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BAGIAN I : 

 

1. a Jelaskan peranan harga produk pertanian bagi konsumen, produsen, lembaga-lembaga pemasaran dan 

pemerintah. (Nilai : 5) 

b.Mengapa harga produk pertanian relatif  lebih berfluktuasi dibandingkan dengan produk non pertanian? Apa 

upaya untuk mengatasi fluktuasi harga tersebut? (Nilai : 10) 

c. Jelaskan pengertian elastisitas permintaan atas perubahan harga dan elastisitas silang. Buktikan bahwa 

elastisitas permintaan ditingkat petani lebih inelastis dari pada di tingkat konsumen akhir. (Nilai : 10) 

2. Kurva permintaan mempunyai slope yang negatif. Coba Saudara jelaskan bagaimana menurunkan (derivasi) 

kurva permintaan ! Dan jelaskan efek substitusi maupun efek pendapatan akibat perubahan harga produk 

tersebut (misalkan harga produk turun). (Nilai : 20) 

3. Konsumen akan mengalokasikan pendapatan (income) untuk mengkonsumsi sejumlah produk pangan (x) dan 

non pangan (y). Coba saudara jelaskan kondisi optimal (maksimum utility) dengan kendala income dan harga 

Px dan Py tertentu. (Nilai : 10) 

 

BAGIAN II : 

 

4. Tentukan fungsi supply jangka pendek dari suatu perusahaan jika diketahui  fungsi biaya  (Nilai : 10) 

TC = 0,12 q3 – 2,4 q2 + 10 q + 5 

 

5. Suatu Pasar Persaingan Sempurna dari suatu komoditas, katakanlah sayuran, memiliki Fungsi Permintaan  :  

Qd =  20 – 2 P. 

Jika pada pasar tersebut terdapat sejumlah perusahaan/pedagang (firm) dengan fungsi biaya :  TC = - 0,5 Q2 + 

15 Q + 5   

a. Tentukan jumlah dan harga keseimbangan pada pasar tersebut (nilai : 10) 

b. Jika pada pasar tersebut terdapat 2 pedagang, katakanlah Mang Amir dan Mang Udin, dengan fungsi 

biaya masing-masing : 

Fungsi biaya Mang Amir :  TCa = q2 – 3 q + 5 

Fungsi biaya Mang Udin :  TCb = 0,25 q2 + 2 q + 2 

Tentukan jumlah sayuran yang terjual oleh Mang Amir dan Mang Udin pada kondisi keseimbangan 

pasar tersebut ! (Nilai : 10) 

c. Tentukan elastisitas permintaan pasar, dan elastisitas supply masing-masing pedagang pada kondisi di 

atas ! (Nilai : 10) 

d. Tentukan keuntungan (profit) Mang Amir dan Mang Udin pada kondisi tersebut ! (nilai : 5) 

e. Buktikan bahwa pada PPS tersebut, Kurva Permintaan = AR = MR !       (Nilai : 5) 


