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SOAL : 
I. Apakah yang saudara ketapui tentang: 

a Trade-off 
b. Opportunity Cost 
c. Ceteris Paribus 
d. Equilibrium pasar 
e. Deadweight Joss 

2. Jika diketahui kurva pennintaan Q = 11 - P, kurva penawaran Q = 2P - 4 dan pajak yang 
dikenakan atas barang yang diperjualbelikan adalah t = 3. Maka tentukanlah harga dan kuantitas 
keseimbangan sebelum pajak, harga dan kuantitas keseimbangan sesudah dikenakan pajak ! 
Berapakah nilai pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? 

3. Diketahui fungsi biaya berikut: 
C = aQ 3 + bQ 2 + cQ + f 

Ditanyakan: 
~ Biaya rata-rata (AC) 
b. Biqya variable (A VC) 
f Biaya tetap rata-rata (AFC) t Marginal cost (MC) 
~ Diketahui bahwa marginal cost adalah perubahan biaya karena perubahan setiap unit Q (atau 

turunan pertama fungsi biaya) dan MC memotong AC dan A VC di titik terendahnya. 
r ---- Gambarkan fungsi biaya di atas! Tunjukkan dimanakah shutdown point perusahaan? 
f. Apakah yang terjadi dengan keuntungan perusahaan, j ika: 
'-.J 1) harga di pasar > AC 

2) Harga pasar = AC 
3) A VC < harga pasar < AC 

Jelaskan dan tunj ukkan dengan grafik! 
g. Gambarkan fungsi supply dari kurva biaya! 

/ 'J Pemerintah menggiatkan R & D dan hasilnya adalah inovasi teknologi yang meningkatkan 
produktifitas dan produksi produk A. Di sisi lain, masyarakat temyata memiliki kecenderungan 
menyukai produk A basil inovasi teknologi itu. Jelaskan kemungkinan yang terjadi di pasar atas 
dua peristiwa tersebut! Gunakan mekanisme perubahan supply dan demand untuk mendasari 
argumentasi Saudara! 
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