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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

(Chairia, Salmiah, 2014), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Permintaan Dan Penawaran Cabai Merah Di Provinsi Sumatera Utara, bertujuan 

untuk menganalisis berapa besar pengaruh variable harga cabai merah, jumlah 

penduduk dan pendapatan terhadap permintaan cabai merah di Provinsi Sumatera 

Utara, penelitian tersebut menganalisis seberapa besar pengaruh variabel harga 

cabai merah, harga pupuk (Urea, ZA, SP-36) dan luas panen cabai merah terhadap 

penawaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara; dan untuk mengetahui 

bagaimana keseimbangan permintaan dan penawaran cabai merah di Provinsi 

Sumatera Utara. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa variabel yang berpengaruh 

positif terhadap permintaan cabai merah di Provinsi Sumatera Utara adalah 

pendapatan perkapita. Variabel independen (harga cabai merah, jumlah penduduk 

dan pendapatan) mampu menjelaskan variabel terikat (permintaan cabai merah) 

sebesar 87,9%; Variabel yang berpengaruh positif terhadap penawaran cabai merah 

adalah luas panen cabai merah. Variabel independen (harga cabai merah, harga 

pupuk Urea, harga pupuk ZA, harga pupuk SP-36 dan luas panen cabai merah) 

mampu menjelaskan variabel terikat (penawaran cabai merah) sebesar 94,1%; 

Penawaran dan permintaan cabai merah di Provinsi Sumatera Utara adalah menuju 

keseimbangan 

 (S.R. Hadi, T. Ekowati, 2016), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Cabai Merah Keriting pada rumah    
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tangga Di  Kecamatan  banyumanik  Kota Semarang, Tujuan  dari  penelitian  ini    

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan rumah 

tangga terhadap cabai merah keriting; untuk mengetahui elastisitas permintaan 

cabai merah keriting di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pelaksanaan 

penelitian ini dilakuakan pada pada bulan November sampai Desember 2016. 

Lokasi penelitian ditentukan dengan mengambil atau purposive lokasi di 

Perumahan Nasional Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Penelitian 

menggunakan metode survey dengan jumlah responden sebesar 100 orang yang 

diambil secara quota sampling.  Data yang digunakan adalah data primer dengan 

analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dapat diketahui rata-rata permintaan 

cabai merah keriting sebesar 0,9349 kg/bulan. Faktor harga cabai merah keriting, 

cabai rawit hijau, bawang merah, tomat, pendapatan konsumen rumah tangga, 

jumlah anggota keluarga, dan selera secara serempak berpengaruh sangat signifikan 

terhadap permintaan cabai merah di Kota Semarang. Dari hasil analisis diperoleh 

empat variabel bebas yang signifikan terhadap permintaan cabai merah keriting 

yaitu harga cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau, jumlah pendapatan 

konsumen rumah tangga, dan jumlah tanggungan keluarga, sedangkan harga tomat, 

harga bawang merah, dan selera tidak menunjukkan nilai signifikan yang lebih dari 

0,05. Nilai elastisitas permintaan cabai merah keriting bersifat inelastis. Cabai rawit 

hijau menjadi barang substitusi dengan nilai elastisitas 2,995. Bawang merah dan 

tomat menjadi barang komplementer dengan nilai elastisitas -0,1613 dan -

0,0006192. Nilai elastisitas pendapatan sebesar 0,2883 dan cabai merah keriting 

merupakan barang kebutuhan pokok. 
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 (Nia Novalita Purba, Kelin Tarigan, 2013), dalam penelitiannya yang 

berjudul analisis permintaan bawang merah (allum ascalonicum L). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi 

permintaan dan elastisitas bawang merah, metode yang digunakan adalah metode 

accidental dan lokasi ditentukan secara purposive. Hasil dari peneliian penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa permintaan bawang merah di Kota Medan dipengaruhi 

oleh pendapatan, harga bawang merah dan jumlah tanggungan keluarga penduduk 

(rumah tangga). Berdasarkan hasil analisis uji beta yang dilakukan, faktor yang 

paling berpengaruh terbesar, mempengaruhi permintaan bawang merah adalah 

pendapatan dan yang paling berpengaruh terendah adalah jumlah tanggungan. 

