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1. Komposisi perusahaan dalam sebuah industri adalah sebagai berikut:
Perusahaan Pangsa Pasar (%)
PT. A
25
PT. B
20
PT. C
20
PT. D
15
PT. E
10
PT. F
5
PT. G
5
Total
100
a. Hitung CR3, Hirschman – Herfindahl Index (HHI)
b. Umpamanya PT.B melakukan merger dan akuisisi (M&A) dengan PT.G.
Hitung CR3 dan HHI pasca M&A
c. Berdasarkan acuan Table US M&A Guidelines berikut, apa yang akan dilakukan pemerintah.
Jelaskan
Table US M&A Guidelines 1992
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2. a. Jelaskan dan tunjukan dengan gambar landasan teori yang mendasari analisis praktek
predatory
pricing.
b. Perdebatan/kontroversi seperti apa yang berkaitan dengan teori dimaksud.
c. Jelaskan perbedaan Test Predatory antara EU dan US

3. Fungsi permintaan dalam sebuah industri adalah P = A – bQ dan andaikan semua perusahaan
dalam industri dimaksud memiliki biaya per unit yang konstan (AC = MC) sebesar c.
a. Seandainya A = 120, b = 1 dan c = 80. Tentukan batas (threshold) penurunan biaya
dimana sebuah perusahaan dapat dikatakan melakukan inovasi drastis.
b. Seandainya A = 120, b = 1 dan c = 90. Tentukan batas (threshold) penurunan biaya
dimana sebuah perusahaan dapat dikatakan melakukan inovasi drastis.
c. Seandainya A = 120, b = 1 dan c = 100. Tentukan batas (threshold) penurunan biaya
dimana sebuah perusahaan dapat dikatakan melakukan inovasi drastis.
d. Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari hasil kalkulasi a – c.

4. Salah satu prasyarat utama agar praktik diskriminasi harga (price discrimination) berjalan efektif
dan menambah profit monopolist adalah kemampuan perusahaan untuk mencegah terjadinya
penjualan kembali (resale/arbitrage) dari satu pembeli ke pembeli lain.
a. Jelaskan maksud pernyataan diatas
b. Jelaskan langkah apa yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya kejadian
diatas
c. Berikan contoh kongkritnya dalam industri yang anda ketahui.

5. Salah satu faktor yang memfasilitasi kemampuan sebuah kartel untuk meng-exercise kekuatan
pasarnya (market power) adalah elastisitas permintaan di dalam industri dimaksud.
a. Jelaskan pernyataan diatas
b. Tunjukan dengan gambar.
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