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Surplus ekonomi merupakan konsep ekonomi yang merujuk kepada keuntungan (dalam 
arti uang atau kesejahteraan) yang diperoleh individu atau kelompok individu ketika 
mengkonsumsi barang atau memproduksi barang pada  pasar yang berfungsi dengan 
benar. Surplus ekonomi diperkenalkan tahun 1957 oleh Paul A. Baran, seorang  profesor 
ekonom Ne0-Marxis (Pasca-Marxis) yang bekerja di Universitas Stanford, Palo Alto, 
California, Amerika Serikat. Ekonom Neo-Marxis umumnya melakukan analisis tentang 
kesejahteraan dalam perspektif ekonomi kompetisi monopolistik (monopolistic 
competition) daripada kapitalisme pasar kompetisi sempurna (perfect competition).  
Pasar kompetisi monopolistik merupakan suatu pasar kompetisi tak sempurna 
(imperfect competition). Berbeda dengan pasar kompetitif sempurna, dalam industri 
dengan kompetisi monopolistik, produksi tidak dilakukan dengan biaya produksi yang 
terendah. Karena tidak dibatasi oleh biaya produksi yang rendah, maka perusahaan-
perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi, sehingga suplai barang atau 
pelayanan di pasar meningkat. Dengan suplai yang lebih tinggi, maka perusahaan pada 
industri dengan kompetisi monopolistik mendapatkan surplus ekonomi yang lebih 
tinggi daripada kompetisi sempurna. 
 
Dalam ekonomi kesejahteraan (welfare economics), surplus ekonomi digunakan untuk 
menganalisis apakah suatu struktur pasar (market structure) dapat memberikan 
keadaan ekonomi yang secara sosial optimal, dengan kata lain sejauh mana suatu 
struktur pasar mampu menyejahterakan masyarakat. Karena itu surplus ekonomi 
disebut juga kesejahteraan total (total welfare), atau surplus Marshall (diambil dari 
nama ekonom Alfred Marshall). Surplus ekonomi dapat digunakan dalam analisis 
ekonomi untuk menganalisis dampak perubahan harga pasar terhadap kesejahteraan 
ekonomi, dampak elastisitas permintaan barang terhadap perubahan harga (price 
elasticity of demand) terhadap kesejahteraan ekonomi, dan dampak diskriminasi harga 
(price discrimination) terhadap kesejahteraan ekonomi. 
 
Dalam teori ekonomi, surplus ekonomi berhubungan dengan dua entitas kuantitatif: 
surplus konsumen dan surplus produsen. Kedua jenis surplus secara bersama 
membentuk surplus total (total surplus), disebut juga surplus ekonomi (economic 
surplus), atau kesejahteraan total (total welfare). 
 
Artikel ini membahas surplus konsumen dan surplus produsen. Sebelum penjelasan 
yang lebih terinci, hakikatnya surplus konsumen mengukur perbedaan antara jumlah 
kesediaan konsumen untuk membayar (willingness to pay) suatu barang dan jumlah 
sesungguhnya yang dia bayar untuk barang itu. Sedang surplus produsen mengukur 
perbedaan antara jumlah penerimaan sesungguhnya yang diperoleh produsen/ penjual 
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dari memproduksi/ menjual barang, dan jumlah minimal kesediaan produsen untuk 
menerima (willingness to accept) keuntungan dari memproduksi/ menjual barang itu.  

Surplus Konsumen 

Kamus Webster menyebutkan, surplus adalah “more than what is needed or used; 
excess”. Surplus adalah kelebihan. Dalam ekonomi, konsumen adalah orang yang 
mengkonsumsi (consume) barang (goods) atau pelayanan (services). Dalam ekonomi 
kesehatan, konsumen adalah orang yang menggunakan (demand, use, utilize) 
pelayanan kesehatan, yaitu pasien (jika pelayanan kuratif) maupun individu-individu 
yang sehat (jika pelayanan preventif atau promotif).  
 
Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang 
konsumen bersedia membayar (willing to pay) untuk suatu barang atau pelayanan, dan 
jumlah total yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. 
Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat (benefit), baik dalam arti uang 
(monetary gain) ataupun kesejahteraan (welfare), atau kepuasan (satisfaction), yang 
diperoleh seorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau 
pelayanan.  
 
