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Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 
berada? 

 

Stuktur Pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya, yang terdiri dari : 

1. Perfect Competition 

2. Monopolistic Competition 

3. Oligopoly 

4. Monopoly 

 

Dengan kita mengetahui Sturktur pasar ditempat perusahaan kita berada, kita dapat menentukan 
seberapa besar pangsa Pasar kita dan juga seberapa besar persaingan yang akan kita hadapi. Sehingga 
kita bisa menentukan langkah yang terbaik untuk dapat memajukan perusahaan kita. 



 

STRUKTUR PASAR 

Pasar identik tempat transaksi jual-beli, namun sebenarnya kegiatan inipun tidak hanya terjadi dipasar, 
hampir setiap aspek kehidupan pasti ada kegiatan jual-beli, mulai dari transaksinya kecil sampai dengan 
nilai transaksinya besar, bahkan ada pula kegiatan jual-beli  

Supaya mudah mengenali jenis –jenis pasar, maka dibentuklah struktur pasar  yaitu penggolongan pasar 
berdasarkan strukturnya. Ada  2 Struktur pasar yaitu : 

1. Pasar Persaingan sempurna : barang dan jasa yang dijual bersifat homogen  dan tidak dapat 
dibedakan, semua barang bersifat identik. Denan jumlah penjual dan pembeli yang sangat 
banyak dan produk yan dijual bersifat homogeny , harga terbentuk melalui mekanisme pasar 
dan hasil interaksi antara penawar an dan permintaan . sehingga penjual dan pembeli dipasar 
tidak dapat mempengaruhi harga. 

2. Pasar persaingan tidak sempurna  yang terdiri dari : 
1. Pasar monopoli 
2. Pasar oligopoly 
3. Pasar duopoly 
4. Pasar persaingan monopolistic 
5. Pasar monopsoni 
6. Pasar oligopsoni 

Mengapa Struktur pasar itu penting, karena dengan mengetahui struktur pasar, maka perusahaan dapat 
menentukan arah mana yang akan diambil, dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari struktur 
pasar, serta produk apa yang akan dipasarkan dan upaya-upaya yang akan diambil supaya produk kita 
lebih dikenal dan diminati oleh konsumen. 

 



Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan 
kita berada? 
 
Jawab : 
 
 
Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Dibagi kedalam 
beberapa bagian yaitu: 

• Pasar persaingan sempurna: Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang 
banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Persaingan akan terjadi apabila 
penjual dan pembeli dalam jumlah besar mengadakan saling hubungan secara aktif 
dengan maksud memaksimumkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga 
yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contoh produknya seperti 
beras,gandum, dan kentang. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri : 
o Jumlah penjual dan pembeli banyak 
o Barang yang dijual bersifat homogen 
o Penjual bersifat mengambil harga (price taker) 
o Posisi tawar komsumen kuat 
o Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata 
o Sensitif terhadap perubahan harga 
o Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar 

• Pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas: 
o Pasar monopoli: Hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. 
o Pasar oligopoli: Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa 

perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. 
o Pasar duopoli: Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun 

pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. 
o Pasar persaingan monopolistik Bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen 

yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa 
aspek. 

o Pasar monopsoni Jenis pasar dimana hanya ada satu pembeli. 
o Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar dimana barang yang dihasilkan oleh beberapa 

perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_tidak_sempurna&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monompoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Duopoli
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_duopoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_monopolistik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopsoni
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Pertanyaan : Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar
dimana industry/perusahaan kita berada?

Jawaban :



THANK YOU

“Lakukan Yang Terbaik Dimanapun Posisi Kita”
-BJ Habibie-



mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada? 

 

Jawab : 

Pentingnya mengetahui struktur pasar diperusahaan kita berada yaitu agar menunjukkan 
kemampuan pasar memberikan hasil bagi perusahaan, dan struktur pasarlah yang menetukan 
kemampuan potensi pasar tersebut untuk jangka panjang , dan dan agar suatu perusahaan dapat 
menguasai sasaran pasarnya . 



Nama  : Sri Komalasari, SE 

NIP  : 192510018 

 

PERTANYAAN 

Mengapa penting untuk mengetahui Struktur Pasar dimana industri/Perusahaan kita berada? 
 
Jawaban : 
 
Hampir disemua aspek kehidupan pasti ada kegiatan jual beli mulai dari transaksi kecil sampai ke 
transaksi besar, ada pula kegiatan jual beli yang tidak mengharuskan produsen dan konsumen 
bertemu muka langsung seperti di pasar.  

Untuk menjadi seorang pembisnis yang handal syarat utamanya harus bisa melakukan atau 
mengetahui Struktur Pasar serta analisa pasar yang baik dan tepat yang merupakan salah satu yang 
sangat penting dalam suatu perusahaan, karena hal itu akan membantu kita agar bisa memahami 
keadaan pasar yang sesungguhnya sehingga strategis yang dilakukan untuk memasarkan produk 
bisnis akan berjalan dengan baik sehingga keuntungan bisnis akan meningkat dan menghasilkan laba 
atau keuntungan yang maksimal. 

Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui Struktur Pasar demi kesuksesan bisnis yang akan 
dijalankan dan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa yang dilakukan. 
 



Nama   : Sukamto 
NIM   : 195210007 
Kelas   : Reguler B (malam) 
Angkatan  : 34 
Mata Kuliah  : Ekonomi Menejerial 
 

Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industry/perusahaan kita berada? 
 
Manfaat struktur pasar sangat penting sebagai acuan utama dalam memulai rencana 

sebuah usaha untuk menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi yang ada.  

Tahap awal kita wajib mengenali jenis-jenis pasar, maka dibentuklah struktur pasar 

sesuai penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. 

1. Pasar persaingan sempurna  

Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak dengan produk bersifat 

homogen yang dijual. Pasar persaingan sempurna merupakan interaksi 

jual-beli atau permintaan dan penawaran di mana jumlah produsen (penjual) 

dan konsumen (pembeli) yang terlibat sangat banyak. Contoh produk-produk 

pasar persaingan sempurna adalah produk pertanian, beras, gandum, atau 

kentang. 

2. Pasar persaingan tidak sempurna 

pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau 

harga, serta satu beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Adanya 

berbagai pihak yang menguasai pasar atau harga melahirkan keberagaman 

bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak 

sempurna dibagi menjadi beberapa golongan. 

a. Pasar Monopolistik 

Adanya permintaan dan penawaran dari penjual atau produsen yang 

menawarkan barang yang sama tetapi masing-masing punya ciri khusus. 

Contohnya produsen sabun, sampo, pasta gigi. 

b. Pasar Oligopoli 

Struktur pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Dalam 

pasar oligopoli, paling sedikit hanya ada 2-10 penjual. Contoh produk 

pasar oligopoli adalah industri mobil, baja, seng, atau kertas. 



c. Pasar Monopoli 

Permintaan dan penawaran terjadi hanya antara satu penjual (produsen) 

dengan banyak permintaan dari pembeli (konsumen). Perusahaan 

monopoli dianggap sebagai satu-satunya produsen, sehingga kurva 

permintaan yang dihadapi oleh pemilik perusahaan sama dengan kurva 

permintaan pasar. Contohnya listrik oleh PLN, minyak oleh Pertamina, 

angkutan kereta oleh PT KAI. 

d. Pasar Monopsoni 

Bentuk pasar yang dikuasai hanya oleh satu orang/badan dengan 

penawaran dari beberapa penjual atau produsen. Pasar ini biasanya terdiri 

dari hanya satu pembeli. Contohnya tengkulak beras sebagai satu-satunya 

pembeli atau penampung beras hasil panen petani beras. 

e. Pasar Oligopsoni 

Bentuk pasar yang dikuasai lebih dari dua orang pembeli dengan 

penawaran dari beberapa produsen atau penjual. Contohnya petani jagung 

di pasar jagung sebuah desa bisa menjual jagungnya ke beberapa 

pedagang saja di desanya untuk dijual lagi ke kota. 

Dari uraian diatas kita dapat mengenali stuktur pasar secara mendalam sehingga kita 

dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih jenis usaha. Manfaat dari 

memahami stuktur pasar kita mampu mencari solusidalam menghadapi resiku yang 

mungkin terjadi dalam menjalankan usaha seperti. 

a) Persaingan atau kompetisi 

b) Perkembangan teknologi 

c) Kehilangan kepercayaan konsumen 

d) Resiko finansial 

e)  Perubahan peraturan pemerintah 
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Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 

 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industry/perusahaan kita berada? 
 
Manfaat struktur pasar sangat penting sebagai acuan utama dalam memulai rencana 

sebuah usaha untuk menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi yang ada.  

Tahap awal kita wajib mengenali jenis-jenis pasar, maka dibentuklah struktur pasar 

sesuai penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. 

1. Pasar persaingan sempurna  

Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak dengan produk bersifat 

homogen yang dijual. Pasar persaingan sempurna merupakan interaksi jual-beli 

atau permintaan dan penawaran di mana jumlah produsen (penjual) dan konsumen 

(pembeli) yang terlibat sangat banyak. Contoh produk-produk pasar persaingan 

sempurna adalah produk pertanian, beras, gandum, atau kentang. 

2. Pasar persaingan tidak sempurna 

pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau 

harga, serta satu beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Adanya 

berbagai pihak yang menguasai pasar atau harga melahirkan keberagaman 

bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna 

dibagi menjadi beberapa golongan. 

a. Pasar Monopolistik 

Pasar persaingan monopolistis adalah pasar dengan banyak penjual yang 

menghasilkan barang yang berbeda corak. 

Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran. Misalnya 

jasa salon, angkutan, toko obat/apotik, dan toko kelontong. 

Atau dengan istilah lain bahwa Pasar persaingan monopolistik adalah pasar 

yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada 

diferensiasi produk (perbedaan merk, bungkus, dan sebagainya) di antara 

produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. 



 

b. Pasar Oligopoli 

Struktur pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Dalam pasar 

oligopoli, paling sedikit hanya ada 2-10 penjual. Contoh produk pasar 

oligopoli adalah industri mobil, baja, seng, atau kertas. 

 

c. Pasar Monopoli 

Permintaan dan penawaran terjadi hanya antara satu penjual (produsen) 

dengan banyak permintaan dari pembeli (konsumen). Perusahaan monopoli 

dianggap sebagai satu-satunya produsen, sehingga kurva permintaan yang 

dihadapi oleh pemilik perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar. 

Contohnya bahan bakar minyak oleh Pertamina, listrik oleh PLN, angkutan 

kereta oleh PT KAI. 

d. Pasar Monopsoni 

 Pasar monopsoni merupakan salah satu jenis pasar yang dimana terdapat 

satu pembeli yang menguasai pasar, dan hal ini berbeda dengan pasar 

monopoli, jika dalam pasar monopoli yang menguasai pasar adalah penjual 

satu penjual. Jadi pada dasarnya pasar monopsoni merupakan kebalikan dari 

pasar monopoli. Pasar monopsoni memiliki kekhasan yakni satu pembeli 

yang menguasai dan banyak penjual dalam pasar tersebut, sehingga penjual 

sangat bergantung pada satu pembeli tersebut dengan beberapa alasan antara 

lain kondisi dan situasi pasar yang memang tidak ada pembeli yang antusias, 

tempat terpencil yang sulit dijangkau, biaya oprasional yang tinggi dan 

lainnya. Jadi dengan terpaksa semua penjual menjual hasil produksinya pada 

pihak tersebut, pembeli yang menguasai pasar.Pasar Oligopsoni 

   Bentuk pasar yang dikuasai lebih dari dua orang pembeli dengan penawaran 

dari beberapa produsen atau penjual. Contohnya petani jagung di pasar 

jagung sebuah desa bisa menjual jagungnya ke beberapa pedagang saja di 

desanya untuk dijual lagi ke kota. 

