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Teori Biaya 
Mata Kuliah: Pengantar Ekonomi (TKI 4206)  



Total Revenue, Total Cost,  dan Profit 

  Total Revenue 

 Jumlah  yang diterima  perusahaan atas penjualan 
produk (jasa)-nya. 

Total Cost 

 Nilai pasar dari input yang digunakan perusahaan 
dalam produksi. 

Profit  

 Total revenue perusahaan dikurangi total cost-nya. 



Jenis Biaya 

Biaya Eksplisit 

 Biaya Akuntansi 

Biaya Ekonomi 

 Biaya Implisit 

 Biaya Alternatif  (Opportunity Costs) 

Biaya Relevan 

 Biaya Inkremental 

 Biaya tdk relevan (Sunk Costs) 



Konsep biaya 

Biaya produksi  
 seluruh biaya (oportunitas, eksplisit, implisit, dan biaya 

tidak relevan) dalam membuat output barang dan jasa. 

 

Biaya eksplisit dan implisit 
 Biaya eksplisit 

 biaya input yang memerlukan pembayaran uang secara 
langsung dari perusahaan. 

 Biaya implisit  

 biaya input yang tidak memerlukan pengeluaran uang 
oleh perusahaan. 



Economic Profit versus Accounting Profit 



Economic Profit versus Accounting Profit 

Sudut pandang ahli ekonomi: 

  economic profit = total revenue - total cost 

 Catatan: termasuk biaya eksplisit dan implisit. 

 

Sudut pandang akuntan  

 accounting profit = total revenue – biaya eksplisit. 

 

Nilai economic profit < nilai accounting profit. 

 



Fungsi biaya jangka pendek 

 Biaya total = biaya tetap + biaya variabel 

       TC = FC + VC 
 

 Biaya tetap:  

 biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah 
produksi (biaya barang modal, sewa gedung) 

 

 Biaya variabel:  

 biaya yang besarnya tergantung pada jumlah 
produksi (upah buruh, biaya bahan baku) 



Kurva biaya total, biaya tetap, biaya variabel 



Kurva FC:  

 besarnya biaya tetap tdk tergantung pada jumlah 
produksi 

Kurva VC:  

 huruf S terbalik  hubungan terbalik antara 
tingkat produktivitas dengan besarnya biaya 

Kurva TC:  

 sejajar VC  dalam jangka pendek perubahan 
biaya total ditentukan  perubahan biaya variabel 

 

Kurva biaya total, biaya tetap, biaya variabel 



Fungsi Biaya Jangka Pendek 

Total Cost TC  = f(Q)  

 Total Fixed Cost = TFC 

 Total Variable Cost = TVC 

 TC = TFC + TVC 

Average Total Cost ATC = TC/Q 

 Average = Average Fixed Cost = AFC = TFC/Q 

 Average Variable Cost = AVC = TVC/Q 

 ATC = AFC + AVC 

 Marginal Cost = ΔTC/ΔQ = ΔTVC/ΔQ 



Kurva Biaya Rata-rata 



Kurva Biaya Rata-rata 

Kurva AFC terus menurun  AFC makin ↓ bila 
produksi ↑ , tapi tidak pernah menyentuh sumbu x 
(AFC tidak pernah negatif) 

Kurva AC mula2 menurun lalu naik sepola dg 
pergerakan kurva AVC 

Kurva AVC mula2 menurun lalu naik dan terus 
mendekati kurva AC 

Pergerakan kurva AVC berkaitan dg pergerakan 
kurva AP (Average Product) 

Bila harga per unit tenaga kerja = P  AVC = P/AP 

 Bila AP naik, maka AVC menurun dan sebaliknya 



Kurva Biaya Marjinal 



Kurva Biaya Marjinal 

a. Garis singgung a, b, c, d, e menunjukkan besarnya 
MC. Bila garis singgung makin mendatar, nilai MC 
makin mengecil dan sebaliknya. 

b. Kurva MC yang diturunkan dari a. 



