar tambahan ouput 

yang dihasilkan apabila suatu input variabel bertambah satu unit, 

sedangkan input lainnya adalah tetap. 

MPL   = ∆ TP 
  ∆ L 
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Contoh hubungan antara TP, AP, MP, L dan K dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut ini: 

Jumlah Kapital 
(K) 

Jumlah Tenaga 
Kerja (L) 

Total Produksi 
(TP) 

Produksi Rata-
Rata (AP) 

Produksi 
Marginal (MP) 

100 0 0 - - 
100 1 40 40 40 
100 2 110 55 70 
100 3 150 50 40 
100 4 180 45 30 

 

Dari tabel di atas maka dapat digambarkan fungsi-fungsi produksi sebagai 

berikut : 
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5.4. Biaya 

Produsen yang rasional akan selalu berusaha melakukan kegiatan 

produksi secara efisien. Artinya usaha menghasilkan suatu nilai output yang 

maksimum dengan sejumlah input tertentu atau dengan biaya minimum 

dengan menghasilkan output tertentu. 

 Yang dimaksud dengan biaya dalam pengertian ekonomi adalah seluruh 

beban yang harus ditanggung produsen untuk menyediakan produk baik 

barang maupun jasa agar siap dikonsumsi oleh konsumen. 

 

5.5. Konsep-Konsep Biaya 

Untuk menganalisis berbagai biaya yang harus dikeluarkan produsen, 

ada beberapa konsep penting yang harus diperhatikan. Secara grafis dapat 

ditunjukkan dengan kurva biaya yakni kurva yang menggambarkan hubungan 

antara biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen dengan tingkat output. 

Biaya produksi ditunjukkan oleh sumbu vertikal sedangkan tingkat output 

pada sumbu horisontal. Konsep-konsep biaya terdiri dari : 

 Biaya Tetap Total atau Total Fixed Cost (TFC) 

Biaya yang tidak tergantung secara langsung dengan kuantitas produksi 

yang dilakukan. Misalkan ada pemberhentian produksi untuk sementara 

waktu, biaya ini harus tetap dikeluarkan. Contoh TFC adalah biaya sewa 

gudang atau sewa pabrik. 

 Biaya Variabel Total atau Total Variable Cost (TVC) 

Biaya yang secara langsung tergantung pada tingkat output sehingga 

berubah-ubah dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. 

Contoh: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan transportasi 

 Biaya Total atau Total Cost (TC) 

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Merupakan 

penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel.  TC = TFC + TVC 
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 Biaya Tetap Rata-Rata atau Average Fixed Cost (AFC) 

Biaya tetap yang dibebankan pada setiap output.  AFC = TFC / Q 

 Biaya Variabel Rata-Rata atau Average Variable Cost (AVC) 

Biaya-biaya lain diluar AFC yang dibebankan pada setiap output.  

AVC = TVC / Q 

 Biaya Total Rata-Rata atau Average Total Cost (ATC)  

Biaya produksi dari setiap output yang dihasilkan. ATC = TC/Q  atau  

ATC = AFC + AVC 

 Biaya Marginal atau Marginal Cost (MC) 

Perubahan Total Cost yang diakibatkan oleh perubahan output sebesar 1 

unit. Kenaikan TC akan sama dengan kenaikan TVC karena setiap 

tambahan 1 unit output tidak akan menambah atau mengurangi besarnya 

TFC. Sehingga   MC   =   ∆ TC / ∆ Q  atau 

   MC   =   ∆ TVC / ∆ Q 

 

Contoh dari konsep-konsep biaya di atas adalah sebagai berikut : 

Q TFC TVC TC AFC AVC ATC MC 
0 100 0 100     
2 100 20 120 50 10 60 10 
5 100 40 140 20 8 28 6,67 

10 100 60 160 10 6 16 4 
20 100 80 180 5 4 9 2 
25 100 100 200 4 4 8 4 
27 100 120 220 3,70 4,44 8,15 10 

Catatan: 

TC, AFC, AVC, ATC dan MC belum diketahui sebelumnya. 

 

Dari contoh di atas maka dapat digambarkan kurva dari konsep-konsep biaya 

sebagai berikut : 
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