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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nisaâ, 2017) dengan judul “Analisis 

Integrasi Horisontal Cabai Rawit (Capsicum Frutescens L.) dan Cabai Merah 

Besar (Capsicum Annum L.)” menunjukkan bahwa luktuasi harga cabai rawit dan 

cabai merah besar di Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer selalu berubah-

ubah setiap harinya. Harga cabai rawit dan cabai merah besar naik di Pasar Desa 

Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer dikarenakan terlambat datang dan menyebabkan 

penawaran sedikit dan permintaan naik oleh sebab itu harga cabai rawit dan cabai 

merah besar naik, dan begitupun sebaliknya. Penelitian dilakukan  dengan 

menggunakan rumus korelasi menghasilkan nilai integrasi pasar horizontal 

sebesar 0,999 untuk cabai rawit dan nilai integrasi pasar horizontal sebesar 0,996 

untuk cabai merah besar yang berarti bahwa perubahan harga pada Pasar Desa 

Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer berjalan sangat serentak. Artinya apabila harga 

cabai rawit dan cabai merah besar di Pasar Desa Dlanggu naik maka harga cabai 

rawit dan cabai merah besar di Pasar Desa Pohjejer naik. Sebaliknya, jika harga 

cabai rawit dan cabai merah besar di Pasar Desa Dlanggu turun maka harga cabai 

rawit dan cabai merah besar di Pasar Desa Pohjejer turun. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Anuari, 2013) dengan judul “Integrasi Pasar 

Horizontal Komoditi Buncis (Phaseolus vulgaris L.) antara Pasar Merjosari dan 

Pasar Oro-Oro Dowo” menunjukkan bahwa fluktuasi harga buncis di Pasar 
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Merjosari dan Pasar Oro-Oro Dowo selalu berubah-ubah setiap harinya. Hasil 

perhitungan dalam penelitian menggunakan rumus korelasi menghasilkan nilai 

Integrasi Horizontal sebesar 0,99 yang berarti bahwa perubahan harga pada Pasar 

Merjosari dan Pasar Oro-Oro Dowo berjalan sangat serentak. Menandakan bahwa 

informasi harga buncis di Pasar Merjosari dan Pasar Oro-Oro Dowo sudah sama. 

Artinya apabila harga buncis di Pasar Merjosari naik maka harga buncis di Pasar 

Oro-Oro Dowo naik. Sebaliknya,jika harga buncis di Pasar Merjosari turun maka 

harga buncis  di Pasar Oro-Oro Dowo turun. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Alika, 2002) dengan judul “Perbandingan 

Harga Bawang Putih di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Malang” menunjukkan 

bahwa harga bawang putih di Pasar Dinoyo cenderung lebih mahal dibanding 

dengan Pasar Blimbing. Hal ini disebabkan konsumen yang berbelanja di Pasar 

Dinoyo merupakan konsumen akhir, sedangkan harga bawang putih di Pasar 

Blimbing merupakan pedagang perantara yang membeli untuk dijual kembali.  

Perbedaan penelian terdahulu dengan penelitian saya adalah terletak pada 

komoditas. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nisaâ, Anuari, dan Alika) terkait 

dengan sayur sedangkan peelitian yang saya lakukan adalah pada tanaman 

biofarmaka.  

2.2. Botani Kunyit 

Kunyit mempunyai nama latin Curcuma domestica Val. yakni tanaman yang 

mudah dibudidayakan dengan cara stek rimpang dengan ukuran 20 – 25 gram 

stek. Bibit rimpang yang akan distek harus cukup tua. Kunyit dapat tumbuh baik 

pada media yang tata pengairannya baik, dengan curah hujan sekitar 2.000 mm 
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sampai 4.000 mm tiap tahun dan di tempat yang sedikit tertutup. 

Mendapatkanhasil rimpang dengan ukuranlebih besar maka dibutuhkan ruang 

yang lebih terbuka. Rimpang kunyit memiliki warna kuning hingga kuning jingga 

(Rukmana, 1994). 

Klasifikasi ilmiah kunyit: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies  : Curcumadomestiva Val. 

1.3. Botani Jahe 

Tanaman jahe tergolongkedalam suku temu-temuan (Zingiberaceae), yang 

masih satu famili dengan temu-temuan lainnya seperti temulawak 

(Curcumaxanthorhiza Roxb.), temu hitam (Curcumaaeruginosa), kunyit 

(Curcuma domestica), lengkuas (Lenguas galangan), dan lain-lain (Santoso, 

1989). 