Dari uraian diatas kita dapat mengenali stuktur pasar secara mendalam 

sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih jenis usaha. 

Manfaat dari memahami stuktur pasar kita mampu mencari solusi dalam 

menghadapi resiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha seperti. 



a) . Persaingan atau kompetisi 

b) . Perkembangan teknologi 

c) . Kehilangan kepercayaan konsumen 

d) . Resiko finansial 

e) .  Perubahan peraturan pemerintah 

 
 
 



Vera Febriana (192510036) 

MM Reguler 34B 

Tugas Chapter 9 Market Stucture 

 

Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 

industry/perusahaan kita berada? 

 

Joe S Bain dalam Nurimas jah Hasibuan (1994) mendefinisikan stuktur pasar sebagai 

karakterisitik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetisi atau persaingan dua 

harga di dalam pasar.  

Struktur pasar menunjukan atribut yang mempengaruhi sifat persaingan, unsur-unsur 

struktur pasar meliputi : konsentrasi, diferensiasi produk hambatan masuk ke pasar, 

struktur biaya dan tingkat pengaturan pemerintah.   

Sehingga mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada sangat 

penting karena dengan mengetahui struktur pasar kita dapat menentukan prilaku 

perusahaan yang kemudian menentukan kinerja industri. Dalam tindakan nyata 

perusahaan dapat menentukan strategi-strategi jangka pendek maupun jangka panjang 

untuk memenangkan persaingan, begitu pula adanya tindakan prefentif atas hal-hal 

yang tidak menguntungkan untuk dihindari apabila kita mengetahui struktur pasar 

dimana industri/perusahaan kita berada. 

 

 



Terdapat penggolongan struktur pasar, penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar 
berdasarkan pada ciri-ciri seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang 
dihasilkan, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam 
kegiatan industri. 

Jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi merupakan beberapa hal penting 
yang akan mengubah tingkah laku dan kinerja pasar sehingga dapat mengubah struktur pasar 
tersebut. Dalam analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 macam yaitu: Pasar 
persaingan sempurna, monopoli, monopolistis, dan pasar oligopoli. 

Pasar Persaingan Sempurna 

Barang dan jasa yang dijual di pasar ini sifatnya homogen dan tidak bisa dibedakan. Semua 
produk terlihat identik, pembeli tidak bisa membedakan perfect competition adalah sebuah 
jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang amat banyak dengan produk yang dijual 
bersifat homogen. 

Harga dihasilkan melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan 
permintaan sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya 
berperan sebagai penyedia suatu barang yang berasal dari berbagai kalangan produsen. Oleh 
karena itu promosi menggunakan iklan tidak akan mempengaruhi terhadap penjualan. 

Dalam pasar persaingan sempurna jumlah perusahaan sangatlah banyak, akan tetapi 
kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu 
mempengaruhi pasar. 

Pasar Monopoli 

Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu 
kekuatan, penjual, atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. 

Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang bisa menyainginya, sehingga menjadi pure 
monopoly atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak 
diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip. 

Beberapa contoh pasar monopoli yaitu perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, gas 
alam dan lainnya. 

Pengertian dan Penjelasan Pasar Oligopoli 

Pengertian pasar oligopoli adalah pasar yang di mana penawaran satu jenis barang dikuasai 
oleh beberapa perusahaan. Pada umumnya terdapat lebih dari dua perusahaan akan tetapi 
kurang dari sepuluh. Oligopoli mempunyai struktur pasar sendiri. 

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya menjadi bagian yang terikat 
dengan permainan pasar, di mana keuntungannya tergantung dari tindak-tanduk pesaing 
mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, perubahan harga, pengenalan produk baru dll 
itu dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. 



Pada praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan 
perusahaan yang berpotensial masuk ke dalam pasar dan juga perusahaan yang melakukan 
oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum 
dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menimbulkan kompetisi harga di antara 
pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi hilang. 

Pada umumnya struktur pasar oligopoli terbentuk pada industri-industri yang 
mempunyai capitak intensive yang tinggi seperti contoh: Industri mobil, semen, dan kertas. 

Di dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori 
perjanjian yang dilarang, padahal pada umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi 
terkhusus pada barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan 
yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur 
kartel. 

 



                       Nama : Yose Rizal 
         NIM : 192510022 

 

Ekonomi Manajerial 
 

Tugas : Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industri/perusahaan kita berada ! 

 

Market Structure terdiri dari : 

Perfect Competition 

Monopolistic 

Competition 

Olygopoly 

Monopoly 

 

 

Pentingnya mengetahui berada distruktur pasar mana industri/perusahaan berada adalah 
untuk mengetahui posisi kita bermain ditingkat yang mana apa sudah sesuai dengan bidang 
usaha yang hendak kita jual sehingga  mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya kita 
dapat mencari kelebihan dan kekurangan perusahaan serta dalam menerapkan atau memilih 
strategi yang tepat dalam persaingan guna mengejar profit. 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  : Yuliati 

NIM  : 192510033 

Kelas Regular A Magister Manajemen 

Tugas 

Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 
berada? 

 

Jawab 

Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Dibagi kedalam 
beberapa bagian yaitu: 

• Pasar persaingan sempurna: Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak 
dan produk yang dijual bersifat homogen. Persaingan akan terjadi apabila penjual dan 
pembeli dalam jumlah besar mengadakan saling hubungan secara aktif dengan maksud 
memaksimumkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga yang ditentukan oleh 
penawaran dan permintaan. Contoh produknya seperti beras,gandum, dan kentang. Pasar 
persaingan sempurna memiliki ciri-ciri : 
o Jumlah penjual dan pembeli banyak 
o Barang yang dijual bersifat homogen 
o Penjual bersifat mengambil harga (price taker) 
o Posisi tawar komsumen kuat 
o Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata 
o Sensitif terhadap perubahan harga 
o Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar 

• Pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas: 
o Pasar monopoli: Hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. 
o Pasar oligopoli: Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa 

perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. 
o Pasar duopoli: Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada Pasar 

duopoli hanya ada dua perusahaan. 
o Pasar persaingan monopolistik Bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang 

menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. 
o Pasar monopsoni Jenis pasar dimana hanya ada satu pembeli. 
o Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar dimana barang yang dihasilkan oleh beberapa 

perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. 
 

Penting untuk kita mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada sesuai 
dengan bidang yang kita produksi untuk menguasai pasar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_tidak_sempurna&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monompoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Duopoli
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_duopoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_duopoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_monopolistik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopsoni




Dengan mengetahui serta memahami struktur pasar yang baik dan tepat, maka kita akan lebih 
mengetahui keadaan serta kebutuhan pasar yang sesungguhnya. Sehingga strategi yang dilakukan 
dengan cukup matang dapat memenuhi kebutuhan pasar, serta untuk memasarkan produk bisnis 
yang kita miliki akan berjalan dengan baik. Dengan tujuan keuntungan bisnis yang ingin kita peroleh 
sesuai dengan target dan mengalami peningkatan. 



Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 

industry/perusahaan kita berada? 

 

Stuktur Pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya, yang 

terdiri dari : 

1. Perfect Competition 

2. Monopolistic Competition 

3. Oligopoly 

4. Monopoly 

 

Dengan kita mengetahui Sturktur pasar ditempat perusahaan kita berada, 

kita dapat menentukan seberapa besar pangsa Pasar kita dan juga seberapa 

besar persaingan yang akan kita hadapi. Sehingga kita bisa menentukan 

langkah yang terbaik untuk dapat memajukan perusahaan kita. 



Nama :  Akhmad Jalili 
NIM :  192510004 
Reguler A 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industry/perusahaan kita berada? 
 
Secara ekonomi pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang 
melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Walau demikian ada 
pula pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Adapun contoh 
pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli adalah pasar saham, oleh karena itu 
diambil kesimpulan secara luas bahwa pasar adalah sebuah proses interaksi antara penjual 
dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan. 
 
Terdapat penggolongan struktur pasar, penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar 
berdasarkan pada ciri-ciri seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang 
dihasilkan, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam 
kegiatan industri. 
Jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi merupakan beberapa hal penting yang 
akan mengubah tingkah laku dan kinerja pasar sehingga dapat mengubah struktur pasar 
tersebut. Dalam analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 macam yaitu: Pasar 
persaingan sempurna, monopoli, monopolistis, dan pasar oligopoli. Masing-masing jenis pasar 
tersebut memiliki karakteristik masing-masing. 
  
Kita harus mengetahui struktur pasar dimana perusahaan kita berada gunanya untuk 
mengetahui berapa banyak produk yang akan dihasilkan/dijual dan antisipasi terhadap pesaing 
kita, sehingga kita dapat menentukan langkah/tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan 
dengan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik pasar dimana perusahaan kita 
berada.      
 



Nama   : Akhmad Riza 
NIM   : 192510003 
Mata Kuliah : Ekonomi Manajerial 
 

 
TUGAS MARKET STRUCTURE 

 
Bagi setiap pelaku usaha ataupun tempat usaha sangat penting untuk mengetahui 

tentang struktur pasar ini karena seorang pelaku usaha ataupun sebuah usaha harus bisa 
melihat jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi ,penggolongan produsen 
kepada beberapa bentuk pasar yang didasarkan pada ciri-ciri seperti banyaknya 
perusahaan dalam industri, jenis produk yang dihasilkan, mudah tidaknya keluar atau 
masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri yang akan 
mengubah tingkah laku dan kinerja suatu usaha sehingga dapat memilih jenis pasar apa 
yang akan dipilih untuk menjadi sebuah usahanya, karena sudah mengetahui kelebihan 
dan kekurangan  setiap pasar yang ada dalam struktur pasar tersebut. Dan dalam Dalam 
analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 macam yaitu: Pasar persaingan 
sempurna, monopoli, monopolistis, dan pasar oligopoli. 
 
Pasar Persaingan Sempurna 
Barang dan jasa yang dijual di pasar ini sifatnya homogen dan tidak bisa dibedakan. Semua 
produk terlihat identik, pembeli tidak bisa membedakan perfect competition adalah sebuah 
jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang amat banyak dengan produk yang dijual 
bersifat homogen. 
 
Ciri-ciri Pasar Persaingan Sempurna 

• Banyak perusahaan dalam pasar. 
• Setiap perusahaan adalah pengambil harga. 
• Setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk. 
• Setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. 
• Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. 
• Terdapat banyak penjual dan pembeli. 
• Banyaknya barang diperdagangkan yang bersifat homogen. 
• Informasi pasar lengkap. 
• Harga ditentukan oleh sebuah mekanisme permintaan dan penawaran. 
• Bebas dari campur tangan pemerintah. 
• Timbulnya suatu kekuatan tersendiri di dalam pasar. 

 
Kelebihan dan Kekurangan Pasar Persaingan Sempurna 
Kelebihan 

• Harga tidak ditentukan oleh satu penjualan atau pembeli. Harga di pasar persaingan 
sempurna ditentukan melalui hasil transaksi tawar-menawar di pasar. 

• Tidak memerlukan iklan. Dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka 
pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan, karena barang yang dijual belikan 
sama. 

• Mampu mendorong efsiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual 
yang banyak maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang 
yang dijual. 