Perubahan pendapatan berpengaruh terhadap permintaan bawang merah sebesar 

1,76 satuan yang berarti bersifat elastis. Artinya bahwa perubahan pendapatan 

rumah tangga sebesar 1% memberi pengaruh jumlah yang diminta lebih besar dari 

1%. Perubahan harga berpengaruh terhadap permintaan bawang merah sebesar 

sebesar 0,58 satuan yang berarti bersifat inelastis. Artinya dimana perubahan harga 

sebesar 1% memberi pengaruh jumlah yang diminta lebih kecil dari 1%. Perubahan 

jumlah tanggungan berpengaruh terhadap permintaan bawang merah sebesar 1,19 

satuan yang berarti bersifat elastis. Artinya jika jumlah tanggungan berubah sebesar 

1% memberi pengaruh jumlah yang diminta lebih kecil dari 1%. 

 (Hanafi, Daris, & Rochaeni, 2014),dalam penelitian yang berjudul analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tempe di kelurahan jurangmangu 

timur, pondok aren, tangerang selatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

karakteristik masyarakat yang mengkonsumsi tempe, mengetahui faktor-faktor 
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yang mempengaruhi permintaan dan, mengukur besarnya respon masyarakat 

terhadap perubahan harga tempe, metode yang digunakan adalah metode analisis 

regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder, dalam pengambilan sampel menggunakan purposive random. 

Hasil penelitian menyimpulkan dari faktor-faktor tersebut secara bersama-sama 

dapat dikatakan berpengaruh terhadap permintaan tempe di kelurahan Jurangmangu 

Timur. Hasil analisis elastisitas harga tempe sebesar 0.970, artinya bahwa tempe 

bersifat inelastis. Permintaan tempe dalam jangka pendek bersifat inelastis terhadap 

semua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tempe dan pendapatan 

keluarga tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan. Saran yang dapat 

dari hasil analisis regresi linear berganda yang menyatakan bahwa harga tempe 

sangat berpengaruh nyata terhadap permintaan tempe di kelurahan Jurangmangu 

Timur, sehingga produsen tempe yang ada dapat menambah kapasitas produksi 

tempe untuk memenuhi kebutuhan tempa masyarakat di kelurahan Jurangmangu 

Timur. Penelitian ini membahas mengenai elastisitas permintaan jangka pendek, 

diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai elastisitas permintaan jangka panjang 

terhadap faktor-faktor harga tempe, tahu, telur, dan jumlah anggota keluarga, serta 

pendapatan keluarga. 

Penelitian terdahulu tersebut memberikan sumbangan pemikiran faktor-faktor 

yang kemungkinan berpengaruh terhadap permintaan cabai merah di Kabupaten 

lamongan. Oleh karena itu variabel-variabel tersebut digunakan sebagai variabel 

penduga dalam penelitian ini. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

1. Cabai Rawit 

Cabai rawit merupakan tanaman perdu dari family terong-terongan yang 

berasal dari benua Amerika Selatan, cabai rawit menyebar ke berbagai negara 

terjadi pada abad ke-14, berkat jasa burung yang bermigrasi dari suatu daerah ke 

daerah lain. Pada tahun 1942, penemu Benua Amerika, Christoper Columbus 

membawa biji cabai rawit dari Amerika ke Spanyol. Selanjutnya, pengembara 

portugis dan spanyol dalm perjalan dagangnya berjasa menyebarkan biji cabai rawit 

ke kawasan Asia. Sesudah tahun 1542 tanaman cabai rawit mulai dikenal di India. 