Kedudukan tanaman jahe dalam tata nama atau sistematika 

tumbuhan,termasuk klasifikasi sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 
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Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberoidae 

Genus  : Zingiber 

Spesies  : Zingiber officinale Roxb. 

2.4. Botani Lengkuas 

Alpiniaadalah nama genus lengkuas yang diberikan gunamenghargai 

Prospero Alpini (1553-1617) seorang ahli botani dari Italia, sedangkan galangal 

diambil dari bahasa Arab yaitu khalanjan atau serapan dari China 

liangtiang(Romadhona, 2014). Taksonomi lengkuas adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Alpinia 

Spesies  : Alpinia galanga (L.) Willd. 

2.5. Teori Cobweb 

Sudiyono (2001) Model Cobweb untuk menjelaskan siklus hubungan harga 

dengan jumlah penawaran dan permintaan agregat barang dari waktu ke waktu. 

Harga keseimbangan ditentukan secara simultan antara penawaran dan 

permintaan. Secara eksplisit, model Cobweb ditimbulkan oleh tiga faktor 

sehingga terjadi perilaku siklus harga dan jumlah yang ditransaksikan, yaitu: 

pertama, adanya tenggang waktu antara keputusan berproduksi dengan realisasi 
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produksi aktual atau proses produksi pertanian memerlukan waktu yang relatif 

lama; kedua, produsen dalam membuat rencana produksi dipengaruhi harga pada 

saat ini dan harga periode sebelumnya; dan ketiga, harga saat ini merupakan 

fungsi penawaran saat ini dan harga juga dipengaruhi produksi pada waktu 

berikutnya. 

Untuk menjelaskan model Cobweb secara grafik dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 

 

 P0 

 P2     

 

 P3 

P1 

 

 Q1        Q2   Q3  

Gambar 1.Model Cobweb dengan siklus Konvergen 

 

Keadaan iklim normal penawaran ditunjukkan kurva S dan permintaan 

konsumen ditunjukkan oleh kurva D. Pada saat harga barang sebesar P0, produsen 

akan memproduksi barang sebanyak Q1, yang dapat direalisasikan dalam waktu 

t1 tahun. Setelah t1 tahun, maka produksi tersebut habis terjual dengan harga 

hanya sebesar P1, harga P1 ditentukan oleh kurva permintaan pasar D. Pada harga 
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P1 ini, produsen hanya berproduksi sebesar Q2, sehingga terjadi kelebihan 

permintaan di pasar dan akibatnya harga naik menjadi P2. Pada saat harga P2 

produsen memproduksi sebanyak Q2, tetapi konsumen hanya meminta sebanyak 

Q1. Dengan demikian, harga akan mengalami penurunan. Proses ini berlangsung 

terus sehingga membentuk model Cobweb atau model laba-laba. Model Cobweb 

berbeda dengan teori neo-klasik statis yang menyatakan selalu terjadi 

keseimbangan pasar, sebab mekanisme pasar menyebabkan terjadi penyesuaian 

penawaran dan permintaan yang menyebabkan keseimbangan keputusan untuk 

memproduksi dengan menjual output pertanian. Pemikiran ini sangat sesuai bila 

dikaitkan dengan proses produksi pertanian, sebab pada proses produksi pertanian 

terdapat tenggang waktu antara perubahan harga dengan penyesuaian penawaran 

produk pertanian. Hal ini menyebabkan proses produksi jangka panjang tidak 

fleksibel dan mencapai keseimbangan yang bersifat statis. 

Model Cobweb diatas agar berlaku, maka terdapat enam asumsi yang harus 

dipenuhi: 1)  harga ditentukan oleh struktur persaingan, produsen bersifat 

penerima harga (price taker); 2) harga juga ditentukan oleh pergeseran tingkat 

produksi jangka waktu yang sangat pendek (harga inelastisitas sempurna 

dikaitkan dengan masing-masing periode waktu); 3) rencana produksi berdasarkan 

harga yang baru terjadi; 4) adanya tenggang waktu untuk memberikan respon 

produksi atau dibutuhkan waktu antara perubahan harga dan perubahan produksi; 

5) siklus harga jumlah ditransaksikan tergantung dari persamaan produksi aktual 

dan produksi direncanakan; 6) permintaan dan penawaran bersifat statis. 
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Pada prinsipnya model Cobweb ini memanfaatkan besar elastisitas 

penawaran dan elastisitas permintaan untuk menjelaskan fluktuasi harga dan 

jumlah produksi di pertanian. Ada tiga hubungan antara fluktuasi harga dan 

jumlah produksi pertanian, sebagai berikut. 