• Pembeli dan penjual bebas bertindak. Dengan artian bahwa produsen dan konsumen 
memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Bagi produsen yang memiliki modal 
untuk menjual produknya dapat memasuki pasar, sedangkan bagi produsen yang 
merasa rugi dapat segera keluar dari pasar. Sedangkan untuk konsumen bebas untuk 
membeli barang di pasar kapanpun. 

Kekurangan 

• Pekerja menerima upah atau gaji rendah, dengan laba secukupnya. Produsen tidak 
bisa memberikan upah tinggi kepada pekerjaannya. 

• Tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, dengan laba secukupnya. 
Membuat produsen kurang melakukan penelitian untuk ber-inovasi. 

• Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli, dengan jenis barang yang dijual hanya 
satu. Membuat konsumen tidak bisa memilih barang sesuai dengan selera dan tingkat 
pendapatan mereka masing-masing. 

 
Pasar Monopoli 
Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu 
kekuatan, penjual, atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. 

Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang bisa menyainginya, sehingga menjadi pure 
monopoly atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak 
diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip. 
Beberapa contoh pasar monopoli yaitu perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, gas 
alam dan lainnya. 

Ciri-ciri Pasar Monopoli 
• Hanya terdapat satu penjual. 
• Jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang 

penggantinya nonsubstituties yang mirip. 
• Pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya. 
• Adanya hambatan, rintangan, atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke 

dalam pasar monopoli. 
 
Pengertian dan Penjelasan Pasar Oligopoli 
Pengertian pasar oligopoli adalah pasar yang di mana penawaran satu jenis barang dikuasai 
oleh beberapa perusahaan. Pada umumnya terdapat lebih dari dua perusahaan akan tetapi 
kurang dari sepuluh. Oligopoli mempunyai struktur pasar sendiri. 

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya menjadi bagian yang terikat 
dengan permainan pasar, di mana keuntungannya tergantung dari tindak-tanduk pesaing 
mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, perubahan harga, pengenalan produk baru dll 
itu dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. 

Pada praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan 
perusahaan yang berpotensial masuk ke dalam pasar dan juga perusahaan yang melakukan 
oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum 



dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menimbulkan kompetisi harga di antara 
pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi hilang. 

Ciri-ciri Pasar Oligopoli 
• Terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. 
• Produk yang diperjualbelikan bisa homogen atau berbeda corak. 
• Setiap produsen atau pun perusahaan cenderung untuk memberlakukan harga pasar 

yang umum. 
• Terdapat kepemimpinan harga price leader oleh perusahaan atau produsen terbesar. 
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Market Structure 
 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industry/perusahaan kita berada? 
 
Bagi saya sangat penting terutama ditempat saya bekerja (Industri Asuransi 
Kesehatan) yang secara teori termasuk pasar persaingan tidak sempurna 
(oligopoly) karena dengan mengetahui struktur pasar di perusahaan tempat kita 
bekerja, kita bisa mengetahui apakah produk yang akan dijual atau yang 
dihasilkan oleh perusahaan di tempat kita bekerja sudah bisa diterima atau sudah 
sesuai dengan harapan calon customer perusahaan kita. 
Dengan mengetahui hal diatas kita bisa menyasar calon customer yang tepat 
dengan produk kita yang kita hasilkan, kita juga bisa memetakan peta persaingan 
antar pesaing bisnis dan juga bisa memaksimalkan peluang bisnis yang ada untuk 
jangka panjang serta meminimalisir risiko bisnis tersebut menjadi trend bisnis 
dengan memunculkan inovasi-inovasi baru untuk mendapat keuntungan jauh 
lebih cepat dibanding tanpa melakukan analisis pasar. 



NAMA : ALEM PAMELI 

NIM : 192510038 

KELAS : MM 34 B 

Soal : 

Anda baru direkrut untuk menggantikan manager Roller Division di sebuah perusahaan manufaktur 
konveyor besar, meskipun manager itu memiliki rekaman penjualan yang kuat. Manufaktur roller 
relative sederhana, hanya membutuhkan tenaga kerja dan sebuah mesin yang memotong dan melipat 
roller. Saat anda mulai meninjau informasi produksi perusahaan, anda mengetahui bahwa tenaga kerja 
dibayar $12 per jam dan tenaga kerja terakhir direkrut memproduksi 80 roller per jam. Perusahaan 
menyewa pemotong roller dan mesin pelipat seharga $15 per jam , dan produk marginal dari modal 
adalah 110 roller per jam. Apa yang manajer sebelumnya dapat lakukan untuk mempertahankan 
pekerjaannya menurut anda? 

Jawab : 

Diketahui : 

P1 = 12P2 = 15 

Q1 = 80Q2 = 110 

  

MP = Q2-Q1/P2-P1 

     = 110-80/15-12 

     = 30/3 

     = 10 Unit 

Jadi hasil lebih produksi dari setiap unit yang didapat adalah sebesar 10 Unit. 

Setiap penambahan unit akan mempengaruhi hasil lebih pada suatu produksi sampai mencapai tingkat 
maksimal kemudian menurun pada tingkat tertentu dengan catatan ada faktor lain yang tidak berubah. 
Penambahan pada biaya yang bersifat tetap akan berpengaruh pada menigkatnya jumlah produksi  yang 
dihasilkan namun akan mempengaruhi pada hasil lebih dari produksi yang akan akan menurun atau 
tidak mempunyai hasil lebih dari penambahan produksi suatu unit. 

Dan menurut saya apabila saya menjadi manager saya akan memutuskan untuk tetap menjaga kondisi 
biaya ataupun jumlah produksi yang sama pada keadaan manager sebelumnya karena sudah cukup 
mempunyai hasil lebih yang baik dari jumlah produksi yang dihasilkan dari setiap unitnya. 

  



  

Karena jika saya melakukan perubahan atau penambahan biaya, perubahan faktor produksi pada 
awalnya akan dapat meningkatkan hasil lebih dari jumlah produksi yang ada namun akan menurun di 
titik tertentu karena adanya biaya tetap dan semakin besarnya nilainya pembagi dalam suatu hasil 
produksi yang kemudian akan bernilai nol atau tidak mendapatkan hasil lebih dan bisa saja bernilai 
negatif atau mengalami kerugian. 
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Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada? 
 

Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun 
membuka usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan 
oleh perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan sempurna, 
pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. Industri perbankan tempat saya berada termasuk didalam 
struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat beberapa pembeli (nasabah) dan banyak penjual (baik bank 
BUMN, bank BUMD dan bank swasta).  

Produk jasa yang ditawarkan dapat berbeda-beda ataupun malah sama, misalnya seperti produk 
tabungan setiap bank sekarang rata-rata mengeluarkan tabungan untuk anak-anak, tabungan haji, dan 
tabungan bisnis. Namun ada juga bank yang berbeda seperti BRI mengeluarkan produk tabungan untuk 
generasi milenial bernama Britama X dimana calon nasabah dapat membuat tabungan melalui aplikasi 
handphone android ataupun iphone bernama BRI Mobile kapan saja dan dimana saja. Nasabah cukup 
dapat login aplikasi tersebut dan memilih pembukaan rekening baru serta mengupload KTP,NPWP,tanda 
tangan dan foto wajah. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui struktur pasar dimana tempat kita 
bekerja maupun berwirausaha. Kita dapat menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang 
akan kita launching dapat diterima masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target 
perusahaan. Baik secara laba (mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat 
diterima oleh masyarakat (meningkatkan brand awareness). . Jika ditarik kesimpulan, manfat untuk 
mengetahui struktur pasar diantaranya adalah sbb : Mendapatkan konsumen,Melihat peta persaingan 
antar pesaing bisnis, Memanfaatkan peluang bisnis yang ada, Mengurangi risiko bisnis 
Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis, Menjadi trend bisnis dengan 
memunculkan ide-ide baru , Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis 
pasar. 
 



Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 

industry/perusahaan kita berada? 

 

Struktur pasar akan menentukan perilaku perusahaan di pasar dan 

perilaku perusahaan akan menentukan berbagai aspek dari kinerja 

perusahaan. 

 Menurut saya saat kita ingin mendirikan indusri kita sebagai pendiri 

perlu mengetahui bagaiman kondisi pasar tempat kita membangun industri 

itu karena untuk membangun hubungan langsung antara struktur pasar, perilaku 

perusahaan di dalam pasar, dan kinerja, meski dalam kenyataannya pengaruh 

tersebut tidak searah, melainkan kompleks dan interaktif. Hubungan antara 

struktur, perilaku dan kinerja sekarang merupakan hubungan dua arah yang saling 

mempengaruhi. Ini berarti bahwa kinerja industri dapat mempengaruhi perilaku 

perusahaan dan perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar. 

 Sebagai contohnya efisiensi dalam kegiatan usaha dan kemampuan 

dalam strategi perusahaan yang berubah akan mengubah peta masing 

masing perusahaan, hal ini berarti berubahnya struktur pasar yang sudah 

ada sebelumnya. Struktur pasar, perilaku perusahaan dan kinerja dapat 

menentukan situasi dan kondisi pasar 

 

Bagi industri jika telah mengetahui struktur pasar tempat berdirinya industri 

itu maka industri tersebut dapat  

1. Mengatur Kegiatan Produksi 

2. Menetapkan Harga dan Nilai 

3. Menentukan Jumalah Pembelian dan Penjualan 

4. Menentukan Jumlah Persediaan 

5. Melakukan Promosi 
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Jawaban Tugas 
 
Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk 
mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting 
yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang berkaitan 
dengan strategi pemasaran selanjutnya. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan 
berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan. 
 
 Ada beberapa langkah-langkah yang harus Anda ketahui sebelum melakukan analisa pasar 
agar hasilnya maksimal, berikut daftarnya: 

a. Menentukan pasar yang relevan 

Dalam melakukan analisa pasar, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah 
memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat banyak jenis produk yang diminati 
oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar produk yang ada di pasaran 
memiliki pilihan alternatif lain. contohnya saja dalam bidang transportasi, Garuda Indonesia 
dan Citilink adalah maskapai penerbangan yang bisa menjadi subtitusi satu sama lainnya. 
Sedangkan kereta api adalah menjadi pilihan alternatif bidang transportasi pesawat terbang. 

b. Menganalisa permintaan primer 

Dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut, Anda bisa melakukan analisa 
terhadap konsumen tersebut, faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu 
transportasi tersebut. 

c. Menganalisa permintaan selektif 

Dalam hal ini, Anda harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap 
salah satu merek, apa yang menjadi dasarnya. 

d. Menetapkan segmen pasar 

Jika semua data sudah terkumpul, Anda hanye perlu mengelompokkan konsumen kepada 
segmen-segmen yang sesuai agar produk yang Anda miliki tidak salah sasaran. 

e. Menganalisa persaingan 

Anda bisa membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang Anda miliki, agar 
nantinya produk Anda tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Cari semua kelebihan 
dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian implementasikan kepada produk yang Anda 
miliki sehingga Anda memiliki produk yang lebih baik daripada pesaing. 



f. Identifikasi target potensial 
Jika semuanya sudah Anda lakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi 
konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk 
yang Anda miliki. 
 