Surplus konsumen dapat ditunjukkan secara grafis dengan diagram standar suplai dan 
permintaan (Gambar 1). Kurva permintaan (demand) adalah kurva yang menunjukkan 
kemauan/ kesediaan konsumen untuk membayar (willingness to pay) berbagai harga 
dan jumlah barang atau pelayanan. Surplus konsumen  ditunjukkan oleh luas area 
segitiga PoEA di bawah kurva permintaan (kurva demand, kurva willingness to pay) 
hingga di atas harga ekuilibrium Po. Jumlah uang yang sesungguhnya dibayar 
konsumen sebesar segiempat PoEQoO. Jadi surplus konsumen merupakan kelebihan 
kesejahteraan yang diperoleh konsumen ketika dia mengkonsumsi (menggunakan) 
suatu barang yang dibelinya dengan harga yang lebih rendah daripada kemauannya 
membayar. Sedang segitiga Q0EQ menunjukkan jumlah uang untuk barang yang tidak 
dibeli, karena itu tidak dibayar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dampak Perubahan Harga Terhadap Surplus Konsumen 

Dalam situasi normal, tingkat surplus konsumen akan berubah dengan berubahnya 
harga pasar dari barang atau pelayanan. Dihubungkan dengan analisis permintaan dan 
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penyediaan (demand dan supply), ceteris paribus (permintaan tidak berubah), maka 
suplai yang rendah dari suatu barang atau pelayanan akan meningkatkan harga barang 
atau pelayanan itu, menurunkan surplus konsumen, sehingga menurunkan 
kesejahteraan ekonomi konsumen (Gambar 1a). Dengan asumsi bahwa barang tersebut 
merupakan pelayanan kesehatan yang efektif (dibuktikan melalui riset empiris), maka 
menurunnya kesejahteraan ekonomi akan menurunkan tingkat kesehatan konsumen.  
 
Sebaliknya, ceteris paribus (suplai tidak berubah), permintaan yang meningkat 
terhadap barang atau pelayanan akan meningkatkan harga, dan meningkatkan surplus 
konsumen, meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Gambar 1b). Dengan asumsi bahwa 
barang tersebut merupakan pelayanan kesehatan yang efektif, maka meningkatnya 
kesejahteraan ekonomi akan berimplikasi kepada peningkatan kesehatan konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetapi jika permintaan barang atau pelayanan tersebut inelastis terhadap harga (price 
inelastic), maka peningkatan permintaan itu akan semakin meningkatkan surplus 
konsumen, karena permintaan yang tidak elastis terhadap harga mengandung arti, 
pembeli (konsumen) bersedia membayar (willing to pay) harga yang tinggi untuk 
membeli dan mengkonsumsi barang tersebut (Gambar 2a). Ingat bahwa elastisitas 
harga (price elasticity) merupakan konsep yang menunjukkan seberapa besar (seberapa 
lentur, elastis) jumlah permintaan barang atau pelayanan dipengaruhi oleh perubahan 
harga barang. Makin elastis terhadap harga, makin mudah jumlah permintaan barang 
dipengaruhi oleh perubahan harga.  
 
Perhatikan Gambar 2a, surplus konsumen setelah terjadi peningkatan permintaan 
barang lebih besar daripada keadaan awal, jika permintaan barang tersebut inelastis 
terhadap harga. Sebaliknya, makin inelastis terhadap harga, makin kecil pengaruh 
perubahah harga terhadap jumlah permintaan barang. 
 
Sebaliknya jika permintaan elastis terhadap harga (price elastic), maka  konsumen tidak 
bersedia membayar harga tinggi untuk barang atau pelayanan itu, sehingga surplus 
konsumen tidak banyak berubah (Gambar 2b). Perhatikan Gambar 2b, surplus 
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konsumen setelah terjadi peningkatan permintaan tidak banyak berubah dibandingkan 
dengan keadaan awal, jika permintaan barang tersebut elastis terhadap harga. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Surplus Konsumen dan Diskriminasi Harga 