Pada abad ke-16, pernyebaran cabai rawit sudah meluas ke Asia Tenggara. Sentrum 

produsen cabai rawit pada mulanya terkonsentrasi di beberapa daerah dataran tinggi 

di pulau jawa. Saat ini, cabai rawit ditanam di berbagai daerah di Indonesia, baik 

dataran rendah, maupun menengah. Produsen cabai rawit di Indonesia saat ini 

adalah jawa timur, jawa tengah, jawa barat, bali, Sumatra dan Sulawesi. 

Taksonomi tanaman cabai rawit merah adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : spermatophyte (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi  : Angiospermae (biji berkeping dua) 

Subkelas : Metachlamidae 

Ordo  : Tuiflorae 

Familia : Solanaceae` 

Genus  : Capsicum 

Spesies : Capsicum frutescens Linn. (Rukmana, 2002) 

 Cabai rawit mengandung zat-zat yang cukup lengkap, yaitu kalori, protein, 

karbohidrat, mineral (kalsium, fosfor, besi), vitamin, dan zat-zat lain yang 
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berkhasiat sebagai obat, misalnya oleoresin, capsaicin, bioflavonoid, minyak asiri, 

karotenoid (kapsantin, kapsorubin, karoten, dan lutein). Cabai rawit juga meliliki 

kandungan flavonoid, anti-oksidan, abu, dan serat kasar. Pada umumnya, cabai 

rawit mengandung 0,1% - 1% rasa pedas, yang disebabkan zat capsaicin dan 

dihidrocapsaicin, dibandingkan dengan jenis cabai besar, kandungan capcaisin dan 

dihidrocapcaisin lebih tinggi. Oleh sebab itu, cabai rawit memiliki rasa lebih pedas 

dari pada jenis cabai lainnya.(Cahyono, 2003) 

2. Analisis Trend 

Analisis trend adalah suatu metode analisis statistik yang ditujukan untuk 

melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan dating. Analisis 

trend adalah komponen long term dalam data serial waktu yang mencoba 

menggambarkan arah pergerakan dari suatu kegiatan. Peramalan dapat lebih akurat 

apabila terdapat informasi yang cukup untuk diamati dalam periode waktu yang 

relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai 

berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap 

perubahan tersebut. (Yulfida, 2012) 

Metode yang dapat digunakan untuk analisis trend ini adalah: 

a. Metode Garis Linear Secara Bebas (Free Hand Method) 

Metode garis linear secara bebas adalah metode yang paling sederhana 

untuk menentukan trend. Sangat sederhana, metode ini hanya 

mengamati sebaran data bisa diketahui 
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kecenderungan garis trend dari pola data tersebut. Tentu saja dengan 

cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggung jawabkan. Kelebihan 

metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya. 

Kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis trend dari sebaran 

data sangat subyektif. Untuk data yang sama kecenderungan garis bisa 

berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda. Sehingga 

metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen 

perusahaan. Cara ini hanya untuk mengetahui kearah mana trend atau 

pertumbuhan suatu variabel 

b. Metode Setengah Rata-rata (Semi Average Method) 

Menentukan trend menggunakan metode setengah rata-rata sedikit lebih 

komplek daripada Free Hand Method. Selain kompleksitas, metode ini 

memberikan objektif garis trend. 

c. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) 

Garis trend dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan 

persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih 

data asli dengan data pada garis trend. Metode kuadrat terkecil ini yang 

paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan 

bisnis.(Djarwanto, 2001) 

Rumus perhitungan sebagai berikut: 

Y= a + bx 

a = ∑𝑋𝑌 /n 

b = ∑𝑋𝑌 /X2 
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Keterangan : 

Y = Variabel yang diramalkan 

a = Intercep/konstanta (nilai Y apanila X = 0 ) 

b = Besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap 

      perubahan satu unit variabel X. 

