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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data time series (deret wktu) dari tahun (2007 

sampai 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder 

berupa data kuantitatif. Data skunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan 

baik dari buku dan jurnal maupu penelitian-penelitan yang pernah dilakukan serta 

data dari instansi-instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat 

Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) Direktorat Jendral Tanaman Pangan, 

Departemen Kementrian Pertanian dan Food of Agrivulture Organization (FAO). 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, data skunder yang dikumpulkan ialah: 

1. Data perkembangan produksi cabai merah di Indonesia

2. Data perkembangan impor dan ekspor cabai merah segar di Indonesia

3. Data perkembangan luas panen cabai merah di Indonesia

4. Data pendapatan per kapita penduduk di Indonesia

5. Data perkembangan harga cabai merah di tingkat konsumen dan produsen

di Indonesia

3.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi linier berganda untuk mengetahhui tujuan 1 dan 2 serta model 

cobweb untuk mengetahui keseimbangan penawaran dan permintaan. Menurut 

tujuan pertama, menganalisis berapa besar pengaruh variabel luas panen cabai 

merah, harga tingkat produsen cabai merah pada tahun sebelumnya terhadap 

penawaran cabai cabai merah di Indonesia. 
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Qs = a + b1L + b2Ptp-1 + c 

Keterangan : 

Qs  =  Penawaran cabai merah (Ton) 

a  =  Koefisien intersep 

b1,b2,  =  Koefisien regresi 

L  =  Luas Panen cabai merah (Ha) 

Ptp-1  = Harga cabai merah di tingkat produsen tahun sebelumnya       

(Rp/Kg) 

c  = Konstanta regresi 

Selanjutnya menganalisis berapa besar pengaruh variabel harga di tingkat 

konsumen, pendapatan per kapita, dan harga barang komplementer (bawang merah) 

terhadap permintaan cabai merah di Indonesia. Secara matematis, permintaan cabai 

merah dirumuskan sebagai berikut. 

Qd = a + b1Ptk + b2Jt + b3Ps + c 

Keterangan: 

Qd  = Permintaan cabai merah (ton) 

a   = Koefisien intersep 

b1,b2,b3  = Koefisien Regresi 

Ptk  = Harga cabai merah tingkat konsumen tahun sekarang (Rp/Kg) 

Jt  = Pendapatan per Kapita (Rp) 

Ps  = Harga barang komplementer (Rp/Kg) 

c  = Konstanta regresi 
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 Tujuan kedua ialah menghitung elastisitas penawaran cabai merah di 

Indonesia. Elastisitas penawaran ini menganalisis tingkat  jumlah penawaran 

terhadap perubahan pada variabel-variabel yang berpengaruh.  

a. Elastisitas Luas Panen  

EL = 
%perubahan penawaran cabai merah (Q) 

%perubahan luas panen (L)
 

b1 × 
𝐿

𝑄
 

 Elastisitas penawaran terhadap luas panen, variabel yang menyebabkan 

perubahan jumlah yang ditawarkan adalah luas panen cabai merah. 

b. Elastisitas Harga Penawaran 

Eptp-1 = 
%perubahan penawaran cabai merah (Q) 

%perubahan harga cabai merah (Ptp−1)
 

b2 × 
Ptp−1

𝑄
 

 Elastisitas penawaran terhadap harga, variabel yang menyebabkan 

perubahan jumlah yang ditawarkan adalah harga cabai merah itu sendiri.  

 Selanjutnya ialah menghitung elastisitas permintaan cabai merah di 

Indonesia. Elastisitas permintaan ini menganalisis tingkat  jumlah permintaan 

terhadap perubahan pada variabel-variabel yang berpengaruh 

a. Elastisitas Harga Permintaan  

Eptk = 
%perubahan permintaan cabai merah (Q) 

%perubahan harga cabai merah (Ptk)
 

b1 × 
Ptk

𝑄
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 Elastisitas permintaan terhadap harga, variabel yang menyebabkan 

perubahan jumlah yang ditawarkan adalah harga cabai merah itu sendiri. 

b. Elastisitas Pendapatan per Kapita 

EJt = 
%perubahan permintaan cabai merah (Q) 

%perubahan pendapatan per kapita (Jt)
 

b2 × 
Jt

𝑄
 

Elastisitas permintaan terhadap pendapatan per kapita, variabel yang 

menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan adalah jumlah pendapatan per 

kapita penduduk di Indonesia 

c. Elastisitas Silang 

Ex = 
%perubahan permintaan cabai merah (Q) 

%perubahan harga bawang merah (Ps)
 

b3 × 
Ps

𝑄
 

 

 Elastisitas silang terjadi karena dipangaruhi oleh harga barang 

komplementer cabai merah yaitu bawang merah. Hal ini menyebabkan perubahan 

jumlah yang diminta. 

 Berikut ini merupakan kriteria untuk elastisitas penawaran maupun 

permintaan adalah :  

E < 1; inelastis, yang berarti setiap perubahan variabel bebas X sebesar 1 

persen akan mengakibatkan perubahan  penawaran/permintaan cabai merah kurang 

dari 1 persen. 
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E = 1; uniter, yang berarti setiap perubahan variabel bebas X sebesar 1 persen akan 

mengakibatkan perubahan  penawaran/permintaan cabai merah sama dengan 1 

persen. 

E > 1; elastis, yang berarti setiap perubahan variabel bebas X sebesar 1 persen akan 

mengakibatkan perubahan  penawaran/permintaan cabai merah lebih dari 1 persen. 

