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Ilustrasi Produksi Barang dan Jasa

Faktor Produksi Proses Produksi



David Ricardo “Law of Diminishing Return/Hukum Tambahan 
Hasil yang Semakin Berkurang”

❖ Ketika  kita  menambah  1  unit  produksi,  maka  hasil  produksi 
akan  ikut  bertambah  1  unit.  Tetapi  ketika  kita  melakukan 
penambahan  unit  produksi  secara  terus  menerus,  maka  yang 
akan terjadi 

❖ Artinya,  ketika melakukan kombinasi  yang tepat  antar  faktor-
faktor produksi, maka akan tercapai tambahan output yang lebih 
dari proporsional (increasing returns).

❖ Sebaliknya,  ketika  kombinasi  antar  faktor  produksi  tidak  kita 
lakukan dengan proporsional, maka yang akan terjadi tambahan 
output yang lebih dari proporsional (increasing returns).





Asumsi yang Harus Terpenuhi dalam the law of diminishing 
returns 

❖ Salah satu faktor produksi yang dipakai harus dalam 
kondisi tetap, sehingga perbandingannya juga tetap.

❖ Teknik produksi yang dipakai juga tetap.

❖ Daya kerja faktor produksi juga harus sebanding.



Dari Pengertian-pnegertian di Atas, Diperoleh Rumus 

Q= f(R,L,C,T)

❖ Q= Quantity/ jumlah barang yang dihasilkan

❖ f= Funtion/ simbol persamaan

❖ R= Resources/ kekayaan alam

❖ L= Labour / tenaga kerja

❖ T= Tecnology / teknologi



Memilih Barang Produksi

❖ Tidak mudah ditiru pesaing

❖ Sesuai kepentingan konsumen

❖ Memiliki keunggulan

❖ Terjangkau

❖ Menguntungkan perusahaan



Cara Meningkatkan Jumlah dan Mutu Hasil Produksi

❖ Ekstensifikasi: memperluas faktor-faktor poduksi

❖ Intensifikasi: meningkatkan kemampuan produksi semua 
faktor produksi

❖ Diversifikasi: menambah jenis produksi

❖ Spesialisasi: melakukan pembagian kerja

❖ Menambah sarana produksi

❖ Melakukan proteksi (pemerintah)

❖ Mendorong usaha swasta (pemerintah)



Karakteristik Proses Produksi

1. Berdasarkan Proses

2. Berdasarkan Sifat Proses Produksi

3. Berdasarkan Jangka Waktu produksi

4. Berdasarkan Cara Produksi



1. Berdasarkan Proses

A. Produksi langsung: pertanian, pertambangan, 
perikanan.

B. Produksi tak langsung/ jasa: jasa montir, jasa 
kesehatan, jasa konsultasi.



2. Berdasarkan Sifat Proses Produksi:

A. Proses  ekstraktif:  mengambil  produk  langsung  dari 
alam

B. Proses  analitik:  pemisahan  produk  menjadi  lebih 
banyak  dengan  mempertahankan  kemiripan  produk 
asli.

C. Proses  fabrikais:  mengubah  bahan  menjadi  produk 
baru.

D. Proses sintetik/ perakitan.



3. Berdasarkan Jangka Waktu produksi

A. Proses  produksi  terus  menerus/  continuous 
production  process:  bahan-bahan  diolah  dengan 
proses  berurutan  dan  bertingkat  sampai  menjadi 
barang jadi.

B. Proses produksi berselingan/ intermittent production 
process:  bahan  diproses  tidak  mengalir  terus-
menerus, bisa setiap proses terputus, digabungkan 
menjadi barang jadi: pembuatan sepeda motor



4. Berdasarkan Cara Produksi

A. Produksi  jangka  pendek;kegiatan  produksi  yang  cepat  dan  langsung 
menghasilkan  produk  (barang/  jasa)  bagi  konsumen  roti  bakar,  gorengan, 
makanan-makanan kaki lima yang langsung dimasak

B. Produksi jangka panjang; kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang 
cukup lamamenanam : kopi, membangun rumah

C. Produksi  terus-menerus;  kegiatan  produksi  yang  melakukan  pengolahan 
berbagai  bahan  baku  secara  bertahap  hingga  menjadi  suatu  barang  jadi, 
dimana prosesnya berlangsung secara terus menerus:  produksi  kertas,  gula, 
karet,dll.

D. Produksi berselingan; produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara 
menggabungkannya menjadi suatu barang jadi: pembuatan sepeda motor.



Soal-soal Proses Produksi 

1.	 Jelaskan	bagaimana	bunyi	hukum	tambahan	hasil	yang	selalu	berkurang	

dan	beri	1	contohnya!	

2.	 Asumsi	 apa	 yang	 harus	 dipenuhi	 agar	 hukum	 tambahan	 hasil	 yang	

selalu	berkurang	bisa	digunkan?	

3.	 Apa	arti	rumus	ini	Q=	f(R,L,C,T) 

4.	 Jika	 saat	 ini	 kalian	 menjadi	 seorang	 pengusaha,	 karakteristik	 proses	

produksi	apakah	yang	akan	kalian	gunakan	untuk	bisnis	kalian?	Sebutkan	

alasannya!


