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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Ahmad Zainuddin (2015) Berjudul “Integrasi Pasar dan Respon 

Penawaran Daging Sapi di Indonesia Berjudul ” Tujuan penelitian ini adalah untuk 

: (1) menganalisis integrasi pasar daging sapi potong di beberapa provinsi sentra 

dan provinsi lainnya di Indonesia, (2) menganalisis integrasi pasar daging sapi 

domestik di Indonesia dengan pasar daging sapi dunia, (3) menganalisis respon 

penawaran peternak terhadap perubahan harga daging sapi di Indonesia. Penelitiaan 

ini menggunakan model VECM (Vector Error Correction Model) untuk 

menganalisis integrasi pasar daging sapi dan menggunakan model ECM (Error 

Correction Model) untuk menganalisis respon penawaran daging sapi. Data yang 

digunakan adalah data deret waktu (time series) bulanan (Januari 2009 sampai 

dengan Desember 2013) dan data triwulan (Triwulan I 2001 sampai dengan 

Triwulan IV 2013). Data diperoleh dari beberapa instansi seperti Badan Pusat 

Statistik (BPS), Bank Indonesia, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 

Kementerian Perdagangan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kointegrasi (integrasi dalam 

jangka panjang) antara daerah sentra produksi daging sapi (Jawa Timur dan NTB) 

dengan daerah sentra konsumsi (Jakarta dan Jawa Barat), namun integrasi tersebut 

tidak terjadi secara penuh dimana pasar untuk komoditi daging sapi ini tidak dapat 

diperlakukan sebagai pasar tunggal dan perubahan harga di pasar sentra produksi 

daging sapi belum tentu berdampak sama pada perubahan harga daging sapi di 
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daerah sentra konsumsi daging sapi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji 

kausalitas Granger yang menunjukkan bahwa harga di daerah sentra konsumsi 

belum tentu mempegaruhi harga daging sapi di daerah sentra konsumsi dan 

sebaliknya. Sehingga respon harga dari daerah sentra konsumsi ke daerah sentra 

produksi daging sapi masih bersifat searah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu 

pasar merupakan pasar acuan dan pasar lainnya merupakan pasar pengikut. Sentra 

konsumsi daging sapi (Provinsi Jakarta) merupakan pasar acuan atau sentra dalam 

pemasaran daging sapi.  

Integrasi pasar daging sapi domestik dengan pasar daging sapi dunia 

menunjukkan adanya hubungan integrasi dalam jangka panjang (kointegrasi), 

namun dalam jangka pendek masih terdapat ketidakseimbangan sehingga 

dibutuhkan penyesuaian untuk mencapai kesimbangan jangka panjangnya. Adapun 

hubungan antara harga daging sapi domestik dan harga daging sapi dunia bertanda 

positif yang menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan harga daging sapi di pasar 

dunia akan direspon oleh pasar domestik dengan meningkatkan harga dan 

begitupula sebaliknya. Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger diperoleh hasil 

bahwa hanya harga daging sapi dunia yang mempengaruhi harga daging sapi 

domestik sedangkan harga daging sapi domestik tidak dapat mempengaruhi harga 

daging sapi dunia. Hal ini disebabkan negara Indonesia merupakan negara kecil dan 

net importir daging sapi, sehingga perubahan yang terjadi di pasar internasional 

akan mempengaruhi harga daging sapi domestik, namun sebaliknya perubahan 

harga daging sapi domestik tidak dapat mempengaruhi harga daging sapi dunia.  
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Penawaran daging sapi bersifat inelastis terhadap harga daging sapi 

domestik. Hal ini dapat disebabkan oleh sebagian besar peternak Indonesia adalah 

peternak rakyat yang masih bersifat subsisten dan skala kecil, sehingga adanya 

perubahan harga daging sapi tidak mempengaruhi penawaran daging sapi karena 

sifat peternak sapi Indonesia yang tidak responsif terhadap perubahan harga. Selain 

itu, diduga terjadi asimetri informasi dimana jika terjadi perubahan harga di tingkat 