1)  Siklus yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap. Siklus yang 

mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap, terjadi bila elastisitas 

permintaan sama dengan elastisitas penawaran (Ed=Es). Siklus yang 

mengarah fluktuasi yang jaraknya tetap dapat dijelaskan dengan 

menggunakan Gambar 2. 

 

P 

 

 

P1P3 

                                                                                                                                              

P2P4 

  

0  Q1              Q2                     Q 

Gambar 2.Model Cobweb dengan siklus konstan 

 

Pada saat harga output pertanian sebesar P1, maka jumlah peroduk 

pertanian sebesar Q2 sedangkan jumlah permintaan produk pertanian 

sebesar Q1. Kondisi ini menyebabkan kelebihan penawaran sebesar Q2-

Q1 unit. Jumlah penawaran yang lebih besar dari jumlah permintaan ini 

mengakibatkan harga turun manjadi P2. Pada saat harga outpit sebesar 
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P2, terjadi kelebihan permintaan. Jumlah permintaan produk pertanian 

sebesar Q2 sedangkan jumlah penawaran produk pertanian hanya sebesar 

Q1. Kelebihan permintaan sebesar Q2-Q1 unit. Kondisi ini 

mengakibatkan dorongan harga ke atas yang mengakibatkan harga naik 

menjadi P3 yang sama dengan P1. Pada saar sebesar P3 terjadi kondisi 

seperti semula, yaitu jumlah penawaran produk pertanian sebesar Q2 

sedangkan jumlah permintaan produk pertanian hanya sebesar Q1. 

Kondisi ini menyebabkan harga turun kembali menjadi P4 yang sama 

dengan P2. Pada saat harga sebesar P3 jumlah penawara produk 

pertanian hanya sebesar Q1 sedangkan jumlah permintaan produk 

pertanian naik menjadi Q2 sebagai akibatnya harga mendapat dorongan 

naik menjadi P3. Dengan demikian siklus akan terulang lagi dengan 

fluktuasi yang tetap dari waktu ke waktu. 

2) Siklus yang mengarah pada titik keseimbangan (konvergen). Siklus ini 

terjadi bila elastisitas permintaan lebih besar daripada elastisitas 

penawaran (Ed>Es). Siklus yang mengarah pada titik keseimbangan ini 

dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 3. 
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 P 

P1 

P3 

P5 

 

P4 

P2 

 

 Q1 Q3 Q5 Q4  Q2       Q 

Gambar 3. Model Cobweb dengan Siklus Konvergen 

 

Pada saat output pertanian sebesar P1, maka jumlah penawaran produk 

pertanian sebesar Q2 sedangkan jumlah permintaaan produk pertanian 

hanya sebanyak Q1. Kondisi ini menyebabkan kelebihan penawaran 

sebesar Q2-Q1 unit. Sebagaimana uraian sebelumnya jumlah penawaran 

yang lebih besar dari jumlah permintaan ini mengakibatkan harga 

mendapat tekanan untuk turun menjadi P2. Pada saat harga output 

sebesar P2, terjadi kelebihan permintaan. Hal ini ditunjukkan jumlah 

permintaan produk pertanian sebesar Q2 sedangkan jumlah penawaran 

produk pertanian hanya sebesar Q3. Kondisi ini mengakibatkan 

dorongan harga ke atas yang mengakibatkan harga naik menjadi P3. 

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa harga P3 lebih kecil daripada 

harga P1 sebelumnya. Pada saat harga sebesar P3 juga terjadi kondisi 

kelebihan penawaran,yaitu jumlah penawaran produk pertanian sebesar 
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Q4 sedangkan jumlah permintaan produk pertanian hanya sebesar Q3. 

Dalam hal ini terjadi penurunan jumlah permintaan dan terjadi jumlah 

peningkatan penawaran dibandingkan jumlah semula, yang ditunjukkan 

Q4 < Q2. Dan Q3 > Q1. Kondisi yang semacam inilah menyebabkan 

siklus yang mengarah ke titik keseimbangan dari waktu ke waktu. 

3) Siklus yang mengarah pada ekslasi harga (menjauhi harga 

keseimbangan). Pada siklus ini berfluktuasi dengan jarak yang makin 

membesar atau menjauhi keseimbangan. Fluktuasi ini terjadi bila 

elastisitas permintaan lebih kecil daripada elastisitas penawaran (Ed 

< Es). Pada siklus ini berfluktuasi dengan jarak yang makin 

membesar atau menjauhi keseimbangan. Siklus yang mengarah pada 

eskalasi harga dapat dijelakan dengan menggunakan Gambar 4. 

