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Konsep Dasar Elastisitas 

Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan 
di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti 
dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi 
kemakmuran. 

Dalam bidang perekonomian daerah, konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami 
dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah dapat mengetahui 
dampak kenaikan pajak atau susidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan 
masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan 
indikator ekonomi lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Selain itu, konsep 
elastisitas dapat digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapatan daerah 
terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Dengan kegunaannya 
tersebut, alat analisis ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam memutuskan prioritas 
dan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kemajuan daerah. 

Elastisitas dapat mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel terhadap perubahan 
variabel lain. Sebagai contoh, elastisitas Y terhadap X mengukur berapa persen perubahan Y 
karena perubahan X sebesar 1 persen. 

Elastisitas Y terhadap X= % perubahan Y / % perubahan X 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep tersebut, berikut ini akan dibahas 
berbagai jenis elastisitas. Pembahasan elastisitas ini dijelaskan dalam konteks pasar, yaitu 
antara permintaan dan penawaran barang. Dengan memahami konsep tersebut, Pemerintah 
Daerah nantinya akan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam pemerintahan daerah 
sesuai konteks yang dihadapi, baik dalam hal Pemerintah Daerah menjadi penyedia barang 
dan jasa publik maupun dalam berbagai kondisi lainnya. 
 
 
Elastisitas Permintaan (Price Elasticity of Demand) 

Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang/jasa, yang 
diakibatkan perubahan harga barang/jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan 
tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. 

Macam-macam Elastisitas Permintaan 

Berdasarkan nilainya, elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi lima, yaitu permintaan 
inelastis sempurna, inelastis, elastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. 

1. Permintaan Inelastis Sempurna (E = 0) 

Permintaan inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga yang terjadi tidak 
berpengaruh terhadap jumlah permintaan (koefisien E = 0). Sebagai contoh adalah 
permintaan terhadap garam. Kondisi permintaan inelastis sempurna ini dapat dapat 
digambarkan ke dalam bentuk kurva berikut (Gambar 1). 
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Gambar 1 
Kurva Permintaan Inelastis Sempurna 

 
2. Permintaan Inelastis (E < 1)    

Permintan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan 
permintaan. Nilai E < 1, artinya kenaikan harga sebesar 1 persen hanya diikuti penurunan 
jumlah yang diminta kurang dari satu persen, sebaliknya penurunan harga sebesar 1 
persen menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta kurang dari 1 persen. Sebagai 
contoh adalah permintaan masyarakat terhadap beras atau kebutuhan pokok lainnya 
(Gambar 2). 

Gambar 2 
Kurva Permintaan Inelastis 

 
3. Permintaan Elastis Uniter (E = 1)    

Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan 
harga. Koefisien elastisitas permintaan uniter adalah satu (E = 1), artinya kenaikan harga 
sebesar 1 persen diikuti oleh penurunan jumlah permintaan sebesar 1 persen, dan 
sebaliknya. Kondisi permintan elastis uniter ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 

Gambar 3 
Kurva Permintaan Elastis Uniter 

 
4. Permintaan Elastis (E > 1)    

Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. 
Koefisien permintaan elastis bernilai lebih dari satu (E > 1), artinya kenaikan harga sebesar 
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1 persen menyebabkan kenaikan jumlah permintaan lebih dari 1 persen, dan sebaliknya. 
Kondisi ini biasanya terjadi pada permintaan permintaan terhadap mobil dan barang 
mewah lainnya (Gambar 4). 

Gambar 4 
Kurva Permintaan Elastis 

 
5. Permintaan Elastis Sempurna (E = ~)    

Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama 
sekali oleh perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu X atau Q (kuantitas 
barang) seperti ditunjukkan pada Gambar 5. 

Gambar 5 
Kurva Permintaan Elastis Sempurna 

 
 

Elastisitas Permintaan dan Total Penerimaan 

Perhitungan elastisitas biasanya dimanfaatkan oleh pengambil keputusan yang ditujukan 
untuk meningkatkan penerimaan. Secara sederhana, total penerimaan dapat didefinisikan 
sebagai perkalian antara harga dengan kuantitas barang dan jasa yang terjual, misalnya 
jumlah pendapatan yang diterima sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Total 
penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 

TR = P x Q 

Keterangan: 

TR: total penerimaan 

P: harga output 

Q: kuantitas/jumlah output 
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Salah satu faktor yang menentukan total penerimaan produsen adalah perubahan 
permintaan. Untuk mengetahui perubahan total penerimaan terhadap perubahan permintaan 
ditentukan oleh elastisitas permintaannya. Perbedaan tingkat elastisitas permintaan akan 
menentukan besarnya total penerimaan. 

