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SIFAT DAN RUANG LINGKUP SIFAT DAN RUANG LINGKUP 
EKONOMI MANAJERIALEKONOMI MANAJERIAL

•• SetiapSetiap manajermanajer pastipasti menghadapimenghadapi masalahmasalah--
masalahmasalah manajerialmanajerial dalamdalam kegiatankegiatan
bisnisnyabisnisnya seharisehari--harihari..

•• MasalahMasalah timbultimbul ketikaketika terdapatterdapat kesenjangankesenjangan
antaraantara kondisikondisi empirisempiris (di(di lapangan)lapangan) dengandengan
apaapa yangyang diinginkandiinginkan oleholeh manajermanajer..

MasalahMasalah--MasalahMasalah

PappasPappas ((19951995)) memberimemberi ilustrasiilustrasi masalahmasalah--masalahmasalah
yangyang biasabiasa dihadapidihadapi parapara manajer,manajer, misalnyamisalnya::y gy g pp pp j ,j , yy

MasalahMasalah dalamdalam penentuanpenentuan tingkattingkat hargaharga dandan
tingkattingkat keluarankeluaran produkproduk..
MasalahMasalah apakahapakah akanakan membuatmembuat produkproduk sendirisendiri
atauatau membelinyamembelinya daridari pihakpihak lainlain..
MasalahMasalah keputusankeputusan teknikteknik produksiproduksi dandan pemilihanpemilihan
teknologiteknologi..
M l hM l h i ki k didi ((ii ))MasalahMasalah tingkattingkat persediaanpersediaan ((inventoryinventory))..
MasalahMasalah pemilihanpemilihan mediamedia dandan intensitasintensitas
periklananperiklanan sertaserta promosipromosi..
MasalahMasalah penerimaanpenerimaan dandan pelatihanpelatihan tenagatenaga kerjakerja..
MasalahMasalah investasiinvestasi dandan pendanaanpendanaan..
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MasalahMasalah--MasalahMasalah
•• UntukUntuk mengatasimengatasi masalahmasalah--masalahmasalah manajerial,manajerial, manajermanajer perluperlu

mengambilmengambil keputusankeputusan yangyang efektif,efektif, dalamdalam artiarti keputusankeputusan yangyang terbaikterbaik
atauatau palingpaling optimaloptimal.. KeputusanKeputusan optimaloptimal iniini berartiberarti maksimisasimaksimisasi dandan
minimisasiminimisasi;; maksimisasimaksimisasi untukuntuk laba,laba, tingkattingkat produksiproduksi atauatau keluaran,keluaran,
tingkattingkat layananlayanan;; dandan minimisasiminimisasi untukuntuk biayabiaya dandan risikorisiko..gg yy ;; yy

•• DalamDalam rangkarangka mencapaimencapai keputusankeputusan optimaloptimal ituitu biasanyabiasanya manajermanajer
bergantungbergantung padapada informasiinformasi yangyang didapatkandidapatkan daridari datadata kuantitatifkuantitatif (yang(yang
didapatkandidapatkan daridari analisisanalisis data)data) dandan datadata kualitatifkualitatif (yang(yang diperolehdiperoleh
manajermanajer daridari intuisiintuisi dandan pengalamanpengalaman bisnisnya)bisnisnya).. GambarGambar didi bawahbawah
menunjukkanmenunjukkan kondisikondisi iniini..

•• SalahSalah satusatu pendekatanpendekatan yangyang dapatdapat digunakandigunakan untukuntuk
memecahkanmemecahkan masalahmasalah manajerialmanajerial adalahadalah ekonomiekonomi
manajerialmanajerial.. EkonomiEkonomi ManajerialManajerial adalahadalah studistudi yangyang
menerapkanmenerapkan teoriteori dandan konsepkonsep--konsepkonsep dalamdalam ilmuilmu ekonomiekonomi
dandan metodemetode (teknik(teknik--teknik)teknik) untukuntuk memecahkanmemecahkan masalahmasalah--
masalahmasalah manajerialmanajerial secarasecara optimaloptimal..

Konsep
Ekonomi

Ilmu Pengambilan 
Keputusan

Ekonomi 
Manajerial

Masalah-Masalah
Keputusan Manajerial

Manajerial

Optimal
Solution

•• EkonomiEkonomi manajerialmanajerial menggabungkanmenggabungkan ilmuilmu ekonomiekonomi dandan ilmuilmu
pengambilanpengambilan keputusankeputusan..