P 

 

P3 

P1 

 

P2 

P4 

 Q3  Q1             Q2 Q4 Q 

Gambar 4.Model Cobweb dengan Siklus Divergen 

 

Pada saat harga output pertanian sebesar P1, maka jumlah penawaran 

produk pertanian sebesar Q2 sedangkan jumlah permintaan produk 
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pertanian sebesar Q1. Kondisi ini menyebabkan kelebihan penawaran 

sebesar Q2-Q1 unit. Jumlah penawaran yang lebih besar dari jumlah 

permintaan ini mengakibatkan harga mendapat tekanan untuk turun 

menjadi P2. Pada saat harga output pertanian sebesar P2, terjadi 

kelebihan permintaan. Hal ini ditunjukkan jumlah permintaan produk 

pertanian sebesar Q2, sedangkan jumlah penawaran produk pertanian 

hanya sebesar Q3. Kondisi ini mengakibatkan dorongan harga ke atas 

yang mengakibatkan harga naik menjadi P3. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan bahwa harga P3 lebih besar daripada harga P1 sebelumnya. 

Pada saat harga P3 juga terjadi kondisi kelebihan peenawaran, yaitu 

jumlah penawaran produk pertanian sebesar Q4 sedangkan jumlah 

permintaan produk pertanian hanya sebesar Q5. Dalam hal ini terjadi 

penurunan jumlah penawaran permintaan dan terjadi peningkatan 

jumlah permintaan dibandingkan dengan jumlah semual, yang 

ditunjukkan Q5 < Q1 dan Q4 > Q2. Kondisi yang semacam inilah 

menyebabkan siklus yang menjauhi titik keseimbangan dari waktu ke 

waktu. 

Untuk menjelaskan model Cobweb secara matematik diperlukan tida 

persamaan yaitu: 

Qst = a + dpt-1      (3.55) 

Pt   = a – b Q dt      (3.56) 

Qst = Qdt       (3.57) 

Apabila harga diletakkan pada sumbu vertikal, maka 
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Dp/dQd = -b       (5.58) 

Dp/dQs = 1 / d = d
-1

      (5.59) 

Berdasarkan kondisi slope ini terdapat tiga tipe siklus, yaitu: 

│-b│> d-1 divergen atau menjauhi keseimbangan 

│-b│= d-1 siklus kontinyu dan fluktuasi tetap 

│-b│< d-1 konvergen atau mendekati keseimbangan 

Bagaimana kita membuktikan adanya fluktuasi harga yang tetap, 

mengarah ke harga keseimbangan atau menjauhi harga keseimbangan 

dari waktu ke waktu? Hal ini dapat kita jelaskan sebagai berikut: 

Pt = a – bQt 

Qt-1 = c + dPt 

 = c + d(a-bQt) 

 = c + da – dbQt 

Qt-2 = (c + da) – db Qt-1 

 = (c + da) – d b[(c + da) –db Qt] 

 = (c + da) (1-db) + db)
2
 Qt 

Misalkan t = 0, 1, 2 dan 3 maka 

Q1 = (c + da) – db Q0 

Q2 = (c + da)(1-db) +(db)
2
 Q0 

Q3 = (c + da)(1 - db) - (db)
2
 - (db)

3
 Q0 

Berdasarkan persamaan di atas juga dapat kita lihat bahwa jika: 

(db)
2
> 1 terjadi siklus divergen 

(db)
2
 = 1 terjadi siklus kontinyu 
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(db)
2
< 1 terjadi siklus konvergen 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Misalkan juga db2 = 1 atau –b = d-1, maka 

Q1 = (c+da) – (1) Q0 

 = (c+da) – Q0 

Q2 = (c+db)(1-1) + (1)2 Q0 

 = Q0 

Q3 = (c+db)(1-1) - (1)2 - (1)3 Q0 

 = (c+db) – Q0 

Dengan demikian  Q0 = Q2 = Q4 = ... Qn 

   Q1 = Q3 = Q5 = ... = (c +db) – Q0 

2.6. Integrasi Pasar 

Heytens P.J. (1986) mengatakan dalam sistem pasar yang terintegrasi secara 

efisien, akan ada korelasi positif pada harga dari waktu ke waktu di lokasi pasar 

yang berbeda. Sudiyono(2001) Masalah-masalah muncul lebih kompleks lagi 

apabila berkaitan dengan siklus bisnis, khususnya ada beberapa perusahaan yang 

melakukan beberapa macam fungsi produk dan melakukan beberapa produksi di 

beberapa lokasi. Konsep teoritis yang memungkinkan untuk menelaah 

rasionalisasi fungsional spesialisasi wilayah ini adalah integrasi. Konsep ini 

berasal dari kata integrate atau “penyatuan” yang secara harfiah berarti “dari 

bentuk keseluruhan berubah menjadi kesatuan”. Integrasi ini merupakan salah 

satu proses ekonomi yang secara fungsional berkaitan dengan penggabungan dari 

beberapa bentuk poses produksi yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan. 
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2.6.1. Integrasi Pasar Horizontal 