1.  Permintaan Elastis 

Ketika bentuk permintaan suatu barang adalah elastis, maka perubahan kecil dalam 
harga barang tersebut akan mengakibatkan perubahan total penerimaan yang relatif 
lebih besar. Sebagai contoh, perusahaan melakukan kebijakan penurunan harga 
produknya. Jika bentuk permintaan produk tersebut adalah elastis berarti konsumen 
sangat responsif terhadap perubahan harga. Penurunan harga walaupun kecil akan 
direspon oleh konsumen dengan membeli barang tersebut dalam jumlah yang relatif 
banyak. Dengan bentuk permintaan yang elastis, maka keputusan produsen untuk 
menurunkan harga produknya akan potensial meningkatkan total penerimaan.  

2.  Permintaan Inelastis 

Dengan bentuk permintaan yang inelastik, perubahan harga hanya memberikan 
pengaruh yang kecil terhadap perubahan barang yang diminta, sehingga apabila 
produsen menetapkan kenaikan harga yang cukup tinggi sekalipun, permintaan terhadap 
barang tersebut tidak terlalu berubah. Pada kondisi ini, produsen dapat memperoleh 
tambahan penerimaan dengan menaikkan harga. 

3.  Permintaan Elastis Uniter 

Apabila permintaan suatu barang adalah elastis uniter maka kenaikan (penurunan) harga 
akan direspon secara proporsional dengan penurunan (peningkatan) jumlah yang 
diminta. Oleh karena itu, baik produsen melakukan peningkatan atau penurunan harga, 
jika elastisitas barang adalah elastis uniter maka total penerimaannya konstan. Dengan 
kata lain, peningkatan ataupun penurunan harga tidak merubah total penerimaan 
produsen. 

Hubungan antara elastisitas permintaan terhadap total penerimaan dapat dilihat pada Tabel 
1. 

Tabel 1  
Hubungan antara Elastisitas Permintaan dengan Total Penerimaan 

 

Elastisitas Penghasilan (Income Elasticity of Demand) 

Permintaan (pembelian) suatu barang atau jasa oleh konsumen dipengaruhi oleh perubahan 
penghasilan konsumen yang bersangkutan, baik dalam pengertian nominal maupun riil. 
Suatu konsep untuk mengukur derajat respons perubahan permintaan terhadap adanya 
perubahan penghasilan adalah elastisitas penghasilan. Dalam kasus sederhana, fungsi 
permintaan dapat dinotasikan sebagai berikut. 

Q = f (P, I) 

Keterangan: 

Q: fungsi permintaan 

P:  tingkat harga 

Bentuk Permintaan Nilai Elastisitas Harga Dampak Kenaikan 
Harga 

Dampak Penurunan 
Harga 

Elastis εh > 1 (%ΔQ > %ΔP) Penerimaan menurun Penerimaan meningkat 

Elastisitas Uniter εh = 1 (%ΔQ = %ΔP) Penerimaan tetap Penerimaan tetap 

Inelastis εh < 1 (%ΔQ < %ΔP) Penerimaan meningkat Penerimaan menurun 
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I:  penghasilan konsumen 

Dalam konsep elastisitas penghasilan, asumsi bahwa penghasilan konsumen konstan 
dihilangkan. Oleh karena itu, elastisitas penghasilan merupakan tingkat perubahan relatif dari 
jumlah barang yagn diminta konsumen karena adanya perubahan penghasilan. 

Elastisitas penghasilan dapat didefinisiakan sebagai derajat sensitivitas perubahan 
permintaan sebagai akibat dari perubahan penghasilan seorang konsumen. Secara 
matematis, elastisitas penghasilan didefinisikan sebagai persentase perubahan dalam jumlah 
barang yang diminta (Qx) dibagi dengan persentase perubahan dalam penghasilan (I). 