konsumen tidak disalurkan kepada produsen, sehingga menyebabkan penawaran in 

elastis terhadap perubahan harga daging sapi. Respon penawaran daging sapi yang 

negatif terhadap pergerakan harga susu juga menunjukkan bahwa sumber 

penawaran daging sapi bukan hanya berasal dari sapi potong namun juga berasal 

dari sapi perah. Penawaran daging sapi dipengaruhi oleh harga pakan, peningkatan 

harga pakan dapat menyebabkan penurunan penawaran daging sapi. Oleh karena 

itu, pengembangan agribisnis pakan mutlak diperlukan apabila Indonesia 

bermaksud untuk mencapai swasembada daging sapi. Selain itu, Penawaran daging 

sapi dipengaruhi oleh jumlah sapi yang dipotong karena jumlah sapi yang dipotong 

menunjukkan ketersediaan daging sapi. 

Penelitian Eka Ratih Pratiwi (2008) Berjudul “Respon Petani Terhadap 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Produksi Kedelai Di Jawa Timur 

Tahun 1997.I –2007.III” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon petani 

terhadap faktor-faktor yang  mempengaruhi jumlah produksi kedelai di Jawa Timur 

berdasarkan dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah 

propinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis 

regresi linier berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan 



11 
 

secara uji bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara variabel harga kedelai, 

harga jagung, produktivitas, curah hujan, luas panen kedelai terhadap jumlah 

produksi kedelai sehingga dapat mempengaruhi respon petani terhadap kedelai di 

Jawa Timur. Secara uji parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

harga kedelai, harga jagung dan curah hujan terhadap jumlah produksi kedelai. 

Sedangkan variabel luas areal panen kedelai berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah produksi kedelai di Jawa Timur.  

Abd. Rahim (2016) Berjudul “Respon Penawaran Ikan Laut Segar” 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga rill dan produksi waktu 

lalu serta perbedaan wilayah terhadap respon penawaran ikan laut segar (kembung, 

lemuru, dan layang) di Sulawesi Selatan periode tahun 1996 - 2013. Tujuan tersebut 

menggunakan metode analisis regresi berganda dan pengujian asumsi klasik 

(multikolinearitas dan autokorelasi) dengan pendekatan metode  data panel dengan 

fixed effect . Berdasarkan dimensi waktu menggunakan data runtun waktu tahun 

1996 sampai dengan 2013 yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian 

menemukan bahwa secara umum Harga ikan laut sendiri seperti ikan kembung, 

lemuru, dan layang berpengaruh secara positif terhadap penawaran ikan laut segar 

di pasar konsumen Sulawesi Selatan. Artinya setiap kenaikan harga ikan laut maka 

akan meningkatkan kuantitas penawaran ikan laut segar. Selanjutnya produksi ikan 

laut segar waktu lalu baik berupa komoditas kembung, lemuru, dan layang tidak 

berpengaruh terhadap penawaran ikan laut segar. Hal ini karena keputusan 

penawaran saat ini tidak dipengaruhi oleh produksi waktu lalu (tahun lalu) di 

wilayah perairan laut Sulwesi Selatan. Lain halnya perbedaan wilayah berpengaruh 
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positif dan negatif terhadap permintaan ikan laut segar. Pengaruh positif terjadi 

pada wilayah Kabupaten Barru dan Jeneponto, artinya pada wilayah kabupaten 

Barru penawaran ikan laut segarnya pada jenis Kembung dan Lemuru lebih besar 

dari kabupaten lainnya (Jeneponto), begitu pula Kabupaten Jeneponto juga lebih 

besar dari kabupaten lainnya (Sinjai). Sedangkan pengaruh negatif terjadi terjadi 

pada ikan Layang baik di Kabupaten Barru maupun Kabupaten Sinjai yang 

diartikan penawaran Layang baik di Kabupaten Barru dan Jeneponto lebih kecil 

dari Kabupaten lainnya sebagai pembanding wilayah.  

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Kedelai 

Peranan kedelai dalam mencukupi kebutuhan protein nabati saat ini sangat 

diperlukan. Sebenarnya hasil yang di peroleh dari tahun ke tahun terus meningkat, 

namun laju peningkatan hasil masih relatif lamban pada umumnya petani 

mengusahakan palawija termasuk kedelai. Setelah padi sawah yaitu pada saatirigasi 

dihentikan atau saat menjelang kemarau tiba (Agung dan Rahayu, 2004). 