•• PappasPappas mengungkapkanmengungkapkan bahwabahwa konsepkonsep ekonomiekonomi yangyang dapatdapat
digunakandigunakan biasanyabiasanya kerangkakerangka kerjakerja keputusan,keputusan, khususnyakhususnya teoriteori
perilakuperilaku konsumen,konsumen, teoriteori perusahaan,perusahaan, teoriteori strukturstruktur pasarpasar dandan
penetapanpenetapan hargaharga didi pasarpasar..

•• Sementara,Sementara, ilmuilmu keputusankeputusan yangyang digunakandigunakan menyangkutmenyangkut alatalat dandanSementara,Sementara, ilmuilmu keputusankeputusan yangyang digunakandigunakan menyangkutmenyangkut alatalat dandan
teknikteknik analisisanalisis numeriknumerik (matematis),(matematis), estimasiestimasi statistik,statistik, teknikteknik
peramalan,peramalan, teoriteori permainanpermainan dandan teknikteknik optimisasioptimisasi..

EkonomiEkonomi manajerialmanajerial tidaktidak sajasaja digunakandigunakan dalamdalam pengambilanpengambilan keputusankeputusan
manajerialmanajerial untukuntuk bisnisbisnis sajasaja..

MauriceMaurice dandan ThomasThomas ((19951995)) mengungkapkanmengungkapkan bahwabahwa studistudi ekonomiekonomi
manajerialmanajerial akanakan membantumembantu dalamdalam karirkarir didi bidangbidang::

BisnisBisnis KarirKarir didi bidangbidang bisnisbisnis membutuhkanmembutuhkan pemahamanpemahaman mengenaimengenaiBisnisBisnis.. KarirKarir didi bidangbidang bisnisbisnis membutuhkanmembutuhkan pemahamanpemahaman mengenaimengenai
teoriteori ekonomi,ekonomi, keterampilanketerampilan statistikstatistik dandan matematismatematis yangyang kuat,kuat, sertaserta
keterampilanketerampilan komunikasikomunikasi yangyang efektifefektif.. StudiStudi ekonomiekonomi manajerialmanajerial akanakan
membantumembantu pemahamanpemahaman teoriteori mikroekonomimikroekonomi dandan kemampuankemampuan untukuntuk
mengaplikasikanmengaplikasikan alatalat--alatalat kuantitatifkuantitatif kepadakepada pengambilanpengambilan keputusankeputusan
bisnisbisnis..

PemerintahanPemerintahan.. BanyakBanyak pekerjaanpekerjaan dalamdalam pemerintahanpemerintahan membutuhkanmembutuhkan
analisisanalisis ekonomiekonomi.. ParaPara ahliahli ekonomiekonomi pemerintahanpemerintahan biasanyabiasanya
menganalisismenganalisis dandan meramalkanmeramalkan dampakdampak perubahanperubahan peraturanperaturan dandangg
kebijakankebijakan publikpublik.. PemahamanPemahaman terhadapterhadap ekonomiekonomi manajerialmanajerial akanakan
membantumembantu analisisanalisis iniini..

OrganisasiOrganisasi nirlabanirlaba.. OrganisasiOrganisasi nirlaba,nirlaba, termasuktermasuk jugajuga badanbadan--badanbadan
negaranegara membutuhkanmembutuhkan jugajuga keterampilanketerampilan analitisanalitis yangyang pentingpenting dalamdalam
memberikanmemberikan layananlayanan dandan kebijakankebijakan publikpublik yangyang berkualitasberkualitas dandan
optimaloptimal.. UntukUntuk ituitu dibutuhkandibutuhkan pemahamanpemahaman terhadapterhadap ekonomiekonomi
manajerialmanajerial..
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TEORI PERUSAHAAN TEORI PERUSAHAAN 
((THEORY OF THE FIRMTHEORY OF THE FIRM))

TeoriTeori perusahaanperusahaan adalahadalah konsepkonsep dasardasar yangyang digunakandigunakan dalamdalam
kebanyakankebanyakan studistudi ekonomiekonomi manajerialmanajerial..