Surplus konsumen dapat digunakan untuk menganalisis dampak diskriminasi harga. 
Diskriminasi harga (price discrimination) merupakan perilaku ekonomi yang 
menerapkan harga yang berbeda dari barang atau pelayanan yang sama untuk segmen 
konsumen yang berbeda, dengan alasan yang bukan merupakan biaya. Diskriminasi 
harga memungkinkan perusahaan (misalnya, rumahsakit, dokter) di dalam ekonomi 
untuk mengambil keuntungan dari surplus konsumen (pasien). Pada diskriminasi harga 
tingkat pertama (first degree price discrimination), disebut juga diskriminasi harga 
sempurna (perfect price discrimination), perusahaan tidak mengenakan harga yang 
sama untuk masing-masing konsumen, melainkan menerapkan harga yang berbeda 
kepada masing-masing konsumen yang berbeda berdasarkan maksimum kemauannya 
membayar (willingness to pay). Kemauan membayar konsumen ditunjukkan oleh kurva 
permintaan (demand curve), pada Gambar 3. 
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Pada diskriminasi harga, perusahaan bisa menerapkan harga yang berbeda hanya jika 
memiliki suatu kekuatan pasar (market power), misalnya sebagai satu-satunya 
produsen/ penjual (monopoli). Dengan diskriminasi harga, perusahaan “mengambil” 
surplus konsumen dan “mengalihkan”nya menjadi surplus produsen. Akibatnya, 
perusahaan menikmati penerimaan dan keuntungan yang lebih tinggi, dan konsumen 
tidak lagi memiliki surplus konsumen. Mengapa tidak terdapat surplus konsumen? 
Karena masing-masing konsumen membayar barang dengan harga yang besarnya sama 
dengan maksimum kemauannya membayar, sehingga tidak ada lagi “margin” kelebihan 
kesejahteraan, tidak ada lagi surplus konsumen. 
 
Pada diskriminasi harga tingkat pertama itu sesungguhnya terdapat efisiensi alokasi 
sumberdaya, karena biaya marginal (marginal cost, MC), yang ditunjukkan oleh kurva 
suplai, sama dengan manfaat marginal (manfaat marginal, MB), yang ditunjukkan oleh 
kurva permintaan. Tetapi distribusi surplus ekonomi dalam situasi ini sangat berbeda. 
Perusahaan mengekstraksi (mengambil) semua surplus ekonomi untuk dirinya. 
 

Surplus Konsumen dan “Kenyamanan”  

Surplus konsumen merupakan kelebihan keuntungan, baik dalam bentuk uang atau 
kesejahteraan (welfare), atau kepuasan (satisfaction), atau utilitas (utility), yang 
diperoleh konsumen sebagai implikasi dari membeli dan mengkonsumsi suatu barang 
atau pelayanan dengan harga di bawah kemauannya membayar. Tahun 2013, Walzer 
mengemukakan hipotesis tentang “convenience” (“kenyamanan”) sebagai alasan yang 
melatari surplus konsumen yang diperoleh dari penggunaan pelayanan kesehatan. 
Dalam kamus Webster, convenience didefinisikan sebagai “anything that adds to one’s 
comfort or saves work; useful, handy, or helpful device, article, service, etc”. 
Kenyamanan (keenakan) adalah segala sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah 
kepada kenyamanan seorang atau menghemat pekerjaan; baik alat, benda, pelayanan 
dan sebagai, yang berguna, mudah digunakan, dan membantu. Kenyamanan dalam 
pelayanan kesehatan dapat dihubungkan dengan teori surplus ekonomi.  
 
Buku teks standar mikro-ekonomi umumnya mengemukakan, surplus konsumen (dan 
produsen) dapat ditunjukkan pada struktur pasar apapun, termasuk pasar pelayanan 
kesehatan. Teori surplus konsumen tetap berlaku pada pasar pelayanan kesehatan yang 
merupakan pasar tidak sempurna (imperfect market), dengan berbagai deviasi dari 
asumsi pasar kompetitif (asimetri informasi pasien-dokter, hambatan untuk masuk dan 
keluar melalui lisensi, “moral hazard” pada pasar asuransi kesehatan, heterogenitas 
produk, dan sebagainya). Seberapa besar surplus konsumen (dan produsen) yang bisa 
diperoleh dari suatu transaksi barang atau pelayanan tergantung dari mekanisme pasar 
yang melatari masing-masing struktur pasar. 
 