Manfaat Analisa Pasar 
Perlu diketahui bahwa ada manfaat penting yang didapat setelah melakukan langkah-
langkah melakukan analisa pasar, berikut manfaatnya: 

a. Mendapatkan konsumen 

Dengan melakukan analisa pasar yang benar, Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan 
konsumen. Karena produk yang Anda jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
konsumen. 

b. Melihat persaingan 

Saat Anda membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis sama 
dengan Anda lebih dahulu. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengetahui tentang kelemahan 
dan kelebihan pesaing dari bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengalahkan bisinis yang sudah 
ada. 

c. Memanfaatkan peluang 

Salah satu cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada adalah dengan membedakan dengan 
produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, Anda bisa mengetahui 
peluang apa yang masih jarang persaingannya dan prospek kedepannya baik. 

d. Mengurangi risiko 

Setiap bisnis pasti ada risikonya masing-masing. Dengan analisa pasar Anda bisa mengurangi 
risiko yang terjadi mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal bisnis. Tetapi dengan 
melakukan analisa pasar, risiko tersebut akan berkurang, bahkan bisa Anda hindari. 

e. Rencana jangka panjang 

Melakukan analisis pasar. Anda akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke depan 
untuk menjalankan bisnis. Dengan memiliki rencana bisnis yang baik, Anda tidak akan 
kebingungan dalam menentukan langkah untuk bisa meraih kesuksesan. 

f. Menjadi tren bisnis 

Analisa pasar yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi bisnis, terutama memunculkan 
ide-ide baru yang bisa menjadikan bisnis Anda sebagai trend setter pebisnis lainnya. Jika 
Anda sudah menjadi trend setter, penjualan bisnis Anda akan semakin meningkat pesat. 



g. Mendapatkan keuntungan dengan cepat 

Manfaat yang terakhir dalam proses analisa pasar adalah mendapatkan keuntungan yang 
lebih cepat dibanding tanpa melakukan proses analisa pasar. 
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Pertanyaan: 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industri/perusahaan kita berada? 
 
Jawaban: 
Sangat penting mengetahui struktur pasar dimana perusahaan atau industri kita berada karena pada 
dasarnya struktur pasar akan menciptakan atau memberlakukan suatu tindakan kebijaksanaan publik 
dan juga dapat mengambil suatu keputusan mengenai model apa yang akan diterpakan 
perusahaan/industri dalam berbagai situasi. Selain itu, dengan mengetahui struktur pasar kita juga 
dapat mengamati variasi perilaku dan kinerja industri, karena dapat mempengaruhi kondisi 
persaingan serta tingkat harga barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa struktur pasar dapat 
menentukan perilaku perusahaan yang kemudian menentukan kinerja industri. 
Adapun manfaat kita mengetahui struktur pasar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Lebih mudah mendapatkan konsumen dan keuntungan dengan cepat, karena telah menjual 
produk yang diinginkan/dibutuhkan oleh konsumen. 

2. Lebih mudah menilai persaingan antar pesaing, karena dapat mengetahui tentang kelemahan 
dan kelebihan pesaing terlebih dahulu hingga dapat mengalahkan pesaing yang sudah ada. 

3. Lebih mudah memanfaatkan peluang yang ada seperti membedakan produk yang sudah ada 
dipasaran yang mungkin masih sedikit/jarang persaing dan prospek kedepan yang lebih baik. 

4. Mengurangi risiko, seperti mengurangi risiko mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal 
bisnis. 

5. Rencana Jangka Panjang. 
6. Menjadi Tren Bisnis  
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Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada? 

Jawab : 

Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Dibagi kedalam 
beberapa bagian yaitu:  

Terdapat penggolongan struktur pasar, penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar 
berdasarkan pada ciri-ciri seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang dihasilkan, 
mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. 

Jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi merupakan beberapa hal penting yang akan 
mengubah tingkah laku dan kinerja pasar sehingga dapat mengubah struktur pasar tersebut. Dalam analisa 
ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 macam yaitu: Pasar persaingan sempurna, monopoli, 
monopolistis, dan pasar oligopoli. 

Penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada adalah untuk : 

• memberikan peluang bagi perusahaan untuk menentukan kelompok-kelompok pasar yang akan 
dipilih sebagai sasarannya. 

• kemampuan perusahaan untuk menguasai sasaran pasarnya. Oleh karena itu, tidak hanya analisis 
eksternal yang diperlukan, tetapi juga diperlukan analisis internal perusahaan. 

• untuk menentukan segmentasi pasar yang baik. Sebuah produk diharapkan akan mampu terjual 
tepat sasaran dan penjual dan pembelipun mudah keluar masuk pasar, sehingga dapat menambah 
nilai penjualan, dan meminimalisisr kerugian. 



SOAL 

Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industri/perusahaan kita 
berada? 

JAWAB 

Karena struktur pasar mempengaruhi pembentukan harga, penawaran serta permintaan pasar, dan 
dapat melihat tingkat laku pasar. 
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1. Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industri atau 
perusahaan kita berada ! 

Sebelum masuk ke topik pembahasan, maka saya akan membahas terlebih dahulu 
apa itu struktur pasar. Menurut Wikipedia, struktur pasar adalah pembagian atau 
penggolongan pasar berdasarkan struktur nya. Penggolongan ini dibagi menjadi 4 bagian, 
yaitu : 

a. Pasar Persaingan Sempurna : jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli 
yang banyak dan produk yang dijual bersifat homogen 
 

b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna 
a. Pasar Persaingan Monopolistik : bentuk pasar di mana terdapat banyak 

produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan 
dalam beberapa aspek. 

b. Pasar Monopoli : pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual yang 
menguasai pasar. 

c. Pasar Oligopoli : pasar yang dimana penawaran satu jenis barang 
dikuasai oleh beberapa perusahaan, umunya jumlah perusahaan lebih 
dari duna, tetapi kurang dari sepuluh. 

Dengan pembagian struktur pasar tadi, maka dapat dikatakan gunanya mengetahui 
struktur pasar bagi industri atau perusahaan kita berada : 

1. Dapat mengetahui di kelompok mana industri atau perusahaan kita berada, 
2. Dapat mengatur strategi pemasaran, 
3. Dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan bisnis, 
4. Ilmu pengetahuan bagi pembisnis, 
5. Sebagai informasi bagi industri atau perusahaan yang baru berdiri ataupun 

perusahaan yang akan berkembang. 
6. Agar dapat menganalisis pesaing di sekitar industri atau perusahaan kita, 

 



Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja 
perusahaan pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar 
yang kompetitif adalah struktur pasar di mana perusahaan-perusahaan yang ada didalamnya 
sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang dipasar. 
Semakin lemah kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut, semakin  
kompetitif struktur pasarnya. Unsur-unsur struktur pasar meliputi konsentrasi, differensiasi 
produk, ukuran perusahaan, Hambatan masuk, dan integrasi vertikal serta diversifikasi. 
Struktur pasar di suatu Negara dapat bergerak mulai dari struktur pasar persaingan sempurna 
sampai dengan monopoli. 
 
 
 
 
Macam – macam Struktur Pasar 

1. Pasar Persaingan Sempurna 

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur pasar ini akan 
dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Oleh 
karena itu dalam analisis ekonomi sering digunakan asumsi bahwa perekonomian merupakan 
pasar persaingan sempurna. Tetapi dalam praktek tidak mudah untuk menentukan suatu industri 
dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna yang sesungguhnya (sesuai teori). 
Umumnya, yang ada adalah yang mendekati ciri-ciri struktur pasar tersebut. Namun, sebagai 
landasan teori untuk analisis ekonomi, mempelajari ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah 
sangat penting. jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak 
sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang 
banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batubara, kentang, dan lain-lain. Model 
persaingan sempurna didasari oleh asumsi-asumsi sebagai berikut: 
1. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. 
Oleh karena terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau 
perusahaan hanya memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di 
pasar. Pembeli juga sangat banyak sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan 
monopsoni untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar. 
2. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogeny 
Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang 
homogen/identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari 
produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat 
membedakan produk- produk dari produsen yang berbeda. 
3. Setiap produsen adalah pengambil harga ( price taker). 
Implikasi dari kedua asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat 
mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. 
Dengan demikian setiap produsen hanya menerima harga pasar. Produsen dapat menawarkan 
produk berapapun jumlahnya dengan harga pasar tersebut. 
4. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar ( free entry and exit of firms) 
Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. 
5. Maksimisasi profit/keuntungan. 
Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Tidak ada tujuan lain. 



6. Tidak ada regulasi dari pemerintah. 
Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar ( seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan 
sebagainya). Struktur pasar di mana telah dipenuhi asumsi-asumsi di atas disebut pasar 
persaingan murni (pure competition). Untuk pasar persaingan sempurna (perfect competition) 
memerlukan asumsi-asumsi tambahan sebagai berikut. 
7. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. 
Faktor-faktor produksi bebas berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui 
mekanisme ekonomi. Dengan kata lain, terjadi persaingan sempurna di dalam pasar input. 
8. Pengetahuan sempurna (perfect knowledge). 
Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi 
pasar, baik\ kondisi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian kondisi 
ketidakpastian di masa mendatang dapat diantisipasi. Informasi pasar dapat diperoleh dengan 
mudah dan tanpa biaya. 
Bentuk pasar persaingan sempurna sulit dijumpai dalam kenyataan sehari-hari. Namun, sangat 
bermanfaat sebagai dasar untuk mempelajari konsep-konseop pasar lainnya dalam ilmu ekonomi. 

• Kebaikan pasar persaingan sempurna  
o Pada pasar peraingan sempurna tidak Nampak kegiatan saling menyaingi antar 

penjual. 
o Penjual tidak mungkin mengadakan persaingan harga dengan maksud merebut 

pasar karena harga adalah suatu yang harus diterima masing-masing produsen 
o Barang yang ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa 

mengalami penurunan harga. 
o Tidak mungkin mengubah bentuk barang untuk merebut pasar, karena adanaya 

homogenitas barang. 
o Konsumen tidak usaha beradu tegang tentang tawar-menawar harga barang, harga 

tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun 
o Kelemahan pasar persaingan sempurna  

 Pasar persaingan sempurna Sulit dijumpai sebab, hogenitas barang adalah 
syarat yang sulit dilaksanakan, sebab konsumen lebih sering dating ke 
pasar yang heterogen (banyak pilihan alternative). Harga tidak dapat di 
tawar-tawar lagi, bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah 
masih menghendaki. 

 Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi 
menyebabkan kemajuan dalam hal kualitas dan kuatintas serta jenis 
barang yang memaksa adanya persaingan produk antar produsen 

 Keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang sudah dapat diprediksi 
sejak awal karena harga tidak dapat dipengaruhi oleh pedagang. 

 Black market (pasar gelap) dapat muncul sewaktu-waktu. 

1. Pasar Persaingan Tidak Sempurna 

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding 
atau tidagk seimbang. Kemungkinan yang terjadi adalah pasar dikuasai oleh satu penjual atau 
beberapa penjual, sedangkan pembelinya juga satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. 
Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut: 



1. Monopoli 

Struktur pasar yang sangat betentangan ciri-cirinya dengan persaingan sempurna adalah pasar 
monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan 
perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang yang sangat 
dekat. Ciri-ciri pasar monopoli sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Uraian 
berikut menerangkan ciri-ciri monopoli sebagai berikut: 

• Pasar monopoli adalah industry satu perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam 
industry tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli 
dari tempat lain. 

• Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan 
tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan 
satu-satunya jenis yang barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang 
dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tdak 
mempunyai barang pengganti yang mirip. 

• Tidak terdapat kemungkina untuk masuk ke dalam industry. Merupakan sebab utama 
yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini 
pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut pada 
akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan didalam industry. 

• Dapat mempengaruhi peneuan harga. Perusahaan merupakan satu-satunya penjual di 
dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai. Oleh sebab itu perusahaan monopoli 
dipandang sebagai penentu harga atau price setter. 

• Promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli tidak perlu mempromosikan 
barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang 
diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. 