 Tujuan ketiga ialah menganalisis keseimbangan penawaran dan permintaan 

cabai merah di Indonesia menggunakan model Cobweb dengan fungsi penawaran 

dan permintaan dipengaruhi oleh faktor harga. Menurut Chiang dalam Sibuea 

(2013) model Cobweb bukan sebagai fungsi dari harga saat ini, tetapi harga dari 

periode waktu terdahulu. Pengaruh harga terhadap keseimbangan penawaran dan 

permintaan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Diasumsikan bahwa 

keputusan dalam periode t didasarkan pada harga Pt yang berlaku kemudian. 

Namun karena output ini tidak akan tersedia untuk penjualan sampai periode (t+1), 

Pt tidak akan menentukan Qst, melainkan Qst +1. Jadi diperoleh fungsi penawaran 

yang ketinggalan (lagged). 

Qst +1 = S (Pt) 

Atau secara ekuivalen dengan menggeser kebelakang subskrip waktu dengan satu 

periode. 

Qst = S (Pt-1) 

Bila fungsi penawaran di atas berinteraksi dengan fungsi permintaan berbentuk. 

Qdt = D (Pt) 

Akan dihasilkan suatu pola harga dinamis yang menarik. Dengan menggunakan 
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versi linear dari fungsi penawaran lagged dan fungsi permintaan unlagged, 

diperoleh model persamaan berikut. 

Qdt = Qst 

Qdt = α - βPt (α, > 0) 

Qst = -γ + δPt-1 (γ, > 0) 

Kemudian dapat disederhanakan sebagai berikut. 

βPt + δPt-1 = α +γ 

Pt + 
𝛿

𝛽
 Pt-1 = 

𝛼+𝛾

𝛽
 

Pt+1 + 
𝛿

𝛽
 Pt = 

𝛼+𝛾

𝛽
 

γt+1 + αγt = c  

Sehingga diperoleh 

γ = P   α = 
𝛿

𝛽
  dan  c = 

𝛼+𝛾

𝛽
 

Dimasukkan ke rumus berikut. 

γt = A (-α)t + 
𝑐

1+𝛼
 

A = γ0 - 
𝑐

1+𝛼
 

Akan diperoleh persamaan berikut. 

Pt = (P0 - 
𝛼+𝛾

𝛽+𝛿
) (−

𝛿

𝛽
)t

 + 
𝛼+𝛾

𝛽+𝛿
   

P0 menggambarkan harga awal. 
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Ṗ = 
𝛼+𝛾

𝛽+𝛿
   

Dengan mensubstitusikan Ṗ ke dalam persamaan di atas akan diperoleh 

persamaan berikut. 

Pt = (P0 - Ṗ) (−
𝛿

𝛽
)t + Ṗ 

Atau 

γt = Abt + γp  

Keseimbangan divergen atau menjauhi keseimbangan jika  |b| > 1, artinya kurva 

penawaran lebih elastis dibandingkan dengan kurva permintaan atau  produsen 

terhadap perubahan harga tinggi.  

Keseimbangan konvergen atau menuju keseimbangan jika |b| < 1, artinya kurva 

permintaan lebih elastis dibandingkan kurva penawaran atau  produsen terhadap 

perubahan tidak terlalu tinggi (Sibuea, dkk., 2013)  

3.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian Asumsi Klasik dilakukan sebagai berikut: 

Multikolinieritas 

 Pengujian multikolinieritas menunjukkan adanya lebih dari suatu hubungan 

linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Santoso 

(2005) bahwa tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel Independent. Jika terjadi korelasi maka 

ada suatu problem multikulinieritas. Cara untuk mendeteksi adanya 

multikolineritas dengan mengetahui besarnya nilai VIF (Variance Inflating Factor) 
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dan nilai tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas 

menurut Santoso (2005) adalah: 

1. Melihat nilai tolerance  

a. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi 

multikolinieritas 

b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi 

multikolinieritas 

2. Melihat nilai VIF 

a. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi 

multikolinieritas  

b. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi 

multikolinieritas  

Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

berganda dapat terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Apabila varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain adalah sama dapat dikatakan terjadi homokedastisitas. Namun jika 

varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Santoso,2005). Adapun cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dalam modelregresi linier berganda dpat dilihat dari 

pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik scatterplot. Lebih 

lanjut bahwa Santoso (2005) dapata menyimpulkan pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang akan membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur seperti bergelmobang, melebar, kemudian menyamoit 

maka telah terjadi heteroskedastisitas 

b. Jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik yang akan menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

3.2.2 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dilakukan sebagai berikut: 

Uji Koefisien Determinasi (R2 / Adjusted R Square ) 

 Uji Koefisien Determinasi (R2 / Adjusted R Square ) digunakan untuk 

melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam suatu model 

untuk menjelaskan variabel terikatnya. Nilai R2 / Adjusted R Square berkisar 

antara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 maka model semakin baik. Perhitungan 

koefisien determinasi dapat dilakukan dengan rumus:  

R2 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Uji F 

 Pengujian ini digunakan untuk menguji keberartian model variabel bebas 

terhadap variabel dependen di formulasi model penelitian atau tidak berpengaruh 

dengan cara membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah jika 

Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung > Ftabel) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel (Fhitung < Ftabel) maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Uji t 

 Pengujian ini digunakan untuk menghitung koefisien regresi dari beberapa 

variabel bebas yang nantinya ada pengaruh atau tidak terhadap variabel 
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dependennya. Hasil dari pengujian ini dapat disimpulkan jika, nilai t yang diperoleh 

sebesar α ternyata lebih besar dari t-tabel (t-hitung > t-tabel) maka H0 ditolak, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel yang diuji berpengaruh nyata terhadap 

variabel dependennya. Sedangkan sebaliknya jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel 

(t-hitung < t-tabel) maka H0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

yang diuji tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya. 