Hipotesis Walzer et al. mengemukakan, “value of convenience defined as the consumer 
surplus in health care can be shown in different health care settings” – nilai 
kenyamanan yang didefinisikan sebagai surplus konsumen dalam pelayanan kesehatan 
dapat ditunjukkan pada berbagai situasi pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, tahun 
2009 Robson et al. melaporkan hasil penelitiannya bahwa tingkat persalinan dengan 
cara seksio saerasia di Australia melebihi 30% dari seluruh persalinan. Paling sedikit 
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17% dari semua seksio saesaria dilakukan atas permintaan pasien tanpa indikasi medis 
yang jelas. Mengapa sebagian pasien lebih memilih seksio saesaria daripada per 
vaginan? Karena “kenyamanan”. “Kenyamanan” yang diperoleh pasien dari persalinan 
seksio saesaria merupakan contoh surplus konsumen dalam pelayanan kesehatan. 

Surplus Produsen 

Produsen adalah individu, kelompok individu, atau organisasi yang memproduksi 
(menghasilkan, menyediakan) barang atau pelayanan. Rumahsakit, puskesmas, dokter, 
spesialis, perawat, bidan, dan sebagainya, merupakan produsen yang menghasilkan 
atau menyediakan pelayanan kesehatan. Surplus produsen dapat didefinisikan sebagai  
ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh 
produsen dari memproduksi/ menjual barang atau pelayanan di pasar, dan jumlah 
manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima (willing to 
accept) dengan memproduksi atau menjual barang tersebut. Kesediaan untuk 
menerima keuntungan  minimal (willingness to accept) dengan menjual barang atau 
pelayanan identik dengan kesediaan untuk menjual/ memproduksi (willingness to sell). 
Konsep kesediaan untuk menjual pada produsen (ditunjukkan oleh kurva suplai/ kurva 
penyediaan) dapat dibandingkan dengan konsep kesediaan membayar (willingness to 
pay) pada konsumen (ditunjukkan oleh kurva permintaan/ demand). 
 
Kesediaan produsen untuk menerima keuntungan minimal (willingness to accept) 
identik dengan kesediaannya untuk menjual/ memproduksi (willingness to sell). 
Kesediaannya untuk menjual ditentukan oleh biaya produksi. Makin tinggi biaya 
produksi barang, makin kecil kesediaannya memproduksi/ menjual barang, karena 
makin kecil surplus produsen. Jelas bahwa penjual/ produsen bersedia menjual/ 
memproduksi barang dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi. 
Sebaliknya, makin tinggi harga, makin besar surplus produsen, makin besar kesediaan 
penjual/ produsen untuk menjual/ memproduksi. Tetapi harga pasar tentu saja dibatasi 
oleh kesediaan konsumen untuk membayar (willingness to pay). Dengan kata lain, 
surplus produsen dibatasi oleh harga pasar.  
 
Surplus produsen dapat ditunjukkan secara grafis dengan diagram standar suplai dan 
permintaan (Gambar 4). Surplus produsen merupakan area di bawah harga pasar di 
atas kurva penyediaan (kurva suplai), yakni area segitiga PoEB, dari bawah harga 
ekuilibirum Po hingga di atas kurva suplai (kurva penyediaan). Area OPoEQo 
merupakan biaya produksi. Penerimaan total (total revenue) adalah area OPoEQ0. 
Sedang Area Q0EFG merupakan jumlah barang yang tidak diproduksi.  
 