X = Periode Waktu 

3. Teori Permintaan 

Teori permintaan menjelaskan mengenai jumlah permintaan dengan harga 

dan ciri hubungannya. Berdasarkan sifat hubungan antara permintaan dan harga 

dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan 

sifat perhubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva.(Sukirno, 

2013) 

Menurut (Iswardoyo, 1994) ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi 

permintaan akan suatu barang tersebut adalah: 

a. Perubahan Harga Barang Sendiri 

Perubahan harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah 

barang yang diminta dengan anggapan, semakin tinggi harga barang 

semakin sedikit jumlah barang yang diminta dan semakin rendah harga 

suatu barang semakin banyak jumlah barang yang diminta. Hal yang perlu 

diingat adalah bahwa perubahan harga akan menyebabkan pergerakan 

sepanjang satu kurva dan variabel selain harga barang itu sendiri 
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menyebabkan perubahan permintaan yang ditunjukkan dengan bergesernya 

kurva permintaan. 

b. Pendapatan Konsumen 

Kenaikan pendapatan cenderung akan meningkatkan permintaan. Bahwa 

yang berubah”permintaan” bukan “jumlah barang yang diminta”. Ini berarti 

bahwa kurva permintaan menunjukkan kuantitas(jumlah) yang diminta 

lebih besar pada setiap harga. Sehingga adanya kenaikan pendapatan akan 

menggeser kurva permintaan kekanan dan sebaliknya menurunnya 

pendapatan akan menggeser kurva permintaan kekiri. 

c. Harga barang terkait : Subtitusi & komplementer 

Adanya perubahan harga barang lain juga akan menyebabkan perubahan 

permintaan. Ada dua macam barang terkait yaitu barang subtitusi dan 

barang komplementer. Kedua barang tersebut dapat didefinisikan dalam 

kaitannya dengan perubahan harga tersebut terhadap permintaan akan suatu 

barang. Misalnya, ada dua barang X dan Y, jika barang X dan Y barang 

subtitusi, maka jika harga barang Y turun dan harga barang X tetap, kurva 

permintaan barang X akan bergeser kekiri atau ada penurunan permintaan, 

sedangkan kalau barang X dan barang Y komplementer, maka hubugannya 

negative. Ini berarti bahwa jika barang Y naik akan menurunkan permintaan 

akan barang X dan sebaliknya. 
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d. Selera dan preferensi konsumen 

Selera dan preferensi mempunyai arti yang hampir sama dengan 

menentukan permintaan. Misalnya selera masyarakat berubah, tidak 

menyukai rasa pedas lagi, ini akan berakibat bergesernya kurva permintaan 

cabai kekiri dalam, dan sebaliknya kalau selera masyarakat terhadap rasa 

pedas meningkat maka kurva permintaan cabai akan bergeser kekanan atas.  

e. Penduduk 

Kenaikan jumlah penduduk akan menggeser kurva permintaan kekanan 

atas. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk akan 

meningkatkan jumlah konsumen di pasar. Sebaliknya berkurangnya jumlah 

penduduk akan menggeser kurva permintaan kekiri bawah karena 

berkuranya konsumen. 

4. Kurva permintaan 

Kurva permintaan adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi 

harga dan jumlah barang yang diminta atau berbagai kemungkinan jumlah barang 

yang diminta pada berbagai kemungkinan harga per satuan waktu tertentu, 

sepanjang suatu kurva permintaan nilai koefisiennya elastisitasnya berbeda. 

Walaupun demikian, dalam analisis umum, kurva permintaan digolongkan kepada 

golongan elastis atau tidak elastis berdasarkan bentuk dari kurva tersebut 
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5. Pergeseran kurva permintaan 

 

       Gambar 1.Pergeseran Kurva Permintaan 

       Kurva permintaan akan bergeser ke kanan atau kekiri, yaitu seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 1, apabila terdapat perubahan permintaan yang 

ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para 

pembeli dan berbagai factor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka 

perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau kekiri. 

Apabila perubahan itu diterjadi ke manakah arah kurva permintaan akan bergerak 

oleh perubahan faktor bukan harga, misalnya perubahan pendapatan pembeli. 