Penanaman kedelai di tanah yang subur biasanya tidak menimbulkan 

masalah, karena pada hakikatnya tanah seperti ini banyak mengandung bahan-

bahan organis seperti nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sebaliknya 

penanaman kedelai di tanah yang kurang subur atau belum pernh di tanami kedelai 

sama sekali akan mengakibatkan pertumbuhan kedelai kurang sempurna. Warna 

daun kurang segar (hijau kekuning-kuningan), karena kekurangan unsur nitrogen 

akibat tidak adanya aktivitas bakteri Rhizobium Japonicum (Andrianto dan Indarto, 

2004) 
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Kedelai merupakan tanaman sumber protein yang murah, sehingga dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kebutuhan terhadap 

kedelai semakin meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan bertambahnya 

penduduk dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan berprotein 

nabati. (Data BPS, 2007) menyebutkan kebutuhan kedelai dalam negeri kurang 

lebih mencapai 2 juta ton/tahun, dimana produksi dalam negeri tahun 2007 baru 

mencapai 608.263 ton. Produksi kedelai Nasional dalam 8 tahun terakhir dari tahun 

2000 sampai 2007 ternyata mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,20 %. 

2.2.2 Pesaing Komoditas Kedelai 

Daya saing usahatani kedelai pada lahan sawah terhadap dua tanaman pokok 

alternatif padi dan jagung mengalami pergeseran yang tajam dari tahun 1988 ke 

tahun 2010. Pada tahun 1988 pendapatan usahatani kedelai mencapai 65% dengan 

keuntungan setara dengan 70% keuntungan usahatani padi. Pada tahun 2010 

pendapatan usahatani kedelai hanya 47% dari pendapatan usahatani padi, dan 

keuntungan bersih yang diperoleh dari usahatani kedelai hanya 38% (Tabel 2). Pada 

tahun 1988 dan 1993, usahatani kedelai masih memberikan keuntungan yang lebih 

besar dibanding usahatani jagung, tetapi pada tahun 2010 jagung lebih 

menguntungkan dibanding usahatani kedelai. Walaupun secara umum tanaman 

kedelai kalah bersaing dengan jagung,  tetapi di sentra produksi di Jawa Timur dan 

Jawa Tengah akan tetap mampu bersaing dengan palawija alternatif (Zakaria, 

2010). 

Tabel 2. Biaya dan pendapatan relatif usaha tani padi, jagung, dan kedelai di Jawa 

Tahun 1988, 1993, dan 2010. 
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Komoditas Biaya (%) Pendapatan (%) Keuntungan (%) 

1988 1993 2010 1988 1993 2010 1988 1993 2010 

Padi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Jagung 38 40 98 32 39 97 28 38 97 

Kedelai 55 67 70 65 80 47 70 89 38 

Sumber: BPS 1988, 1993, 2010 (data diolah) 

Biaya, pendapatan dan keuntungan riel nilai nominalnya, berbeda-beda untuk tahun 

1988, 1993, 2010. 

Presentase (%) adalah persen terhadap komoditas padi pada masing-masing tahun. 

. 

Penurunan daya saing kedelai dibanding komoditas pangan lainnya antara 

lain disebabkan oleh banyaknya kedelai impor sejak awal tahun 2000an yang 

harganya lebih murah dan kualitas bijinya lebih baik dibandingkan dengan kedelai 

produksi dalam negeri. Penanaman varietas hibrida mengakibatkan produktivitas 

jagung meningkat mencapai 7 ton/ha, sedang produktivitas kedelai tetap pada 

kisaran 1,0-1,5 ton/ha. Keuntungan usahatani jagung mencapai 97% dari 

keuntungan usahatani padi, sedangkan keuntungan usahatani kedelai hanya 38%. 

Biaya produksi kedelai akhir-akhir ini meningkat mencapai 70% biaya produksi 

padi, terkait dengan naiknya biaya pembelian pestisida yang penggunaannya lebih 

intensif untuk kedelai dibandingkan dengan padi. 