Sebagai contoh, sebuah apotik bersedia menerima (willing to accept) penjualan 1,000 
butir obat dengan harga Rp 5,000 per butir. Konsumen bersedia membeli (willing to 
pay) obat tersebut dengan harga Rp 8,000 per butir. Jika apotik menjual semua obat 
tersebut dengan harga Rp 8,000, maka apotik akan menerima Rp 8,000,000. Surplus 
produsen dapat dihitung dengan mengurangi jumlah total penerimaan sesungguhnya 
sebesar Rp 8,000,000, dengan jumlah total keuntungan minimal yang apotik tersebut 
bersedia menerima dengan  menjual 1,000 butir obat itu (yakni, Rp 5,000,000). Jadi 
surplus produsen adalah Rp 8,000,000- Rp 5,000,000= Rp 3,000,000. Makin besar 
surplus produsen, makin besar kesejahteraan ekonomi produsen. 
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Setiap penjual/ produsen menghadapi biaya produksi (production cost) plus biaya 
minimal lainnya yang menurut pertimbangan produsen perlu ditambahkan pada 
transaksi agar pekerjaan memproduksi barang atau pelayanan memberikan nilai 
tambah. Biaya total produksi itu disebut biaya ekonomi produksi (economic cost of 
production), disingkat biaya ekonomi (economic cost).  
 
Tidak ada penjual yang mau menjual dengan harga yang lebih rendah daripada biaya 
produksi jika tidak ingin merugi. Karena itu biaya minimum dari sebuah produk 
(barang atau pelayanan) adalah sama dengan biaya produksi yang dihadapi produsen 
yang paling efisien. Kurva suplai dimulai dari produsen-produsen yang paling efisien, 
karena mereka mampu memproduksi dengan harga minimum. Jika harga pasar 
meningkat, maka produsen/ penjual lainnya yang kurang atau tidak efisien akan 
memasuki pasar, sepanjang harga pasar lebih besar daripada biaya ekonomi produksi. 
Dalam hal ini produsen/ penjual yang paling efisien memiliki surplus produsen yang 
maksimum, sedang produsen/ penjual yang marginal, alias tidak efisien, tidak memiliki 
surplus produsen. 
 

Dampak Perubahan Harga Terhadap Surplus Produsen 

Dalam situasi normal, teori ekonomi mikro menyatakan, tingkat surplus produksi akan 
meningkat dengan meningkatnya harga pasar dari barang atau pelayanan. Sebagai 
contoh, jika lapangan pekerjaan meningkat, lalu kegiatan ekonomi meningkat, maka 
pendapatan (income) masyarakat akan meningkat, ceteris paribus. Pendapatan yang 
meningkat akan meningkatkan kemampuan membayar (ability to pay), sehingga 
memungkinkan terjadinya peningkatan permintaan pelayanan kesehatan.  Kurva 
permintaan akan bergeser ke kanan (Gambar 5).  
 
Pada pasar kompetitif, permintaan barang yang lebih banyak daripada penyediaan 
(suplai) akan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga. Harga pelayanan kesehatan 
yang tinggi di pasar merupakan daya tarik bagi penyedia pelayanan kesehatan 
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(rumahsakit, dokter dll) untuk meningkatkan jumlah penyediaan pelayanan kesehatan 
dari Qo ke Q1, yaitu sampai pada titik ekuilibrium di mana jumlah permintaan sama 
dengan jumlah penyediaan. Akibat selanjutnya dari peningkatan jumlah penjualan 
pelayanan kesehatan maka surplus produsen meningkat, kesejahteraan ekonomi para 
penyedia pelayanan kesehatan meningkat, rumahsakit dan dokter senang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah dalam contoh ilustrasi ini kesejahteraan ekonomi konsumen dirugikan 
(menurun)? Jawabnya, peningkatan surplus produsen tidak selalu berimplikasi 
penurunan surplus konsumen. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pada 
diskriminasi harga, produsen/ penjual “mengambil” atau “mengalihkan” surplus 
konsumen menjadi surplus produsen, dengan cara menentukan harga yang berbeda 
untuk barang yang sama kepada segmen konsumen yang berbeda. Akibatnya, 
peningkatan surplus produsen mengurangi/ menurunkan surplus konsumen. 
 