Factor-faktor yang menimbulkan Monopoli. 

• Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak 
dimiliki oleh perusahaan lain. 

• Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat 
produksi yang sangat tinggi. 

• Monopoli wujud dan berkembang dan berkembang melalui undang-undang, yaitu 
pemerintah member hak monopoli kepada perusahaan. 

 

1. Oligopoli 

Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen 
atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri 
semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar Oligopoli 

• Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Industry dalam pasar 
oligopoly yang demikian sifaanya banyak dijumpai dalam industry yang menghasilkan 



bahan mentah seperti pda produsen bensin, industry baja dan alumunium dan industry 
bahan baku seperti industry semen dan bahan bangunan 

• Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan adakalanya sangat tanggu. Dari dua 
kemungkinan ini, yang mana yang akan wujud tergantung kepada bentuk kerjasama di 
antara perusahaan-perusahaa dalam pasar oligopoly. Tanpa ada kerjasama, kekuasaan 
menentukan harga menjadi lebih terbatas. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, 
dalam waktu yang singkat ia akan menarik banyak membeli. 

• Pada umumnya perusahaan oligopoly perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan sangat 
diperlukan oleh perusahaan oligopoly yang menghasilkan barang yang berbeda corak. 
Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu 
menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. 

Macam-macam pasar oligopoli  : 

• Pasar oligopoli murni (pure oligopoly). Ini merupakan praktek oligopoli dimana barang 
yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik.contohnya : praktek pasar 
oligopoli dalam produk sabun mandi. 

• Pasar oligopoli dengan pembedaan (differentiated oligopoly)Pasar ini merupakan suatu 
bentuk praktek oligopoli dimana barang yang diperdagangkan dapat 
dibedakan.contohnya : praktek pasar oligopoli dalam produk mobil. 

Pasar oligopoli memiliki KELEBIHAN sebagai berikut : 

1. Adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi 
2. Persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal 

harga dan kualitas barang. 

Pasar oligopoli juga memiliki KELEMAHAN, yaitu : 

1. Dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar, karena adanya skala 
ekonomis yang telah diciptakan perusahaan sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk 
ke dalam pasar. 

2. Apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak 
memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. 

3. Perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk 
menyainginya 

1. Monopolistik 

Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar 
yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu sifat-sifat bentuk pasar 
ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Secara 
umum, pasar persaingan monopolistic dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat 
banyak produsen/penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya 
(differentiated product). Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik selengkapnya adalah sebagai 
berikut: 



• Terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar 
persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik 
mempunyai ukuran yang relatif sama. 

• Produknya tidak homogen (berbeda corak). Produk perusahaan persaingan monopolistik 
berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan 
yang satu dengan produk perusahaan lainnya. Sifat ini adalah sifat yang penting untuk 
membedakannya dengan sifat pada pasar persaingan sempurna. 

• Perbedaan-perbedaan lain dapat berupa.pembungkusannya, cara pembayaran dalam 
pembelian, pelayanan penjualan, dan sebagainya. Karena perbedaan corak tersebut maka 
produk perusahaanperusahaan persaingan monopolistik tidak bersifat substitusi 
sempurna. Mereka hanya bersifat substitusi dekat ( close substitute) . Perbedaan-
perbedaan inilah yang menjadi sumber kekuatan monopoli dari perusahaan-perusahaan 
dalam pasar persaingan monopolistik. 

• Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi 
harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoly. Kekuatan mempengaruhi harga 
bersumber dari perbedaan corak produk. Perbedaan ini mengakibatkan para pembeli akan 
memilih. Pembeli dapat lebih menyukai produk suatu perusahaan tertentu dan kurang 
menyukai produk perusahaan lainnya. Sehingga jika suatu perusahaan menaikkan harga, 
ia masih dapat menarik pembeli walaupun tidak sebanyak sebelum kenaikan harga. 
Sebaliknya jika suatu perusahaan menurunkan harga, belum tentu diikuti oleh kenaikan 
permintaan produk yang dihasilkan. 

• Masuk ke dalam industri/pasar relative mudah. Masuk ke dalam pasar persaingan 
monopolistik tidak seberat masuk pasar monopoli dan oligopoly tetapi tidak semudah 
masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan , (1) modal yang diperlukan relatif 
besar dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna dan (2) harus 
menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. 

Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik harga bukan 
penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga 
cukup tinggi tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya mungkin suatu 
perusahaan menjual produknya dengan harga yang cukup murah tetapi tidak banyak menarik 
pelanggan. Oleh karena itu untuk menarik para pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan 
promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, meningkatkan mutu produk, 
dan sebagainya. 



MARKET STRUCTURE 

 

Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industri atau 
perusahaan kita berada ? 

 

 

Karena akan memudahkan kita untuk tahu di pasar bagian mana perusahaan kita saat 
ini, di pasar persaingan sempurna atau di pasar persaingan tidak sempurna yang 
masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan. 

 

Yaitu karena sturktur pasar adalah suatu kondisi yang menggambarkan keadaan 
penting suatu pasar, seperti jumlah penjual ( perusahaan ), keseragaman produk antar 
penjual, kemudahan keluar masuk pasar dan bentuk persaingan sehingga sangat 
penting kita mengetahui struktur pasar dimana industri atau perusahaan kita berada 
karena untuk menentukan kemampuan potensi pasar tersebut dalam jangka panjang. 

 

Sedangkan potensial pasar menunjukkan kemampuan pasar memberikan hasilnya bagi 
perusahaan. Komponen struktur pasar meliputi situasi persaingan, pengaruh pemasok, 
kekuatan pembeli, dan barang-barang pengganti maupun komplementernya. Kekuatan 
struktur pasar ini merupakan kekuatan lingkungan eksternal yang dapat 
mempengaruhi kedudukan pasar dalam jangka panjang bagi peruahaan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dengan kita mengetahui struktur pasar akan memudahkan kita juga mngetahui 
jenis-jenis pasar yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak 
sempurna. 
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Tugas 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 

berada? 

 
Market Structure 

 

Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan 

sempurna, pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. 

Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun membuka 

usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan oleh 

perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat 

Industri perbankan tempat saya berada termasuk didalam struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat 

beberapa pembeli (nasabah) dan banyak penjual (baik bank BUMN, bank BUMD dan bank swasta). 

Produk jasa yang ditawarkan dapat berbeda-beda ataupun malah sama, misalnya seperti produk 

tabungan setiap bank sekarang rata-rata mengeluarkan tabungan untuk anak-anak, tabungan haji, dan 

tabungan bisnis dll.  

. secara rinci dan  kesimpulan, manfat untuk mengetahui struktur pasar diantaranya adalah sbb : 

1. Mendapatkan konsumen 

2. Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 

3. Memanfaatkan peluang bisnis yang ada 

4. Mengurangi risiko bisnis 

5. Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 

6. Menjadi trend bisnis dengan memunculkan ide-ide baru  

7. Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis pasar 

 

Jadi sangat penting kita untuk mengetahui struktur pasar dimana tempat kita bekerja maupun 

berwirausaha. Kita dapat menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang akan kita launching 

dapat diterima masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target perusahaan. Baik 

secara laba (mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat diterima oleh 

masyarakat pada umumnya. Sekian 
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Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 
berada? 
 
Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun membuka 
usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan 
sempurna, pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. Industri perbankan tempat saya berada 
termasuk didalam struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat beberapa pembeli (nasabah) dan banyak 
penjual (baik bank BUMN, bank BUMD dan bank swasta). Produk jasa yang ditawarkan dapat 
berbeda-beda ataupun malah sama, misalnya seperti produk tabungan setiap bank sekarang rata-
rata mengeluarkan tabungan untuk anak-anak, tabungan haji, dan tabungan bisnis. Namun ada juga 
bank yang berbeda seperti BRI mengeluarkan produk tabungan untuk generasi milenial bernama 
Britama X dimana calon nasabah dapat membuat tabungan melalui aplikasi handphone android 
ataupun iphone bernama BRI Mobile kapan saja dan dimana saja. Nasabah cukup dapat login 
aplikasi tersebut dan memilih pembukaan rekening baru serta mengupload KTP,NPWP,tanda tangan 
dan foto wajah. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui struktur pasar dimana tempat kita bekerja 
maupun berwirausaha. Kita dapat menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang akan 
kita launching dapat diterima masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target 
perusahaan. Baik secara laba (mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat 
diterima oleh masyarakat (meningkatkan brand awareness). . Jika ditarik kesimpulan, manfat untuk 
mengetahui struktur pasar diantaranya adalah sbb : 

1. Mendapatkan konsumen 
2. Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 
3. Memanfaatkan peluang bisnis yang ada 
4. Mengurangi risiko bisnis 
5. Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 
6. Menjadi trend bisnis dengan memunculkan ide-ide baru  
7. Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis pasar 
 



Jelaskam mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 

industry/perusahaan kita berada? 

Untuk bisa menjadi seorang pebisnis yang andal, syarat utamanya Anda harus bisa 

melakukan analisa pasar yang baik dan tepat. Banyak orang yang mengatakan bahwa analisa 

pasar merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pemasaran. Dengan melakukan 

analisa pasar yang baik dan tepat, Anda akan lebih bisa memahami keadaan pasar yang 

sesungguhnya sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk bisnis yang Anda 

miliki akan berjalan dengan baik, sehingga keuntungan bisnis Anda meningkat. 

Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk 

mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting 

yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang berkaitan 

dengan strategi pemasaran selanjutnya. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh 

terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan. 

Ada beberapa langkah-langkah yang harus Anda ketahui sebelum melakukan analisa pasar agar 

hasilnya maksimal, berikut daftarnya: 

a. Menentukan pasar yang relevan 

Dalam melakukan analisa pasar, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah 

memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat banyak jenis produk yang 

diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar produk yang ada 

di pasaran memiliki pilihan alternatif lain. contohnya saja dalam bidang transportasi, 

Garuda Indonesia dan Citilink adalah maskapai penerbangan yang bisa menjadi subtitusi 

satu sama lainnya. Sedangkan kereta api adalah menjadi pilihan alternatif bidang 

transportasi pesawat terbang. 

b. Menganalisa permintaan primer 

Dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut, Anda bisa melakukan analisa 

terhadap konsumen tersebut, faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu 

transportasi tersebut. 

c. Menganalisa permintaan selektif 

Dalam hal ini, Anda harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal 

terhadap salah satu merek, apa yang menjadi dasarnya. 



d. Menetapkan segmen pasar 

Jika semua data sudah terkumpul, Anda hanye perlu mengelompokkan konsumen 

kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang Anda miliki tidak salah sasaran. 

e. Menganalisa persaingan 

Anda bisa membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang Anda miliki, agar 

nantinya produk Anda tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Cari semua kelebihan 

dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian implementasikan kepada produk yang Anda 

miliki sehingga Anda memiliki produk yang lebih baik daripada pesaing. 

 

 

f. Identifikasi target potensial 

Jika semuanya sudah Anda lakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi 

konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk 

yang Anda miliki. 

Perlu diketahui bahwa ada manfaat penting yang didapat setelah melakukan langkah-langkah 

melakukan analisa pasar, berikut manfaatnya: 

a. Mendapatkan konsumen 

Dengan melakukan analisa pasar yang benar, Anda akan lebih mudah dalam 

mendapatkan konsumen. Karena produk yang Anda jual sudah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen. 

b. Melihat persaingan 

Saat Anda membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis 

sama dengan Anda lebih dahulu. Dengan analisa pasar, Anda bisa mengetahui tentang 

kelemahan dan kelebihan pesaing dari bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengalahkan 

bisinis yang sudah ada. 

c. Memanfaatkan peluang 



Salah satu cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada adalah dengan membedakan 

dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, Anda bisa 

mengetahui peluang apa yang masih jarang persaingannya dan prospek kedepannya baik. 

d. Mengurangi risiko 

Setiap bisnis pasti ada risikonya masing-masing. Dengan analisa pasar Anda bisa 

mengurangi risiko yang terjadi mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal bisnis. 