2.3 Teori Respon Penawaran 

Pada ilmu ekonomi respon penawaran berarti variasi dari output pertanian 

dan luas areal dalam kaitannya dengan perubahan perubahan harga (Ghatak dan 

Ingersent, 1984). Jika kurva supply menggambarkan hubungan antara  harga dan 

kuantitas dengan asumsi cateris paribus atau menganggap semua faktor lain 
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konstan, maka respon penawaran menggambarkan respon output terhadap 

perubahan harga dengan tidak menahan faktor lain konstan. 

Pada komoditas pertanian hubungan respon penawaran sangat terlihat. Ini 

dikarenakan petani tidak dapat merespon secara langsung apabila terjadinya 

perubahan harga. Apabila terjadi peningkatan harga tidak akan segera diikuti oleh  

peningkatan produktivitas dan areal karena keputusan alokasi sumberdaya telah 

ditetapkan sebelumnya. Karakteristik yang unik dari komoditas pertanian ini adalah 

karena produkstivitas pada komodiatas pertanian sulit untuk diprediksi karena 

berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan kondisi-kondisi tertentu seperti 

kekeringan, tingginya curah hujan, atau hama penyakit. Selain itu kondisi biologis 

dari tanaman itu sendiri yang tidak mampu merespon secara cepat adanaya 

perubahan harga karena adanya masa tunggu dari saat tanam menuju panen 

(gestation period). Menurut Tomek dan robinson (1972), pengetahuan tentang 

pergeseran kurva penawaran sangat penting dalam mempelajari respon areal dan 

produktivitas.  

2.3.1 Perubahan Jumlah Produksi Menurut Perubahan Areal dan 

Produktivitas 

Hal-hal yang umumnya menyebabkan perubahan dalam hal produksi adalah 

perubahan harga input (faktor), perubahan tingkat profitabilitas komoditi 

alternatifnya, perubahan dalam teknologi yang mempengaruhi baik produktivitas 

maupun biaya produksi atau efisiensi, dan perubahan harga dari komoditi yang 

diproduksi secara bersamaan (joint products) (Tomek dan Robinson, 1972). Adapun 

pendugaan respon penawaran sederhana dapat didekati melalui konsep bahwa 
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jumlah produksi pertanian adalah hasil perkalian antara luas areal panen dengan 

produktivitasnya (Gathak dan Ingersent, 1984). Secara matematis dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

Q = Lp.Y ......................................................................................................(1) 

dimana :  

Q  = Produksi 

Lp  = Areal panen 

Y  =Produktivitas 

Dengan demikian, perubahan produksi dari petani kiedelai dipengaruhi oleh 

perubahan dari luas areal panen dan perubahan produktivitas yang pada akhirnya 

mempengaruhi penawaran kedelai, sedangkan luas areal panen dan produktivitas  

sendiri dipengaruhi oleh berbagai hal. 

2.3.2 Respon Beda Kala Komoditas Pertanian 

Satu hal yang penting dari komoditas pertanian adalah adanya tenggang  

waktu (gestation period) antara waktu pada saat menanam dengan waktu saat 

memanen. Dalam menentukan hasil yang akan diperoleh oleh petani didasari pada 

perkiraan-perkiraan periode mendatang dan pengalamannya di masa lalu. Begitu 

juga dalam menentukan harga output, petani tidak dapat menentukan harga pada 

saat mereka mananam. Harga hanya dapat ditentukan pada saat panen terjadi. 

Sehingga petani akan mengambil keputusan-keputusan berproduksi berdasarkan 

pada perkiraan harga produk yang mengacu pada adanya beda kala antara duan 

periode saat menanam dan saat memanen. Ini yang membuat respon petani terhadap 

perubahan-perubahan tersebut memerlukan waktu.  
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Sampai periode tanam selanjutnya, petani tidak akan mengubah luas areal 

tanam apalagi mengubah lahan yang mereka miliki menjadi aktivitas nonusahatani. 