Gambar 5 memeragakan dampak peningkatan harga terhadap surplus produsen dan 
surplus konsumen. Perhatikan, jika harga meningkat, maka surplus produsen akan 
meningkat. Sebagian atau seluruh peningkatan surplus produsen itu “diambil” dari 
surplus konsumen. Tetapi peningkatan surplus produsen  tidak menyebabkan 
penurunan surplus konsumen. Sebagian surplus konsumen yang “diambil” oleh 
produsen terkompensasi oleh peningkatan konsumsi barang, yang didorong oleh 
peningkatan pendapatan. Dalam ekonomi neoklasik, suatu tindakan yang dilakukan 
dalam ekonomi yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan satu pihak tanpa 
merugikan (menurunkan) kesejahteraan pihak lain, merupakan keadaan yang disebut 
Pareto-improvement.  Jika berbagai kegiatan ekonomi yang  dilakukan terus 
berdampak pada peningkatan jumlah Pareto-improvement, maka perbaikan 
kesejahteraan itu pada suatu saat akan berhenti pada titik ekuilibrium yang disebut 
Pareto-optimalitas, di mana sudah tidak bisa dilakukan lagi Pareto-improvement. Pada 
keadaan Pareto-optimalitas, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan satu pihak justru 
akan menurunkan kesejahteraan pihak lainnya. 
 
Konsep surplus ekonomi dapat digunakan dalam bisnis (ekonomi mikro). Pemahaman 
tentang surplus ekonomi berguna untuk membantu manajer perusahaan membuat 
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keputusan yang lebih baik tentang penentuan harga. Jika sebuah perusahaan 
memutuskan untuk menaikkan harga barang atau pelayanan yang diproduksinya, maka 
surplus produsen akan meningkat untuk setiap transaksi yang terjadi, tetapi surplus 
konsumen akan menurun. Konsumen yang hanya memperoleh sedikit surplus 
konsumen mungkin tidak akan mau lagi membeli produk tersebut dengan harga yang 
lebih tinggi. Akibatnya, perusahaan akan mengalami penurunan jumlah penjualan jika 
meningkatkan harga. Penurunan jumlah penjualan dapat menyebabkan penurunan  
surplus produsen total. 
 
Surplus ekonomi juga penting bagi perusahaan kecil yang ingin tumbuh dan melakukan 
ekspansi. Surplus ekonomi berhubungan dengan aliran tunai (cash flow). Aliran tunai 
merupakan uang tunai yang mengalir ke dalam maupun ke luar perusahaan. Aliran 
tunai dapat ditingkatkan dengan sejumlah cara, antara lain menjual lebih banyak 
barang dan pelayanan, meningkatkan harga jual, menurunkan biaya, atau menjual aset.  
 
Jika sebuah perusahaan memiliki surplus aliran tunai, maka perusahaan harus 
membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk menggunakannya untuk 
keuntungan perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki banyak surplus, hal itu 
berarti terdapat banyak aliran tunai ke dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat 
menggunakan surplus itu untuk melakukan investasi ke dalam produk, pelayanan, 
peralatan, dan pegawai baru, untuk meningkatkan pertumbuhan. Sebaliknya 
perusahaan yang hanya memiliki sedikit surplus tidak memiliki aliran tunai yang 
diperlukan untuk membiayai pertumbuhan. 
 

Surplus Produsen dan Diferensiasi Produk 

Dalam ekonomi, banyak produsen membuat dan menjual produk-produk yang kurang 
lebih sama. Ketika ekonom menganalisis pengambilan keputusan perusahaan tentang 
produksi, mereka akan mempertimbangkan struktur pasar (market structure) yang 
melatari perusahaan menjalankan bisnisnya. Struktur pasar hakikatnya ditentukan oleh 
empat karakteristik pasar: (1) jumlah dan besarnya perusahaan di pasar; (2) 
kemudahan perusahaan/ produsen untuk masuk dan keluar dari pasar; (3) tingkat 
diferensiasi produk-produk yang dihasilkan perusahaan/ produsen; dan (4) banyaknya 
informasi yang tersedia bagi pembeli maupun penjual tentang harga, karakteristik 
produk, dan teknik produksi.  
 