Tetapi dengan melakukan analisa pasar, risiko tersebut akan berkurang, bahkan bisa Anda 

hindari. 

e. Rencana jangka panjang 

Melakukan analisis pasar. Anda akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke 

depan untuk menjalankan bisnis. Dengan memiliki rencana bisnis yang baik, Anda tidak 

akan kebingungan dalam menentukan langkah untuk bisa meraih kesuksesan. 

f. Menjadi tren bisnis 

Analisa pasar yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi bisnis, terutama 

memunculkan ide-ide baru yang bisa menjadikan bisnis Anda sebagai trend setter pebisnis 

lainnya. Jika Anda sudah menjadi trend setter, penjualan bisnis Anda akan semakin 

meningkat pesat. 

g. Mendapatkan keuntungan dengan cepat 

Manfaat yang terakhir dalam proses analisa pasar adalah mendapatkan keuntungan 

yang lebih cepat dibanding tanpa melakukan proses analisa pasar. 



Untuk bisa menjadi seorang pebisnis yang andal, syarat utamanya Anda harus bisa 
melakukan analisa pasar yang baik dan tepat. Banyak orang yang mengatakan bahwa 
analisa pasar merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pemasaran. 
Dengan melakukan analisa pasar yang baik dan tepat, Anda akan lebih bisa memahami 
keadaan pasar yang sesungguhnya sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan 
produk bisnis yang Anda miliki akan berjalan dengan baik, sehingga keuntungan bisnis 
Anda meningkat.  

Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk 
mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal 
penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang 
berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Dengan demikian, kesuksesan bisnis 
akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan.  

Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Dibagi 
kedalam beberapa bagian yaitu:  

• Pasar persaingan sempurna: Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli 
yang banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Persaingan akan terjadi 
apabila penjual dan pembeli dalam jumlah besar mengadakan saling hubungan 
secara aktif dengan maksud memaksimumkan keuntungan dan kepuasan atas 
dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contoh 
produknya seperti beras,gandum, dan kentang. Pasar persaingan sempurna 
memiliki ciri-ciri :  

o Jumlah penjual dan pembeli banyak 
o Barang yang dijual bersifat homogen 
o Penjual bersifat mengambil harga (price taker) 
o Posisi tawar komsumen kuat 
o Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata 
o Sensitif terhadap perubahan harga 
o Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar 

• Pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas:  
o Pasar monopoli: Hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. 
o Pasar oligopoli: Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh 

beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi 
kurang dari sepuluh. 

o Pasar duopoli: Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, 
namun pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. 

o Pasar persaingan monopolistik Bentuk pasar di mana terdapat banyak 
produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan 
dalam beberapa aspek. 

o Pasar monopsoni Jenis pasar dimana hanya ada satu pembeli. 
o Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar dimana barang yang dihasilkan 

oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai 
konsumen. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_tidak_sempurna&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monompoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Duopoli
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_duopoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_monopolistik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopsoni
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Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada? 
 

Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun 
membuka usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan 
oleh perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan sempurna, 
pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. Industri perbankan tempat saya berada termasuk didalam 
struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat beberapa pembeli (nasabah) dan banyak penjual (baik bank 
BUMN, bank BUMD dan bank swasta).  

Produk jasa yang ditawarkan dapat berbeda-beda ataupun malah sama, misalnya seperti produk 
tabungan setiap bank sekarang rata-rata mengeluarkan tabungan untuk anak-anak, tabungan haji, dan 
tabungan bisnis. Namun ada juga bank yang berbeda seperti BRI mengeluarkan produk tabungan untuk 
generasi milenial bernama Britama X dimana calon nasabah dapat membuat tabungan melalui aplikasi 
handphone android ataupun iphone bernama BRI Mobile kapan saja dan dimana saja. Nasabah cukup 
dapat login aplikasi tersebut dan memilih pembukaan rekening baru serta mengupload KTP,NPWP,tanda 
tangan dan foto wajah. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui struktur pasar dimana tempat kita 
bekerja maupun berwirausaha. Kita dapat menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang 
akan kita launching dapat diterima masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target 
perusahaan. Baik secara laba (mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat 
diterima oleh masyarakat (meningkatkan brand awareness). . Jika ditarik kesimpulan, manfat untuk 
mengetahui struktur pasar diantaranya adalah sbb : Mendapatkan konsumen,Melihat peta persaingan 
antar pesaing bisnis, Memanfaatkan peluang bisnis yang ada, Mengurangi risiko bisnis 
Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis, Menjadi trend bisnis dengan 
memunculkan ide-ide baru , Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis 
pasar. 
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Jelaskan  mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industri perusahaan kita 
berada? 

Jawabannya: 

Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun membuka 
usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat.Berdasarkan teori struktur pasar,pasar terbagi menjadi 4 jenis pasar yaitu pasar 
persaingan sempurna,pasar monopolistik,oligopoli dan  monopoli.Industi perbankan tempat saya 
berada termasuk didalam struktur pasar oligopoli.Dimana terdapat beberapa pembeli(nasabah) dan 
banyak penjual(baik bank BUMN, bank BUMD dan bank Swasta).Produk jasa yang ditawarkan dapat 
berbeda-beda ataupun malah sama,misalnya seperti produk tabungan setiap bank sekarang rata-
rata mengeluarkan tabungan anak-anak,tabungan haji dan tabungan bisnis.Namun ada juga bank 
yang berada seperti BRI mengeluarkan produk tabungan untuk generasi milenial bernama Britama X 
dimana calon nasabah dapat membuat tabungan melalui aplikasi handphone android ataupun 
iphone bernama BRI Mobile  kapan saja dan dimana saja.Nasabah cukup dapat login aplikasi 
tersebut dan memilih pembukaan rekening baru serta mengupload KTP, NPWP,Tanda Tangan dan 
photo wajah.Jadi sangat penting kita untuk mengetahui struktur pasar dimana tempat kita bekerja 
maupun berwirausaha. Kita dapat menganalisis siapa saja saingan kita,apakah produk yang akan kita 
launching dapat diterima masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target 
perusahaan. Baik secara laba(mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat 
diterima masyarakat(meningkatkan brand awareness).Jika ditarik kesimpulan manfaat untuk 
mengetahui  struktur pasar diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.Mendapatkan konsumen 

2.Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 

3.Memanfaatkan peluang bisnis Yang ada 

4.Mengurangi risiko bisnis 

5.Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 

6.Menjadi trend bisnis dengan memunculkan ide-ide baru 

7.Mendapat keuntungan jauh lebih cepat dibanding tanpa melakukan analisis pasar 



MENGAPA PENTING UNTUK MENGETAHUI STRUKTUR PASAR DIMANA PERUSAHAAN KITA 
BERADA? 

 

Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari 
berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui 
oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran 
selanjutnya. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat 
analisa pasar yang dilakukan. 

Manfaat melakukan analisa pasar adalah ; 

1. Kemudahan mendapatkan konsumen 
2. Melihat persaingan  
3. Memanfaatkan peluang 
4. Mengurangi resiko rugi 
5. Rencana jangka panjang 
6. Menjadi tren bisnis dengan melakukan inovasi produk yang belum ada di pasar 
7. Mendapatkan keuntungan dengan cepat 

Itulah beberapa pembahasan mengenai pentingnya analisa pasar yang tepat untuk 
kesuksesan bisnis, Perlu diingat bahwa ada hal penting lain yang berpengaruh dalam kesuksesan suatu 
bisnis yaitu masalah manajemen keuangan dalam bisnis. Seberapa baik dan tepat analisa pasar yang 
dilakukan tanpa diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik, maka hasilnya tidak akan bisa 
sukses. 



 

 

Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita berada? 

 

Pentingnya Melakukan Analisis Pasar 

Salah satu faktor yang memengaruhi perlunya dilakukan analisis pasar adalah tingkat frekuensi 
para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang. Hal ini ditandai dengan sering 
tidaknya konsumen membeli barang dan bergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. 
Analisis pasar memang sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi para pemasar yang 
berorientasi pada Marketing Concept. Sebuah pemahaman tentang pasar sangat dibutuhkan agar 
dapat memilih dan menetapkan keputusan-keputusan pemasaran yang efektif atau tepat. Terdapat 
5 hal utama yang harus diketahui dalam analisis pasar, yaitu: 

1. Gambaran struktur produk pasar, yaitu mengidentifikasi kumpulan produk-produk yang 
dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar kemudian menganalisis tingkat 
kemampuan saling mengganti atau substitusi produk-produk tersebut. 

2. Batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing yang dianggap paling relevan 
yang dapat ditetapkan seperti antar merk atau sesama pemasar yang memenuhi kebutuhan 
pangsa pasar yang sama. 

3. Analisis permintaan industri, yaitu mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para 
konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. 

4. Analisis permintaan terhadap merk, yaitu pemahaman bagaimana para pembeli membuat 
pilihan antara merk atau penjual pada pasar yang relevan. 

5. Identifikasi, yaitu didasarkan pada penelitian perusahaan terhadap peluang-peluang pasar dan 
pontensial pasar 

 



Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi 

ekonomi.Berfungsinya   lembaga   pasar   sebagai   institusi   ekonomi   yang menggerakan 

kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. 

Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan 

ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah lassez 

faireet laissez lemonde vadelui meme (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan 

mengurus diri sendiri). 

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (free 

competition), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah supply and demand. 

Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, di mana nantinya akan 

menghasilkan upah (wage) yang adil, harga barang (price) yang stabil dankondisi tingkat 

pengangguran yang rendah (full employment). Untuk itu peranan Negara dalam ekonomi sama 

sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan 

menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar.  

Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu 

keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung 

paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa 

pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating). 
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MARKET STUCTURE 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industry/perusahaan kita berada 

 

Jawab : 

Untuk megelola perusahaan  sangat penting bagi  kita untuk mengetahui struktur 

pasar dimana perusahaan kita berada. Untuk mengetahui dimana industri / perusahan 

kita berada maka kita harus menganalisa struktur pasar. Menganalisa struktur pasar 

merupakan bagian penting dalam manajemen pemasaran. Dengan melakukan 

analisa pasar yang baik dan tepat kita akan memahami keadaan pasar yang 

sesungguhnya sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk bisnis kita 

akan berjalan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan bisnis yang 

meningkat. 

Analisa pasar suatu kegiatan penganalisisan  atau penyelenggaraan  untuk 

mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal 

penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi 

yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Dengan demikian 

kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar 

dilakukan .Beberapa manfaat dalam melakukan analisa pasar : 

1.Mendapatkan konsumen 

2.Melihat persaingan 



3.Memanfaatkan peluang 

4.Membuat rencana Jangka Panjang 

5.Menghadirkan keuntungan 

Dalam menganalisa pasar maka kita harus mengetahui jenis – jenis struktur pasar 

dan menetapkan dimana letak industri produk kita sehingga kita bisa membuat strategi 

pemasaran yang tepat untuk menjual produk ke konsumen. 

Jenis-Jenis Struktur Pasar 

Struktur pasar dibagi menjadi dua golongan, yakni pasar persaingan sempurna dan 

pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: jumlah 

penjual dan pembeli banyak, barang bersifat homogen, tidak ada campur tangan 

pemerintah, penjual adalah price taker (penerima harga). 