Ini yang disebut sabagai sifat kekauan aset (assets fixity) dalam usahatani oleh 

(Tomek dan Robinson dalam Irawan, 1972). Hal itu pula yang menyebabkan bahwa 

respon dari produk-produk pertanian bersifat inelastis. Apabila terjadi perubahan-

perubahan harga seperti yang diperkirakan oleh petani secara terus menerus sampai 

pada periode tanam selanjutnya maka barulah petani akan mengubah komposisi 

sumber dayanya pada masa tanam mendatang. Oleh sebab itu, perubahan harga 

akan baru terlihat pengaruhnya pada periode tanam berikutnya. Dengan demikian 

variabel harga sendiri, harga-harga komoditas alternatif, dan harga-harga input 

yang digunakan untuk menduga respon areal panen dan respon produktivitas adalah 

harga-harga yang memliki beda kala satu tahun atau harga-harga tahun lalu.  

Para petani disetiap periode akan merevisi dugaan mereka terhadap apa 

yang mereka anggap sebagai proporsi yang normal terhadap perbedaan yang terjadi 

dengan sebelumnya dianggap normal (Nerlove dalam Irawan, 2008). Sehingga 

petani menyeseuaikan perkiraan harga dimasa yang akan datang dalam bentuk 

proporsi selisih antara perkiraan dengan kenyataan yang terjadi. Tidak dapat 

segeranya petani menyesuaikan kegiatan produksi  mereka adalah sebagai respon 

setelah adanya stimulus atau rangsangan pasar. Alasan-alasan tersebut dalam 

(Gujarati, 1999) terjadi karena: 

1. Alasan Psikologis. Alasan psikologis ini adalah adanya hambatan untuk segera 

melakukan perubahan karena terbiasa (habit) dengan perilaku lama. Faktor 

kelembaman (inersia) dalam menyesuaikan diri akan muncul. Seperti, perubahan 
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yang melibatkan adopsi teknologi baru yang secara tradisional teknologi ini tidak 

digunakan. 

2. Alasan teknis atau juga perlunya penyesuaian parsial, apabila terjadi perubahan 

harga faktor produksi petani memerlukan waktu untuk melakukan subtitusi input 

dan ini membutuhkan tenggang waktu. 

3. Alasan kelembagaan, dengan adanya perjanjian /kontrak /aturan yang harus 

ditepati oleh petani sehingga selama masa kontrak seluruh pihak yang terlibat 

didalamnya harus menaati perjanjian tersebut. Seperti alokasi sumberdaya 

pertanian yang baru, dapat dilakukan setelah perjanjian selesai. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kedelai merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai 

pengaruh cukup besar pada kondisi perekonomian di Indonesia. Luas areal 

penanaman kedelai memang tidak begitu luas, yaitu kurang dari 5% dari seluruh 

luas areal tanaman pangan di Indonesia. Namun komoditas ini mempunyai peranan 

yang sangat besar dalam ketahanan pangan nasional mengingat biji kedelai ini 

digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi makanan, seperti tempe, tahu, 

maupun kecap yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. 

Kedelai merupakan sumber protein nabati utama di Indonesia, namun tidak pernah 

menjadi sumber pangan utama, seperti halnya padi. Pada keadaan petani lokal 

hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan dalam negeri. Dalam rangka itu, 

pemerintah pun mencanangkan swasembada kedelai pada 2014. Namun, produksi 

itu tidak pernah mengalami kenaikan (Kemenperin, 2014). Dalam penelitian ini 

mengunakan respon penawaran yang di bagi atas 2 respon antaranya respon areal 
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panen dan respon produktivitas. Respon areal panen dan respon produktivitas dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setalah mengetahui beberapa fator dapat 

dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dan menentukan adanya 

autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas. Serta kebijakan 

yang sudah dilaksanakan pemerintah terkait produksi kedelai. Berdasarkan 

ringkasan tersebut maka kerangka pemikiran penelitian dapat diilustrasikan sebagai 

berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Respon Penawaran 

Komoditas Kedelai 
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2.5  Hipotesis 

Hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini antara lain : 

1.  Diduga faktor harga kedelai, harga jagung, dan jumlah curah hujan 

mempengaruhi respon luas areal panen. 

2. Diduga faktor upah buruh, harga pupuk urea, harga pupuk NPK dan harga benih 

kedelai mempengaruhi respon produktivitas. 

3. Diduga respon luas areal panen dan respon produktivitas mempengaruhi respon 

penawaran. 