Homogenitas produk, dengan kata lain ketiadaan diferensiasi produk, merupakan salah 
satu kondisi bagi pasar kompetitif, agar penjual/ produsen tidak dapat menentukan 
harga (price-setting) melainkan mengikuti/ mengambil harga pasar (price-taker). 
Perusahaan yang beroperasi dalam pasar kompetitif sempurna akan berperilaku sebagai 
pengambil harga (price-taker). Pengambil harga tidak dapat mengendalikan harga 
barang yang dijualnya, melainkan hanya bisa menerapkan harga pasar untuk barang 
yang dijual. Kondisi yang membuat pasar menjadi kompetitif sempurna menyebabkan 
perusahaan di dalam pasar itu menjadi pengambil harga. Jika terdapat banyak 
perusahaan yang semuanya memproduksi dan menjual produk yang sama, dengan 
menggunakan input dan teknologi yang sama, maka kompetisi akan memaksa masing-
masing perusahaan untuk mengenakan harga pasar yang sama untuk barang atau 
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pelayanan yang dihasilkan. Karena masing-masing perusahaan di pasar menjual produk 
yang sama, maka tidak ada satupun perusahaan yang dapat menaikkan harga yang lebih 
tinggi daripada harga yang dikenakan oleh perusahaan-perusahaan lainnya di pasar, 
jika tidak ingin ditinggalkan konsumen dan kehilangan bisnis tersebut di pasar. 
 
Surplus produsen dapat ditingkatkan dengan melakukan diferensiasi produk. 
Diferensiasi produk (product differentiation) merupakan suatu strategi pemasaran 
bisnis agar perusahaan memiliki keunggulan daripada pesaing, dengan cara membuat 
atribut fisik, fitur, ataupun substansi suatu produk berbeda dengan semua produk 
alternatif lainnya. Ada beberapa cara melakukan diferensiasi produk, di antaranya 
adalah mempromosikan superioritas kualitas produk, dan melakukan “branding”. 
Umumnya konsumen memiliki preferensi yang cenderung memilih membeli produk 
yang lebih bermutu daripada tidak/ kurang bermutu.  
 
Masing-masing produsen memiliki sedikit perbedaan harga dasar (base price) yang 
dapat diterima oleh produsen, yang mencerminkan perbedaan dalam kesediaan 
menjual (willingness to sell) masing-masing produsen. Tetapi masing-masing produsen 
akan mencoba mengenakan harga yang lebih tinggi daripada harga dasar tersebut, yaitu 
harga tertinggi yang konsumen bersedia membayar (willingness to pay). Diferensiasi 
produk merupakan sebuah strategi pemasaran bisnis yang dapat digunakan perusahaan 
agar bisa mengenakan harga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan surplus 
produsen. Persepsi konsumen yang berbeda terhadap produk yang sama sebagai akibat 
dari diferensiasi produk memungkinkan produsen mengenakan harga yang lebih tinggi, 
sesuai dengan kemauan membayar (willingness to pay) konsumen. 
 
Sebagai contoh, obat generik merupakan suatu produk yang menunjukkan homogenitas 
produk, karena hakikatnya memiliki penampilan dan isi farmakologis yang sama pada 
berbagai perusahaan farmasi produsen obat generik. Tetapi perusahaan farmasi dapat 
melakukan diferensiasi produk dengan memberikan kemasan yang berbeda dan lebih 
atraktif, atau memberikan pesan-pesan pemasaran sosial, sehingga harga obat kemasan 
bisa dikenakan lebih tinggi daripada obat generik dan tetap dibeli oleh konsumen, 
meskipun kandungan farmakologi di dalam sama. Perbedaan antara harga terendah 
dari suatu obat generik (willingness to sell) dan harga tertinggi dari obat kemasan 
dengan kandungan farmakologi yang sama, merupakan surplus produsen. 
 

Ikhitisar 

Surplus ekonomi merupakan sebuah konsep yang penting dalam ekonomi untuk 
menganalisis sejauh mana suatu struktur pasar (market structure) dapat menyebabkan 
terjadinya ekonomi yang secara sosial optimal. Surplus ekonomi banyak terjadi dalam 
pasar pelayanan kesehatan. Surplus ekonomi meliputi surplus konsumen dan surplus 
produsen. Konsep surplus ekonomi penting untuk menganalisis efek  berbagai 
intervensi pemerintah terhadap perubahan kondisi permintaan dan penyediaan barang 
atau pelayanan di pasar. Perubahan kondisi permintaan dan penyediaan itu dapat 
memberikan dampak terhadap tingkat surplus konsumen dan surplus produsen. 
Surplus ekonomi juga berguna bagi perusahaan-perusahaan dalam pembuatan 
keputusan untuk tumbuh dan melakukan ekspansi. 