BerikutBerikut beberapabeberapa butirbutir pentingpenting yangyang dikemukakandikemukakan teoriteori perusahaanperusahaan::
PerusahaanPerusahaan bisnisbisnis adalahadalah kombinasikombinasi antaraantara:: orang,orang, assetasset fisikfisik dandan
keuangan,keuangan, sertaserta systemsystem dandan informasiinformasi..

OrangOrang yangyang terlibatterlibat langsunglangsung:: shareholders,shareholders, management,management, employee,employee,
supplier,supplier, customerscustomers.. MerekaMereka dipengaruhidipengaruhi secarasecara langsunglangsung oleholeh operasionaloperasional
perusahaanperusahaan..

SocietySociety ((stakeholdersstakeholders)) dipengaruhidipengaruhi oleholeh kegiatankegiatan firmfirm karenakarena:: ((11)) BisnisBisnisSocietySociety ((stakeholdersstakeholders)) dipengaruhidipengaruhi oleholeh kegiatankegiatan firmfirm karenakarena:: ((11)) BisnisBisnis
gunakangunakan sumberdayasumberdaya yangyang langkalangka;; ((22)) BisnisBisnis membayarmembayar pajakpajak;; ((33)) BisnisBisnis
menyediakanmenyediakan pekerjaanpekerjaan;; dandan ((44)) BisnisBisnis memproduksimemproduksi barangbarang dandan jasajasa untukuntuk
masyarakatmasyarakat.. OlehOleh karenakarena itu,itu, perusahaanperusahaan harusharus beroperasiberoperasi secarasecara optimaloptimal..

TeoriTeori PerusahaanPerusahaan mengakuimengakui maksimisasimaksimisasi labalaba sebagaisebagai sasaransasaran utamautama
perusahaanperusahaan.. PertamaPertama--tamatama maksimisasimaksimisasi labalaba jangkajangka pendekpendek.. UntukUntuk jangkajangka
panjang,panjang, maksimisasimaksimisasi nilainilai yangyang diharapkandiharapkan ((expectedexpected valuevalue))..

NILAI PERUSAHAANNILAI PERUSAHAAN

•• Nilai Perusahaan = Nilai Perusahaan = 
present value of future net cashflow (present value of future net cashflow (future profitfuture profit))present value of future net cashflow (present value of future net cashflow (future profitfuture profit).).

•• PresentPresent valuevalue adalahadalah nilainilai daridari sebuahsebuah jumlahjumlah yangyang
diharapkandiharapkan didi masamasa mendatang,mendatang, yangyang didiskontodidiskonto kembalikembali
keke saatsaat iniini dengandengan sukusuku bungabunga tertentutertentu..

Keterbatasan PerusahaanKeterbatasan Perusahaan

•• Namun, biasanya perusahaan tidak akan bisa Namun, biasanya perusahaan tidak akan bisa 
memaksimalkan laba atau nilainya  memaksimalkan laba atau nilainya  memaksimalkan laba atau nilainya. memaksimalkan laba atau nilainya. 

•• Perusahaan biasanya beroperasi dalam kondisi  Perusahaan biasanya beroperasi dalam kondisi  
keterbatasan atau adanya kendalaketerbatasan atau adanya kendala--kendala kendala 
tertentu yang menyebabkannya tidak dapat tertentu yang menyebabkannya tidak dapat 
mencapai posisi optimal. mencapai posisi optimal. 

•• Ada 3 kategori keterbatasan: keterbatasan Ada 3 kategori keterbatasan: keterbatasan 
sumberdaya, keterbatasan jumlah atau mutu sumberdaya, keterbatasan jumlah atau mutu 
keluaran, dan batasan peraturan atau hukum.keluaran, dan batasan peraturan atau hukum.

TEORI TENTANG LABATEORI TENTANG LABA

•• LabaLaba merupakanmerupakan motifmotif perusahaanperusahaan..

•• DalamDalam ekonomiekonomi manajerial,manajerial, labalaba dapatdapat dibedakandibedakan
menjadimenjadi labalaba ekonomiekonomi dandan labalaba bisnisbisnis..

