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Pasar Bersaing Sempurna 

Asumsi :

1.  Pasar (pembeli dan penjual) Sebagai Price 

Taker

2.  Perusahaan Bebas Keluar atau Masuk Ke 

Industri
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 Persaingan Sempurna  P=MC=MR=d ;  

merupakan suatu kondisi secara normatif, 

pasar yang efisien.  Sebaliknya pasar 

monopoli atau monopsoni adalah pasar 

yang tidak efisien. 

 Perfect Competition >< Imperfect 

Competition.

 Perfect Competition tidak realistis! Yang 

penting ada Competition !



Agar competition efektif :  Persaingan agar 

cukup efektif haruslah :

1. Jumlah pembeli dan penjual harus cukup besar 

;  masing-masing tidak dapat mempengaruhi 

pasar  jumlah dan harga tersebut dapat 

memberikan alternatif-alternatif kemungkinan 

terbaik.

2. tidak ada pedagang / perusahaan yang cukup 

besar untuk menekan saingannya.

3. perusahaan harus responsif terhadap insentif 

yaitu π atau kerugian (short run); long run ada 

pada kondisi keuntungan normal.



4. tidak ada perjanjian kebijakan dengan saingan 

(tidak ada kolusi).

5. tidak ada hambatan / batasan untuk masuk 

atau keluar perusahaan  otomatis / secara 

kreatif dari masing-masing perusahaan.

6. harus cukup bebas jalan masuk diantara 

penjual / pembeli; perlakuan-perlakuan 

istimewa tidak begitu besar dari setiap 

perusahaan / group.

 Norma :  Perfect Market Concept

 Informasi terpenting untuk struktur pasar 
adalah menyangkut jumlah (pangsa pasar), 
ukuran dan konsentrasi perusahaan secara 
umum dalam industri atau pasar.
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1. tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar

jika diketahui fungsi :

Permintaan pasar : Qd = 20 – 2P

TC = 40/6 Q – 1/12 Q² +10

2.  Berdasarkan soal no.1, jika dalam pasar tersebut

terdapat 2 perusahaan dengan masing-masing fungsi biaya

TCa = q² – 3q + 10

TCb = 0,5 q² – q + 5

a. Tentukan jumlah yang disupply oleh masing-masing

perusahaan !

b. Tentukan elastisitas suplly untuk masing-masing

perusahaan pada kondisi tersebut !