Sudiyono (2001) menyatakan Integrasi horizontal digunakan untuk melihat 

apakah mekanisme harga pada tingkat pasar yang sama, misalnya antar pasar 

desa, berjalan secara serentak ataukah berjalan tidak serentak. Alat analisis yang 

digunakan adalah korelasi harga antara pasar satu dengan pasar yang lainnya. 

Korelasi ini menunjukkan keeratan antara harga suatu komoditi pertanian disuatu 

daerah dengan harga komoditi pertanian yang lainnya. Apabila untuk menjelaskan 

bagaimana variasi perubahan harga pasar-pasar sekitarnya digunakan koefisisen 

determinasi. Koefisien determinasi ini sama dengan kuadrat dari koefisien 

korelasi. 

Koefisien korelasi (r) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

r = 
      

             
 

2.7.  Pasar dan Pemasaran 

2.7.1. Pasar 

Makna pasar sebagai produsen adalah sebagai tempat untuk menjual atau 

memasarkan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan. Konsumen 

mengartikan pasar sebagai tempat belanja atau membeli barang-barang dan jasa-

jasa sehingga konsumen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Definisi lain pasar merupakan tempat untuk menyelenggarakan aktivitas 

perdagangan atau usaha dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran tertentu 

sehingga lembaga pemasaran dapat keuntungan. 
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Pengertian pasar secara sempit adalah sebagai lokasi geografis, dimana 

penjual dan pembeli bertemu untuk melangsungkan transaksi faktor produksi, 

barang maupun jasa. Pasar bisa juga diartikan sebagai tempat ataupun terjadinya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan alat pemuas yang 

berupa barang ataupun jasa, dimana terjadi pemindahan hak milik antara penjual 

dan pembeli (Sudiyono, 2001). 

2.7.2. Pemasaran 

Pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang 

menguntungkan. Dua sasaran pelanggan adalah menarik pelanggan baru dengan 

menyajikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang 

ada dengan memberikan kepuasan. Definisi secara luas pemasaran adalah proses 

sosial dan manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang 

lain. Definisi secara sempit pemasaran ialah hanya mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan 

(Kotler dkk, 2008).  

Pemasaran atau marketing pada prinsipnya merupakan aliran barang dari 

produsen ke konsumen. Aliran barang ini bisa terjadi karena adanya lembaga 

pemasaran (Sudiyono, 2001). Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan 

pokok yang harus dilakukan bagi para pengusaha termasuk pengusaha tani 

(agribusinessman) dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya (survival), untuk mendapatkan laba, dan untuk berkembang. Sukses 
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tidaknya usaha tersebut tidak terlepas pada kemampuannya di bidang pemasaran, 

produksi, keuangan, dan sumber daya manusia (Firdaus, 2008). 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Harga kunyit, jahe, dan lengkuas terbentuk karena ditentukan oleh jumlah 

penawaran dan jumlah permintaan. Fluktuasi harga pada dasarnya terjadi akibat 

ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran dimana tingkat 

harga meningkat apabila jumlah permintaan lebih besar dari penawaran, dan 

ketika tingkat harga menurun apabila jumlah penawaran lebih besar dari 

permintaan.Penelitian integrasi pasar horizontal akan menunjukkan fluktuasi 

harga pada kunyit, jahe, dan lengkuas dengan teori cobweb. Keserentakan harga 

akan dianalisis dengan menggunakan rumus integrasi horizontal. 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Harga 

Permintaan < Penawaran 

Demand<Supply 

 

Permintaan > Penawaran 

Demand>Supply 

Jumlah permintaan 

(Demand ) kunyit, 

jahe, dan lengkuas  

Jumlah penawaran 

(Supply) kunyit, jahe, 

dan lengkuas  

Harga Turun Harga Naik 

Teori Cobweb 

1. Konstan  

Ed = Es 

2. Konvergen  

Ed > Es 

3. Divergen 

Ed < Es 

Fluktuasi Harga 

Keserentakan harga 

kunyit, jahe, dan 

lengkuas antar 

Pasar Lawang dan 

Pasar Singosari 

 

r = 
 (𝑃𝑖 𝑃𝑗)

  𝑃𝑖   𝑃𝑗 
 

Pasar Lawang dan Pasar Singosari Terintegrasi 


