




Biaya tetap (fixed cost)

Fungsi biaya

Biaya variabel (variable cost)

FC = k
VC = f (Q) = vQ

C = g(Q) = FC + VC = k + vQ



Fungsi biaya

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan
sebesar Rp 20.000, sedangkan biaya variabelnya
ditunjukkan oleh persamaan VC = 100Q. Tunjukkan
persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total
yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi
500 unit barang?



Fungsi biaya

Sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar
Rp 50.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh
persamaan VC = 200Q. Berapa biaya total yang
dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 200
unit barang? Tunjukkan persamaan dan kurva biaya
totalnya.



Fungsi PEnERiMAAn

Penerimaan total (total revenue): hasil kali barang yang
terjual dengan harga jual per unit barang tersebut.



Fungsi PEnERiMAAn

Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah
perusahaan Rp 200,00 per unit. Tunjukkan persamaan
dan kurva penerimaannya bila terjual barang sebanyak
350 unit?



Fungsi PEnERiMAAn

Sebuah produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan
memiliki harga jual Rp 2.500,00 per unit. Bila barang yang
terjual sebanyak 500 unit, tunjukkan persamaan dan
kurva penerimaannya.



ANALISIS PULANG POKOK

Keuntungan (profit positif, π > 0) apabila R > C, kurva R
di atas kurva C.

Kerugian (profit negatif, π < 0) apabila R < C, kurva R di
bawah kurva C.

“pulang pokok” (break even) : untuk menganalisis jumlah
minimum produk yang harus dihasilkan atau dijual agar
tidak mengalami kerugian. (profit nol, π = 0) apabila R = C



ANALISIS PULANG POKOK

Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan
ditunjukkan oleh persamaan C = 20.000 + 100Q dan
penerimaan totalnya R = 200 Q. Pada tingkat produksi
berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang
pokok? Apa yang terjadi jika ia berproduksi sebanyak 300
unit?



ANALISIS PULANG POKOK

Biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan
oleh persamaan C = 100.000 + 250Q dan diketahui
penerimaan totalnya sebesar R = 500 Q. Pada tingkat
produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi
pulang pokok? Apa yang terjadi jika ia berproduksi
sebanyak 350 unit? Apa yang terjadi jika ia berproduksi
sebanyak 500 unit?



FUNGSI ANGGARAN

M = X. Px + y Py

Teori Produksi:
M :Banyak dana produsen
x : jumlah masukan x
y : jumlah masukan y
Px : harga x per unit
Py : harga y per unit

Teori Konsumsi:
M : Jumlah pendapatn

konsumen
x : jumlah keluaran x
y : jumlah keluaran y
Px : harga x per unit
Py : harga y per unit



FUNGSI ANGGARAN

Bentuklah persamaan anggaran seorang konsumen
untuk barang X dan barang Y apabila pendapatan yang
disediakan sebesar Rp 100.000,00 sedangkan harga
barang X dan barang Y masing-masing Rp 500,00 dan Rp
1.000,00 per unit. Jika semua pendapatan yang
dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, berapa unit X
dapat dibelinya? Berapa unit Y dapat dibeli jika ia hanya
membeli 100 unit X?



FUNGSI ANGGARAN

Diketahui pendapatan seorang konsumen sebesar Rp
500.000,00. Bentuklah persamaan anggarannya untuk
barang X dan barang Y yang masing-masing harganya Rp
2.000,00 dan Rp 5.000,00 per unit. Jika semua pendapatan
yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang Y, berapa
unit Y dapat dibelinya? Berapa unit Y dapat dibeli jika ia
hanya membeli 50 unit X?



TUGAS

1. Biaya variabel suatu perusahaan ditunjukkan oleh
persamaan VC = 250 Q dan biaya tetapnya sebesar
Rp 75.000,00. Berapa biaya total yang dikeluarkan
jika perusahaan tersebut memproduksi 1000 unit
barang? Tunjukkan persamaan dan kurva biaya
totalnya.

2. Harga jual suatu produk yang dihasilkan oleh
sebuah perusahaan sebesar Rp 50.000,00 per unit.
Berapa besar penerimaannya bila terjual 200 unit?
Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total
perusahaan tersebut.



TUGAS

3. Penerimaan total suatu perusahaan adalah R = 800
Q. Biaya total yang dikeluarkan perusahaan tersebut
ditunjukkan oleh persamaan C = 600.000 + 200 Q.
a. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan itu

berada pada posisi pulang pokok?
b. Apa yang terjadi jika ia berproduksi 800 unit?
c. Apa yang terjadi jika ia berproduksi 1200 unit?



TUGAS

4. Bentuklah persamaan anggaran seorang produsen
untuk barang X dan Y apabila dana produksi yang
tersedia sebesar Rp 1.000.000,00 sedangkan harga
barang X adalah Rp 2.500,00 dan harga barang Y
adalah Rp 1.000,00.
a. Jika semua dana produksi dianggarkan untuk

produksi barang X, berapa unit X dapat dijual?
b. Jika semua dana produksi dianggarkan untuk

produksi barang Y, berapa unit Y dapat dijual?
c. Berapa unit Y dapat diproduksi jika ia hanya

memproduksi 200 unit X?