Hubungan Antar Kurva Biaya 



Fungsi Biaya Jangka Panjang 

Dalam jangka panjang, semua biaya adalah 
variabel  

  

Long-Run Total Cost (LTC)=  f(Q) 

 Long-Run Total Cost = Long-Run Average Cost = 
LAC = LTC/Q 

 Long-Run Marginal Cost = LMC = ΔLTC/ΔQ 

 



Kurva Biaya Rata2 Jangka Panjang 
(Teorema amplop) 

Misal dalam menentukan tingkat produksi 
perusahaan hanya memiliki 3 pilihan: 

1. Memproduksi dengan pabrik ukuran kecil dlm 
jangka pendek  kurva biaya rata2 SAC1 

2. Memproduksi dengan pabrik ukuran sedang dlm 
jangka pendek  kurva biaya rata2 SAC2 

3. Memproduksi dengan pabrik ukuran besar dlm 
jangka pendek  kurva biaya rata2 SAC3 

 



Teorema amplop (envelope theorem) 



Teorema amplop (envelope theorem) 

X1: output laba maksimum  pabrik kecil 
X3: output laba maksimum  pabrik sedang 
Sebenarnya X3 dpt menggunakan pabrik kecil tapi 

biaya produksi rata2 mjd lebih besar (0C1 > 0C2) 
X2: output laba maksimum  
 Perkiraan masa depan pasar membesar  pabrik 

sedang 
 Perkiraan masa depan pasar makin kecil  pabrik 

kecil 
LAC (Long Run Avarage cost): kurva yang 

menunjukkan titik2 biaya rata2 minimum pd 
berbagai tingkat produksi 

LAC bersinggungan dengan kurva2 SAC  
 



Latihan Soal 
1. Jika diketahui struktur biaya produksi sebagai berikut : 

Q 0 1 2 3 4 5 

TC 30 50 60 81 118 180 

Hitung & gambarkan karakteristik kurva biayanya sehingga 
terlihat sifat-sifat TC,TFV,TVC,AFC,AVC, ATC nya. 

2. Jika tarif upah buruh (W) = $10 unit ; tarif sewa kapita (r)=$ 8 
perunit dan tabel berikut menunjukkan hubungannya dengan Q  

L 0 2 3 3,45 4 6 9 

K 0 2 3 3,45 4 6 9 

Q 0 1 2 3 4 5 6 

a. Gambarkan kurva biaya sehingga terlihat bagaimana 
expansion path nya ; longrun total cost ; long run average 
cost & Long Run marginal Cost.  

b. Jika Perusahaan hanya dapat membangun 4 pabrik dengan 
average cost curves seperti gambar pada pertanyaan a 
diatas, seperti apakah long run average cost untuk 
perusahaan tersebut. 



Latihan Soal 
3. Sebuah pesawat mempunyai jadwal penerbangan sore/malam dari LA 

ke NY dengan rata-rata penumpang 80 orang (nonstop). Esok harinya 
pesawat tersebut kembali dari NY ke LA (Siang/sore hari) dengan rata-
rata jumlah penumpang 50 orang. Pesawat tersebut hanya melayani 
route penerbangan LA-NY (PP) saja. Biaya pesawat jika menginap di 
NY = $1200 dan di LA = $0. Untuk mengurangi biaya “menginap” di 
NY perusahaan merubah jadwal penerbangannya dari LA ke NY 
menjadi pagi hari, sehingga sore/malamnya dapat langsung kembali 
ke LA . Perkiraan jumlah penumpang untuk jadwal baru ini adalah: LA-
NY pd pagi hari= 70, NY-LA pd sore hari= 50. Harga tiket one way = 
$200, biaya operasi yg harus dikeluarkan = $11.000/penerbangan dan 
Fixed costnya = $ 3.000/hari (terbang atau tidak terbang)  

 Apakah keputusan mengganti jadwal tersebut tepat? 

 Berikan komentar dan penjelasan anda tentang route 
penerbangan tersebut! 



Latihan Soal 
4. Seorang manajer perusahaan elektronik memperkirakan fungsi biaya 

prosuksinya sebagai berikut : 

TVC = 60Q-12Q2+Q3 ; TFC = $100 

Perusahaan menjual kamera dengan harga $60/unit. 

Hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa setiap penerapan 
teknologi baru, fungsi biayanya akan mengikuti :  

TC = 50 + 20Q + 2 W + 3r 

(W = tarif upah buruh ; r = sewa per unit capital) 

1. Bagaimana bentuk fungsi dari  

2. Dimana break even point nya? (=titik impas) 

3. Pada tingkat output berapa profitnya maksimum ? 

4. Bagaimana bentuk fungsi long term aceragecost dan long 
run marginal costnya jika teknologi baru tertentu memiliki W 
= $20 dan r = $10 

5. Apakah perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi baru 
tersebut? (jelaskan) 

6. Jika perusahaan menggunakan teknologi baru tersebut, 
pada tingkat output berapa profitnya maksimum jika harga 
jual kameranya tetap $ 60/unit  
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