Pada dasarnya terdapat tiga macam elastisitas penghasilan, yaitu: elastisitas positif, negatif, 
dan nol. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat disimak sebagai berikut. 

1. Elastisitas penghasilan yang bernilai positif dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:  

(a) Elastisitas penghasilan uniter yaitu ketika peningkatan dalam penghasilan direspon 
oleh konsumen dengan peningkatan permintaan secara proporsional. Perubahan 
permintaan yang positif akan memberikan elastisitas penghasilan yang positif pula. 
Dalam hal ini elastisitas sama dengan satu (E = 1). Sebagai contoh jika penghasilan 
konsumen meningkat sebesar 50 persen maka akan diimbangi dengan peningkatan 
permintaan sebesar 50 persen. 

(b) Elastisitas penghasilan inelastis yaitu jika perubahan penghasilan sebesar 1 persen 
menyebabkan perubahan permintaan kurang dari 1 persen. Secara matematis, 
koefisien elastisitas penghasilan inelastis bernilai kurang dari 1 tetapi positif (0 < E 
<1). 

(c) Elastisitas penghasilan dikatakan elastis jika perubahan penghasilan sebesar 1 
persen menyebabkan perubahan permintaan lebih dari 1 persen. Nilai elastisitas 
penghasilan tipe ini lebih dari satu (E > 1). 

2. Elastisitas penghasilan yang bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa kenaikan jumlah 
penghasilan justru mengakibatkan permintaan terhadap suatu barang menurun.  

3. Elastisitas penghasilan bernilai nol. Ketika penghasilan meningkat, jumlah barang yang 
diminta tidak mengalami perubahan. Berapa pun perubahan penghasilan tidak akan 
merubah permintaan (konsumsi) barang tersebut. 

Berdasarkan besarnya koefisien elastisitas penghasilan, suatu barang dapat dikelompokkan 
ke dalam barang mewah, barang normal, atau barang inferior. 

Tabel 2 
Interpretasi Elastisitas Penghasilan 

Nilai Elastisitas Sebutan Kenaikan Harga akan 
Mengakibatkan 

Penurunan Harga 
akan Mengakibatkan 

E < 0 Barang Inferior Jumlah diminta 
menurun Jumlah diminta naik 

0 < E < 1 Barang Normal 
Jumlah diminta naik 
dengan persentase 
lebih rendah  

Jumlah diminta 
menurun dengan 
persentase lebih rendah 

E > 1 Barang Mewah 
Jumlah diminta naik 
dengan persentase 
lebih tinggi 

Jumlah diminta 
menurun dengan 
persentase lebih tinggi 

 

Elastisitas Silang (Cross Elasticity) 

Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap 
perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. 
Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat pelengkap. Terdapat tiga 
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macam respons prubahan permintaan suatu barang (misal barang A) karena perubahan 
harga barang lain (barang B), yaitu: positif, negatif, dan nol. 

1. Elastisitas silang positif. Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah 
permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan 
terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan 
(barang substitutif). 

2. Elastisitas silang negatif. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya 
permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan 
penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat 
komplementer (pelengkap).  

3. Elastisitas silang nol. Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan 
permintaan barang B. Dalam kaus semacam ini, kedua macam barang tidak saling 
berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap 
permintaan kendaraan bermotor. 

Hubungan antarbarang berdasarkan nilai elastisitas silang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 
Interpretasi Elastisitas Silang 

Nilai Elastisitas 
Silang 

Hubungan 
antarbarang 

Kenaikan Harga 
Barang A 

Mengakibatkan 

Penurunan Harga 
Barang A 

Mengakibatkan 

E > 0 Substitutif Barang B yang diminta 
naik 

Barang B yang diminta 
turun 

E = 0 Tidak berhubungan Barang B yang diminta 
tetap 

Barang B yang diminta 
tetap 

E < 0 Komplementer Barang B yang diminta 
turun 

Barang B yang diminta 
naik 

 

Pengukuran Elastisitas Silang 

Perubahan permintaan barang A Perubahan harga barang B
Elastisitassilang barang A = ÷

Permintaan  barang A mula - mula Harga barang B mula - mula
 

% perubahan permintaan barang X
Elastisitassilang barang X =

% perubahan harga barang Y
 

Contoh Pengukuran Elastisitas Siang 

Harga mobil rata-rata naik dari Rp90 juta menjadi Rp100 juta, sedangkan permintaan sepeda 
motor mengalami peningkatan dari 100 unit menjadi 127 unit. Berapa nilai elastisitas silang 
antara mobil dengan sepeda motor dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut dapat 
dihitung sebagai berikut. 