•• LabaLaba BisnisBisnis adalahadalah labalaba yangyang biasabiasa kitakita kenalkenal
dalamdalam perhitunganperhitungan akuntansi,akuntansi, yakniyakni pendapatanpendapatan
penjualanpenjualan dikurangidikurangi BiayaBiaya EksplisitEksplisit (Akuntansi)(Akuntansi)..

•• SelainSelain itu,itu, dikenaldikenal jugajuga LabaLaba Ekonomi,Ekonomi, yakniyakni LabaLaba
bisnisbisnis dikurangidikurangi BiayaBiaya ModalModal yangyang ImplisitImplisit dandan
MasukanMasukan LainLain yangyang DisediakanDisediakan PemilikPemilik dandan
dipergunakandipergunakan perusahaanperusahaan..
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Teori Friksi Laba EkonomiTeori Friksi Laba Ekonomi

•• Teori Friksi Laba EkonomiTeori Friksi Laba Ekonomi, menjelaskan tentang laba/rugi , menjelaskan tentang laba/rugi 
ekonomi. ekonomi. 

•• Teori ini menjelaskan bahwa pasar sering tidak berada Teori ini menjelaskan bahwa pasar sering tidak berada 
dalam ekuilibrium karena perubahan yang tidak dalam ekuilibrium karena perubahan yang tidak 
diantisipasi dalam permintaan produk atau kondisi biaya. diantisipasi dalam permintaan produk atau kondisi biaya. 
Hasilnya adalah laba ekonomi yang positif atau negatif bagi Hasilnya adalah laba ekonomi yang positif atau negatif bagi 
beberapa perusahaan.beberapa perusahaan.

•• Dalam jangka panjang, industri akan melindungi dirinya Dalam jangka panjang, industri akan melindungi dirinya 
dengan cara memasang penghalang masuk (dengan cara memasang penghalang masuk (entry barrier) entry barrier) 
dan penghalang keluar (dan penghalang keluar (exit barrierexit barrier), sehingga tingkat ), sehingga tingkat 
pengembalian pun akan menjadi normal (ekuilibrium).pengembalian pun akan menjadi normal (ekuilibrium).

Teori Monopoli dari Laba Ekonomi Teori Monopoli dari Laba Ekonomi 

•• TeoriTeori MonopoliMonopoli daridari LabaLaba EkonomiEkonomi menjelaskanmenjelaskan
bahwabahwa labalaba ekonomiekonomi bisabisa terciptatercipta bilabila terdapatterdapatbahwabahwa labalaba ekonomiekonomi bisabisa terciptatercipta bilabila terdapatterdapat
posisiposisi monopolimonopoli dalamdalam bisnisbisnis..

•• BeberapaBeberapa perusahaanperusahaan –– karenakarena skalaskala ekonomi,ekonomi,
persyaratanpersyaratan modalmodal tinggi,tinggi, paten,paten, atauatau perlindunganperlindungan
imporimpor –– dapatdapat mengembangkanmengembangkan posisiposisi monopolimonopoliimporimpor dapatdapat mengembangkanmengembangkan posisiposisi monopolimonopoli
yangyang memungkinkanmemungkinkan mempertahankanmempertahankan labalaba didi
atasatas normalnormal untukuntuk periodeperiode waktuwaktu yangyang lebihlebih
panjangpanjang..

Teori Inovasi dari Laba Ekonomi Teori Inovasi dari Laba Ekonomi 

•• Teori Inovasi dari Laba EkonomiTeori Inovasi dari Laba Ekonomi menjelaskan menjelaskan 
bahwa laba di atas normal dapat timbul sebagai bahwa laba di atas normal dapat timbul sebagai bahwa laba di atas normal dapat timbul sebagai bahwa laba di atas normal dapat timbul sebagai 
akibat inovasi yang berhasil. akibat inovasi yang berhasil. 

•• Walau demikian, perusahaan yang telah berhasil Walau demikian, perusahaan yang telah berhasil 
dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan 
persaingan dari perusahaanpersaingan dari perusahaan--perusahaan imitator. perusahaan imitator. p g pp g p pp
Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan 
inovasi terusinovasi terus--menerus. menerus. 

Teori Kompensasi dari Laba Ekonomi Teori Kompensasi dari Laba Ekonomi 

•• TeoriTeori KompensasiKompensasi daridari LabaLaba EkonomiEkonomi
menjelaskanmenjelaskan bahwabahwa labalaba merupakanmerupakanmenjelaskanmenjelaskan bahwabahwa labalaba merupakanmerupakan
imbalanimbalan atasatas keberhasilankeberhasilan perusahaanperusahaan..