Sementara pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa golongan, yakni 

pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar monopsoni, dan pasar 

oligopsoni.S 

A. Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar dengan jumlah penjual dan 

pembeli banyak dengan produk bersifat homogen yang dijual. Pasar persaingan 

sempurna merupakan interaksi jual-beli atau permintaan dan penawaran di mana 

jumlah produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) yang terlibat sangat banyak. 

Contoh produk-produk pasar persaingan sempurna adalah produk-produk pertanian, 

beras, gandum, atau kentang. 



Pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain: 

1. Jumlah penjual dan pembeli banyak 

2. Barang jualan bersifat homogen 

3. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga 

4. Faktor-faktor produksi bergerak bebas 

5. Penjual adalah price taker (pengambil keputusan harga) 

6. Konsumen punya posisi kuat untuk tawar menawar 

7. Sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata 

8. Sensitif pada perubahan harga (gampang naik turun) 

9. Free entry and exit (tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi 

penjual) 

Agar lebih mudah mengerti pasar persaingan sempurna, coba perhatikan kurva di 

bawah ini. 

 

Keterangan: 
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D = demand (permintaan) 

P = price (harga) 

AR = average revenue (penerimaan rata-rata) 

MR = marginal revenue (penerimaan marginal) 

Q = quantity (kuantitas) 

 

B. Pasar Persaingan Tidak Sempurna 

Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa golongan, yaitu: 

1. Pasar Monopolistik 

Bentuk interaksi yang terjadi dalam pasar persaingan monopolistik adalah di mana 

adanya permintaan dan penawaran dari penjual atau produsen yang menawarkan 

barang yang sama tetapi masing-masing punya ciri khusus. Contohnya produsen 

sabun, sampo, pasta gigi. 

Struktur pasar monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna. Bedanya, 

kalau di persaingan sempurna semua produk yang dihasilkan sama sedangkan di 

pasar monopolistik produk yang dihasilnya tidak bersifat homogen tetapi 

terdiferensiasi. 

Berikut ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: 

1. Produk yang dihasilkan bersifat homogen tapi terdiferensiasi 

2. Merek tertentu mendominasi pasar 

3. Terdapat banyak perusahaan 

4. Produk saling dapat menggantikan 



5. Konsumen memiliki kebebasan memilih produk 

6. Keluar masuk pasar relatif lebih mudah dibanding pasar monopoli atau 

oligopoli 

7. Kurva permintaan yang dihadapi sangat elastis 

2. Pasar Oligopoli 

Pasar oligopoli mempunyai struktur pasar yang hanya terdiri dari beberapa 

perusahaan saja. Dalam pasar oligopoli, paling sedikit hanya ada 2-10 penjual. 

Contoh produk pasar oligopoli adalah industri mobil, baja, seng, atau kertas. 

Berikut karakteristik pasar oligopoli: 

1. Produsen dengan produsen lainnya saling bergantung satu sama lain 

2. Konsumen tidak punya banyak pilihan 

3. Hanya ada beberapa produsen yang menghasilkan produk 

4. Pasar tidak begitu luas 

5. Produknya bisa homogen atau terdiferensiasi 

3. Pasar Monopoli 

Interaksi dalam pasar monopoli adalah permintaan dan penawaran terjadi hanya 

antara satu penjual (produsen) dengan banyak permintaan dari pembeli (konsumen). 

Perusahaan monopoli dianggap sebagai satu-satunya produsen, sehingga kurva 

permintaan yang dihadapi oleh pemilik perusahaan sama dengan kurva permintaan 

pasar. Contohnya listrik oleh PLN, minyak oleh Pertamina, angkutan kereta oleh PT 

KAI. 

 



Berikut ciri-ciri umum dari pasar monopoli: 

1. Produsen menetapkan sendiri harga barang 

2. Konsumen tidak punya pilihan lain 

3. Hanya ada satu produsen/perusahaan yang menghasilkan barang 

4. Tidak ada barang yang bisa menggantikan 

5. Barang yang dijual bersifat unik 

4. Pasar Monopsoni 

Pasar monopsoni adalah bentuk pasar yang dikuasai hanya oleh satu orang/badan 

dengan penawaran dari beberapa penjual atau produsen. Pasar ini biasanya terdiri 

dari hanya satu pembeli. Contohnya tengkulak beras sebagai satu-satunya pembeli 

atau penampung beras hasil panen petani beras. 

5. Pasar Oligopsoni 

Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar yang dikuasai lebih dari dua orang pembeli 

dengan penawaran dari beberapa produsen atau penjual. Contohnya petani jagung di 

pasar jagung sebuah desa bisa menjual jagungnya ke beberapa pedagang saja di 

desanya untuk dijual lagi ke kota. 

 

 

 

 



 

ILUSTRASI STRUKTUR PASAR 

 

  
 

Setelah mengetahui Jenis – Jenis Struktur pasar maka kita dapat menganalisis 
dimana produk kita berada. Penganalisaan pasar bisa dilakukan dengan Industrial 
Organizational Model Industri yang dikembangkan oleh Scherer (1980). 

Model ini dapat menjelaskan hubungan antara konsep - konsep abstrak yang ditemui 
ketika menganalisa suatu media market. Selain itu model ini juga dapat menjelaskan 
interaksi antara kekuatan-kekuatan yang ada di pasar serta dampaknya bagi kegiatan 
ekonomi. Industrial Organizational Model terdiri dari tiga bagian, yaitu :  

1. Market Structure,  

2. Market Conduct,  
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3. Market Perfomance. 
 
 

Industrial Organization Model 

 
Gambar 1 : 

Market Structure atau struktur pasar dapat dianalisis melalui beberapa faktor, antara 
lain jumlah penjual dan pembeli, diferensiasi produk, struktur biaya dan sebagainya. 
The theory of the firm menggambarkan empat jenis struktur pasar, yaitu monopoli, 
oligopoli, monopolistic dan pasar persaingan sempurna (Litman, 1988 dalam 
Albarran,1996: 32) 

Market Conduct mengacu pada kebijakankebijakan dan prilaku yang ditampilkan oleh 
pembeli dan penjual di dalam pasar. Market Conduct mencakup 5 (lima) hal utama 
yaitu pricing behaviour, product strategy and advertising, research and innovation, 
plant investment dan legal tactics. Market Conduct sendiri dapat mencakup lingkup 
umum yaitu conduct dari industri (dalam hal ini industri media) secara keseluruhan 
atau secara khusus yaitu conduct dari salah satu unsur dalam industri media. 

Market Performance mencakup analisa kemampuan sebuah perusahaan (dalam 
industri media) dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkannya. Analisa 
kemampuan didasarkan pada performance criteria yang berbeda - beda. Misalnya 
tingkat technical efficiency dan allocative efficiency yang dicapai dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDUSTRIAL ORGANIZATION MODEL 

 

 
Gambar 2 :  

Market Structure (Struktur Pasar) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi market 
structure atau struktur pasar yaitu 

 1. Number of sellers and buyers (Jumlah penjual dan pembeli). Semakin sedikit 
jumlah produsen, maka semakin besar tingkat kekuatan yang digunakan, begitu pula 
sebaliknya.  

2. Product Differentiation (Differensiasi Produk) Perbedaan atau ciri khas antara satu 
produk dengan produk lainnya yang ada pada persepsi konsumen yang membuat 
produk tersebut dikenal.  

3. Barrier to entry (Halangan untuk masuk) Halangan untuk masuk ke dalam pasar 
dapat berupa halangan financial dan struktural (financial barriers and artificial barriers)  

4. Cost structure (Struktur Biaya) Total biaya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost 
(biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk) dan biaya variabel atau 
variable cost (biaya yang tersedia secara alami dan tergantung pada jumlah yang 
diproduksi seperti SDM dan SDA). 

 5. Integration ( integrasi ) Yaitu suatu bentuk kendali yang dilakukan berdasarkan 
kepemilikan. Integrasi dibagi ke dalam 2 bagian yaitu:  



a. Integrasi Vertikal: Yaitu bentuk kendali yang dilakukan oleh sebuah industri 
terhadap aspek produksi, distribusi dan penjualan produk.  

b. Integrasi horizontal: yang terjadi jika beberapa media yang saling bersaing di pasar 
sebenarnya dimiliki oleh satu pengendali. 
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Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 
berada? 
 
Iya Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun 
membuka usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang 
dikeluarkan oleh perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan 
sempurna, pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. Industri perbankan tempat saya berada 
termasuk didalam struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat beberapa pembeli (Customer) dan 
banyak penjual (seperti konter-konter di pasar). Produk dapat berbeda-beda ataupun malah sama, 
misalnya seperti produk mkios menjual pulsa atau paket setiap konter sekarang rata-rata 
mengeluarkan paket internet yang dibagi-bagi, pulsa, dan voucher. Namun ada juga yang berbeda 
seperti Grapari mengeluarkan Aplikasi untuk generasi milenial bernama Link Aja dan My Telkomsel 
dimana customer dapat membeli pulsa, paket internet, token listrik, mebayar tagihan kartu hallo, 
melalui aplikasi handphone android ataupun iphone bernama My Telkomsel dan Link Aja kapan saja 
dan dimana saja. Customer cukup dapat login aplikasi tersebut. Jadi sangat penting kita untuk 
mengetahui struktur pasar dimana tempat kita bekerja maupun berwirausaha. Kita dapat 
menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang akan kita launching dapat diterima 
masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target perusahaan. Baik secara laba 
(mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat diterima oleh masyarakat 
(meningkatkan brand awareness). . Jika ditarik kesimpulan, manfat untuk mengetahui struktur pasar 
diantaranya adalah sbb : 

1. Mendapatkan konsumen 
2. Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 
3. Memanfaatkan peluang bisnis yang ada 
4. Mengurangi risiko bisnis 
5. Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 
6. Menjadi trend bisnis dengan memunculkan ide-ide baru  
7. Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis pasar 
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Tugas Ekonomi Manajerial  
Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan  
kitaberada? 
 
Struktur pasar Sangat penting untuk diketahui dalam suatu perusahaan. Dalam bekerja ataupun 
membuka usaha karena kita harus  mengetahui produk yang akan  kita  jual atau produk yang 
dikeluarkan oleh perusahaan di tempat kita bekerja agar produk tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar,terbagi menjadi dua jenis  yaitu pasar persaingan sempurna dan 
persaingan tidak sempurna,dimana persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi pasar 
monopolistik, oligopoly ,olygopsony,monopsony, monopoli. Industri misalnya industri komputer 
termasuk didalam struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat beberapa pembeli (Customer) dan 
banyak penjual (sepertitoko-toko ).Produk dapat berbeda-beda ataupun malah sama, misalnya 
seperti produk cari canon,HP,Epson, dan setiap merk tersebut mengeluarkan bermacam-macam 
produk seperti,Printer,Layar,Notebook dll. 
Jadisangatpentingkitauntukmengetahuistrukturpasardimanatempatkitabekerjamaupunberwirausaha. 
Agar Kita dapat menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang akan kita tawarkan dapat 
diterima masyarakat dengan baik atau tidak yang berujung kepada pencapaian target perusahaan. 
Baik secara laba (mendapatkan labamaksimal sesuai tujuan).Jadi dapat disimpulkan, bahwa manfaat 
mengetahui struktur pasar yaitu : 

1. Mendapatkan konsumen 
2. Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 
3. Memanfaatkan peluang bisnis yang ada 
4. Mengurangi risiko bisnis 
5. Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 
6. Menjadi acuan untuk melakukan perencanaan pemasaran untuk meningkatkan omzet 
7. Mendapat keuntungan jauh lebih cepat dibanding tanpa melakukan analisis pasar 
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Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 
berada? 
 
 Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun membuka 
usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan 
sempurna, pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. Industri perbankan tempat saya berada 
termasuk didalam struktur pasar oligopoli. Dimana terdapat beberapa pembeli (Customer) dan 
banyak penjual (seperti konter-konter di pasar). Produk dapat berbeda-beda ataupun malah sama, 
misalnya seperti produk mkios menjual pulsa atau paket setiap konter sekarang rata-rata 
mengeluarkan paket internet yang dibagi-bagi, pulsa, dan voucher. Namun ada juga yang berbeda 
seperti Grapari mengeluarkan Aplikasi untuk generasi milenial bernama Link Aja dan My Telkomsel 
dimana customer dapat membeli pulsa, paket internet, token listrik, mebayar tagihan kartu hallo, 
melalui aplikasi handphone android ataupun iphone bernama My Telkomsel dan Link Aja kapan saja 
dan dimana saja. Customer cukup dapat login aplikasi tersebut. Jadi sangat penting kita untuk 
mengetahui struktur pasar dimana tempat kita bekerja maupun berwirausaha. Kita dapat 
menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang akan kita launching dapat diterima 
masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target perusahaan. Baik secara laba 
(mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat diterima oleh masyarakat 
(meningkatkan brand awareness). . Jika ditarik kesimpulan, manfat untuk mengetahui struktur pasar 
diantaranya adalah sbb : 

1. Mendapatkan konsumen 
2. Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 
3. Memanfaatkan peluang bisnis yang ada 
4. Mengurangi risiko bisnis 
5. Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 
6. Menjadi trend bisnis dengan memunculkan ide-ide baru  
7. Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis pasar 
 



Terdapat penggolongan struktur pasar, penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar 
berdasarkan pada ciri-ciri seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang 
dihasilkan, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam 
kegiatan industri. 

Jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi merupakan beberapa hal penting 
yang akan mengubah tingkah laku dan kinerja pasar sehingga dapat mengubah struktur pasar 
tersebut. Dalam analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 macam yaitu: Pasar 
persaingan sempurna, monopoli, monopolistis, dan pasar oligopoli. 

Pasar Persaingan Sempurna 

Barang dan jasa yang dijual di pasar ini sifatnya homogen dan tidak bisa dibedakan. Semua 
produk terlihat identik, pembeli tidak bisa membedakan perfect competition adalah sebuah 
jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang amat banyak dengan produk yang dijual 
bersifat homogen. 

Harga dihasilkan melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan 
permintaan sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya 
berperan sebagai penyedia suatu barang yang berasal dari berbagai kalangan produsen. Oleh 
karena itu promosi menggunakan iklan tidak akan mempengaruhi terhadap penjualan. 

Dalam pasar persaingan sempurna jumlah perusahaan sangatlah banyak, akan tetapi 
kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu 
mempengaruhi pasar. 

Pasar Monopoli 

Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu 
kekuatan, penjual, atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. 

Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang bisa menyainginya, sehingga menjadi pure 
monopoly atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak 
diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip. 

Beberapa contoh pasar monopoli yaitu perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, gas 
alam dan lainnya. 

Pengertian dan Penjelasan Pasar Oligopoli 

Pengertian pasar oligopoli adalah pasar yang di mana penawaran satu jenis barang dikuasai 
oleh beberapa perusahaan. Pada umumnya terdapat lebih dari dua perusahaan akan tetapi 
kurang dari sepuluh. Oligopoli mempunyai struktur pasar sendiri. 

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya menjadi bagian yang terikat 
dengan permainan pasar, di mana keuntungannya tergantung dari tindak-tanduk pesaing 
mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, perubahan harga, pengenalan produk baru dll 
itu dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. 



Pada praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan 
perusahaan yang berpotensial masuk ke dalam pasar dan juga perusahaan yang melakukan 
oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum 
dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menimbulkan kompetisi harga di antara 
pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi hilang. 

Pada umumnya struktur pasar oligopoli terbentuk pada industri-industri yang 
mempunyai capitak intensive yang tinggi seperti contoh: Industri mobil, semen, dan kertas. 

Di dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori 
perjanjian yang dilarang, padahal pada umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi 
terkhusus pada barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan 
yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur 
kartel. 
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Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 
industry/perusahaan kita berada? 
 
Manfaat struktur pasar sangat penting sebagai acuan utama dalam memulai rencana 

sebuah usaha untuk menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi yang ada.  

Tahap awal kita wajib mengenali jenis-jenis pasar, maka dibentuklah struktur pasar 

sesuai penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. 

1. Pasar persaingan sempurna  

Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak dengan produk bersifat 

homogen yang dijual. Pasar persaingan sempurna merupakan interaksi 

jual-beli atau permintaan dan penawaran di mana jumlah produsen (penjual) 

dan konsumen (pembeli) yang terlibat sangat banyak. Contoh produk-produk 

pasar persaingan sempurna adalah produkpertanian, beras, gandum, atau 

kentang. 

2. Pasar persaingan tidak sempurna 

pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau 

harga, serta satu beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Adanya 

berbagai pihak yang menguasai pasar atau harga melahirkan keberagaman 

bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak 

sempurna dibagi menjadi beberapa golongan. 

a. Pasar Monopolistik 

Adanya permintaan dan penawaran dari penjual atau produsen yang 

menawarkan barang yang sama tetapi masing-masing punya ciri khusus. 

Contohnya produsen sabun, sampo, pasta gigi. 

b. Pasar Oligopoli 

Struktur pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Dalam 

pasar oligopoli, paling sedikit hanya ada 2-10 penjual. Contoh produk 

pasar oligopoli adalah industri mobil, baja, seng, atau kertas. 



c. Pasar Monopoli 

Permintaan dan penawaran terjadi hanya antara satu penjual (produsen) 

dengan banyak permintaan dari pembeli (konsumen). Perusahaan 

monopoli dianggap sebagai satu-satunya produsen, sehingga kurva 

permintaan yang dihadapi oleh pemilik perusahaan sama dengan kurva 

permintaan pasar. Contohnya listrik oleh PLN, minyak oleh Pertamina, 

angkutan kereta oleh PT KAI. 

d. Pasar Monopsoni 

Bentuk pasar yang dikuasai hanya oleh satu orang/badan dengan 

penawaran dari beberapa penjual atau produsen. Pasar ini biasanya terdiri 

dari hanya satu pembeli. Contohnya tengkulak beras sebagai satu-satunya 

pembeli atau penampung beras hasil panen petani beras. 

e. Pasar Oligopsoni 

Bentuk pasar yang dikuasai lebih dari dua orang pembeli dengan 

penawaran dari beberapa produsen atau penjual. Contohnya petani jagung 

di pasar jagung sebuah desa bisa menjual jagungnya ke beberapa 

pedagang saja di desanya untuk dijual lagi ke kota. 

Dari uraian diatas kita dapat mengenali stuktur pasar secara mendalam sehingga kita 

dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih jenis usaha. Manfaat dari 

memahami stuktur pasar kita mampu mencari solusidalam menghadapi resiku yang 

mungkin terjadi dalam menjalankan usaha seperti. 

a) Persaingan atau kompetisi 

b) Perkembangan teknologi 

c) Kehilangan kepercayaan konsumen 

d) Resiko finansial 

e) Perubahan peraturan pemerintah 

 
 
 



Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana 

industry/perusahaan kita berada? 

 

Struktur pasar akan menentukan perilaku perusahaan di pasar dan 

perilaku perusahaan akan menentukan berbagai aspek dari kinerja 

perusahaan. 

 Menurut saya saat kita ingin mendirikan indusri kita sebagai pendiri 

perlu mengetahui bagaiman kondisi pasar tempat kita membangun industri 

itu karena untuk membangun hubungan langsung antara struktur pasar, perilaku 

perusahaan di dalam pasar, dan kinerja, meski dalam kenyataannya pengaruh 

tersebut tidak searah, melainkan kompleks dan interaktif. Hubungan antara 

struktur, perilaku dan kinerja sekarang merupakan hubungan dua arah yang saling 

mempengaruhi. Ini berarti bahwa kinerja industri dapat mempengaruhi perilaku 

perusahaan dan perilaku perusahaan dapat mempengaruhi struktur pasar. 

 Sebagai contohnya efisiensi dalam kegiatan usaha dan kemampuan 

dalam strategi perusahaan yang berubah akan mengubah peta masing 

masing perusahaan, hal ini berarti berubahnya struktur pasar yang sudah 

ada sebelumnya. Struktur pasar, perilaku perusahaan dan kinerja dapat 

menentukan situasi dan kondisi pasar 

 

Bagi industri jika telah mengetahui struktur pasar tempat berdirinya industri 

itu maka industri tersebut dapat  

1. Mengatur Kegiatan Produksi 

2. Menetapkan Harga dan Nilai 

3. Menentukan Jumalah Pembelian dan Penjualan 

4. Menentukan Jumlah Persediaan 

5. Melakukan Promosi 
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Tugas Ekonomi Manajerial Market Structure 
 
Jelaskan mengapa penting untuk mengetahui struktur pasar dimana industry/perusahaan kita 
berada? 
 
Sangat penting untuk mengetahui struktur pasar dalam perusahaan kita bekerja ataupun membuka 
usaha karena kita harus mengetahui produk yang akan kita jual atau produk yang dikeluarkan oleh 
perusahaan di tempat kita bekerja supaya produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat 
Berdasarkan teori struktur pasar, pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu pasar persaingan 
sempurna, pasar monopolistik, oligopoli dan monopoli. Industri perbankan tempat saya berada 
termasuk didalam struktur pasar oligopoli.  
Dimana terdapat beberapa pembeli (consumen) dan banyak penjual (seperti Minimarket lain dan 
Toko penjual makanan dan Minuman ringan dipinggir jalan). Produk jasa yang ditawarkan dapat 
berbeda-beda ataupun malah sama, misalnya seperti makanan dan minuman ringan, roti, buah dan 
lainnya. Namun ada juga Minimarket yang berbeda seperti Indomaret mengeluarkan produk 
Indomaretcard, minuman serta makanan berlabel khusus yakni indomaret. Consumen dapat 
memperoleh keuntungan dengan menggunakan indomaretcard mendapat potongan harga dengan 
membeli  produk khusus atau sponsor seperti produk indomaret itu sendiri. Jadi sangat penting kita 
untuk mengetahui struktur pasar dimana tempat kita bekerja maupun berwirausaha. Kita dapat 
menganalisis siapa saja saingan kita, apakah produk yang akan kita launching dapat diterima 
masyarakat dengan baik yang berujung kepada pencapaian target perusahaan. Baik secara laba 
(mendapatkan laba maksimal sesuai tujuan) ataupun produk dapat diterima oleh masyarakat 
(meningkatkan brand awareness). . Jika ditarik kesimpulan, manfat untuk mengetahui struktur pasar 
diantaranya adalah sbb : 

1. Mendapatkan konsumen 
2. Melihat peta persaingan antar pesaing bisnis 
3. Memanfaatkan peluang bisnis yang ada 
4. Mengurangi risiko bisnis 
5. Untuk mengetahui rencana jangka panjang dalam menjalankan bisnis 
6. Menjadi trend bisnis dengan memunculkan ide-ide baru  
7. Mendapat keuntungan jauh lebih cepat disbanding tanpa melakukan analisis pasar 
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