Perubahan kuantitas sepeda motor Perubahan harga mobil
Elastisitas silang = ÷

Kuantitas sepeda motor mula - mula Harga mobil mula - mula
 

= 127 – 100 : 100 juta – 90 juta 
100 90 juta 

=  27  : 10 juta =  27  : 1 = 27 x 9 = 243 = 2,43 
   100    90 juta   100   9   100   1    100   
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Karena elastisitas silang bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan mobil dan 
sepeda motor bersifat substitutif (atau saling menggantikan). 

 

Elastisitas Penawaran (Price Elasticity of Supply) 

Pengertian 

Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang 
diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur 
besar/kecilnya tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka-angka yang disebut 
koefisien elastisitas penawaran. 

Macam-macam Elastisitas Penawaran 

Seperti dalam permintaan, elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi lima macam, 
yaitu 

1. Penawaran Inelastis Sempurna (E = 0) 

Penawaran inelastis sempurna terjadi bilamana perubahan harga yang terjadi tidak 
berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Kurva penawaran sejajar dengan sumbu 
vertikal Y atau P (tingkat harga). Kondisi ini dapat dilihat dari kurva pada Gambar 6. 

Gambar 6 
Kurva Penawaran Inelastis Sempurna 

 
2. Penawaran Inelastis (E < 1) 

Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan 
penawaran. Dengan kata lain, jumlah yang ditawarkan relatif tidak sensitif terhadap 
perubahan harga (Gambar 7). 

Gambar 7 
Kurva Penawaran Inelastis 

 
3. Penawaran Elastis Uniter (E = 1) 

Penawaran elastis uniter terjadi ketika perubahan harga sebanding dengan perubahan 
jumlah penawaran (Gambar 8).  
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Gambar 8 
Kurva Penawaran Elastis Uniter 

 
4. Penawaran Elastis (E > 1) 

Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang 
lebih besar. Penawaran elastis dapat diilustrasikan dengan Gambar 9. 

Gambar 9 

Kurva Penawaran Elastis 

 
5. Penawaran Elastis Sempurna (E = ~ ) 

Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama 
sekali oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu 
horisontal (X) atau Q (jumlah output yang ditawarkan).  

Gambar 10 
Kurva Penawaran Elastis Sempurna 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Elastisitas Penawaran 

1. Sifat ketahanan barang 

Apabila suatu barang tidak tahan lama (mudah rusak/membusuk) seperti halnya hasil-
hasil pertanian, maka barang tersebut cenderung memiliki penawaran yang inelastis. 
Barang tersebut biasanya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Sebagai 
contoh, peningkatan harga sayuran tidak serta merta mengakibatkan perubahan 
(kenaikan) jumlah barang yang ditawarkan. 



2. Biaya dan kemudahan penyimpanan barang 

Barang dengan biaya penyimpanan yang mahal cenderung memiliki derajat elastisitas 
penawaran yang rendah. 

3. Waktu 

Dalam jangka pendek, penawaran cenderung inelastis karena tidak mudah bagi 
produsen untuk menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan secara cepat sebagai 
respon dari perubahan harga. Sementara itu, dalam jangka panjang, penawaran akan 
lebih responsif terhadap perubahan harga sehingga penawarannya lebih elastis. 

4. Sifat alamiah suatu barang 

Produk-produk primer memiliki elastisitas yang rendah (inelastis) dibandingkan dengan 
produk-produk manufaktur yang memiliki elastisitas penawaran yang tinggi (elastis) relatif 
terhadap perubahan harga. 

Pengukuran elastisitas penawaran dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 
berikut. 

(a) 
Perubahan jumlahyang ditawarkan Perubahan harga

Elastisitas = ÷
Jumlah yang ditawarkan mula - mula Harga mula - mula

 

(b) 
Persentase perubahan jumlah yang ditawarkan

Elastisitas =
Persentase perubahan harga

 