•• TingkatTingkat pengembalianpengembalian didi atasatas normalnormal adalahadalah
imbalanimbalan (kompensasi)(kompensasi) bagibagi perusahaanperusahaan yangyang
sangatsangat berhasilberhasil dalamdalam memenuhimemenuhisangatsangat berhasilberhasil dalamdalam memenuhimemenuhi
kebutuhankebutuhan pelanggan,pelanggan, mempertahankanmempertahankan
operasioperasi yangyang efisien,efisien, dsbdsb..
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PERAN BISNIS DALAM MASYARAKATPERAN BISNIS DALAM MASYARAKAT
•• PerusahaanPerusahaan terkaitterkait dengandengan masyarakatmasyarakat.. BisnisBisnis

telahtelah terbuktiterbukti berkontribusiberkontribusi secarasecara signifikansignifikan bagibagi
kesejahteraankesejahteraan sosialsosialkesejahteraankesejahteraan sosialsosial..

•• Pemasok,Pemasok, tenagatenaga kerja,kerja, dandan sumberdayasumberdaya lainlain
memperolehmemperoleh pengembalianpengembalian yangyang cukupcukup bagibagi
kontribusinyakontribusinya..

•• KonsumenKonsumen memperolehmemperoleh manfaatmanfaat daridari jumlahjumlah dandan
mutumutu barangbarang dandan jasajasa..mutumutu barangbarang dandan jasajasa..

•• PemerintahPemerintah dandan masyarakatmasyarakat memperolehmemperoleh
keuntungankeuntungan daridari pajak,pajak, dsbdsb..

•• SelainSelain itu,itu, bisnisbisnis jugajuga berkontribusiberkontribusi bagibagi kemajuankemajuan
ilmuilmu pengetahuanpengetahuan dandan teknologiteknologi..

Masalah apabila kekuatan pasar tidak dibatasiMasalah apabila kekuatan pasar tidak dibatasi

Namun,Namun, terdapatterdapat jugajuga banyakbanyak kasuskasus kesulitankesulitan maksimisasimaksimisasi
kesejahteraankesejahteraan sosialsosial apabilaapabila perekonomianperekonomian pasarpasar yangyang
sepenuhnyasepenuhnya tidaktidak dibatasidibatasi..

PembatasanPembatasan iniini dilakukandilakukan melaluimelalui mekanismemekanisme sistemsistem politikpolitik..
MasalahMasalah apabilaapabila kekuatankekuatan pasarpasar tidaktidak dibatasi,dibatasi, antaraantara lainlain::

KelompokKelompok tertentutertentu memperolehmemperoleh kekuatankekuatan ekonomiekonomi yangyang berlebihan,berlebihan,
sehinggasehingga memperolehmemperoleh bagianbagian yangyang berlebihanberlebihan daridari nilainilai yangyang
diciptakandiciptakan perusahaanperusahaan dengandengan mengeksploitasimengeksploitasi konsumenkonsumen.. SolusinyaSolusinya
dengandengan regulasiregulasi langsunglangsung terhadapterhadap hargaharga..

KarenaKarena masalahmasalah skalaskala ekonomi,ekonomi, hanyahanya beberapabeberapa perusahaanperusahaan yangyang
melayanimelayani suatusuatu pasarpasar tertentutertentu.. KesulitanKesulitan timbultimbul bilabila merekamereka
melakukanmelakukan trusttrust.. PerluPerlu UUUU AntitrustAntitrust..

EksploitasiEksploitasi pekerjapekerja.. PerluPerlu UUUU TenagaTenaga KerjaKerja..

PerusahaanPerusahaan dapatdapat mengenakanmengenakan biayabiaya eksternaleksternal melaluimelalui kegiatankegiatan
produksiproduksi merekamereka.. CthCth:: polusipolusi airair oleholeh industriindustri menyebabkanmenyebabkan
masyarakatmasyarakat harusharus membelimembeli airair PAMPAM.. OlehOleh karenakarena itu,itu, diperlukandiperlukan
pengaturanpengaturan oleholeh pemerintahpemerintah..