Contoh dimisalkan bahwa pendapatan para pembeli mengalami kenaikan. Apabila 

faktor lain tidak mengalami perubahan, kenaikan pendapatan ini akan menaikkan 

permintaan, yaitu pada setiap tingkat harga jumlah yamg diminta menjadi 

bertambah banyak. Keadaan seperti ini digambarkan kurva permintaan dan menurut 

contoh dalam gambar 1 perubahan itu adalah dari kurva DD menjadi D1 D1. 

Titik A menggambarkan bahwa harga P, jumlah yamg diminta adalah Q sedangkan 

titik A, menggambarkan bahwa pada harga P jumlah yang diminta adalah Q1. Dapat 

diketahui bahwa Q1>Q yang artinya kenaikan pendapatan menyebabkan pada harga 
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P permintaan bertambah besar QQ1. Contoh ini menunjukkan pertambahan bahwa 

kurva permintaan bergerak ke sebelah kanan, maka perpindahan itu menunjukkan 

pertambahan permintaan, sebaliknya pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri, 

misalnya menjadi D2D2, berarti bahwa permintaan telah berkurang. Sebagai 

dampak dari perubahan yang terjadi pada harga P, jumlah barang yang diminta 

adalah Q2. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A2.(Sukirno, 2013) 

2.3 Kerangka Teori Pendekatan Pemikiran 

Untuk mengukur keinginan pembeli dalam suatu pasar digunakan konsep 

permintaan. Permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada 

berbagai tingkatan harga. Permintaan suatu barang umumnya dipengaruhi oleh 

harga barang itu sendiri, harga barang subtitusi atau komplementer, pendapatan 

pembeli dan jumlah penduduk. 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan cabai rawit di 

provinsi Jawa Timur diantaranya sebagai berikut: 

1. Harga cabai rawit itu sendiri 

Berdasarkan teori yang ada perubahan harga barang itu sendiri merupakan 

faktor yang mempengaruhi permintaan. Sehingga haraga cabai rawit 

dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan cabai 

rawit di Jawa Timur. 

 

 

2. Harga bawang merah, sebagai barang komplementer 
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Bawang merah sebagai barang komplementer atau pelengkap dari cabai 

rawit karena bawang merah dapat digunakan bersama-sama dengan cabai 

rawit kedua barang ini sering digunakan bersamaan sebagai bumbu dapur 

pada setiap masakan. 

3. Harga tomat, sebagai barang komplementer 

Bawang tomat sebagai barang komplementer atau pelengkap dari cabai 

rawit karena bawang merah dapat digunakan bersama-sama dengan cabai 

rawit kedua barang ini sering digunakan bersamaan sebagai bumbu dapur 

pada setiap masakan. 

4. Jumlah penduduk 

Berdasrkan teori jumlah penduduk cenderung meningkatkan jumlah 

pembeli di pasar, sehingga mempengaruhi jumlah permintaan cabai rawit di 

Pasar, semakin banyak jumlah penduduk meningkatkan jumlah pembeli dan 

sebaliknya berkurangnya jumlah penduduk menurunkan jumlah pembeli di 

Jawa Timur. 

      Untuk merumuskan hubungan antara permintaan dengan faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi permintaan menggunakan analisis regresi berganda. 

Persamaan model yang digunkan dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan: 

        Y   = Permintaan cabai rawit (ton) 

         a   = Konstanta 

         b   = Koefisien regresi 
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        X1 = Harga cabai rawit (Rp/Kg) 

        X2 = Harga bawang merah (Rp/Kg) 

        X3 = Harga tomat (Rp/Kg) 

        X4 = Jumlah penduduk (Jiwa) 

        e    = error 

Untuk mengetahui tingkat perubahan permintaan cabai rawit di provinsi 

Jawa Timur digunakan teori trend, analisis yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan permintaan menggunakan analisis trend kuadrat terkecil. Dengan 

menggunakan model regresi berganda dapat diketahui apakah faktor-faktor tersebut 

berpengaruh terhadap permintaan cabai rawit di Provinsi Jawa Timur dapat 

diketahui melalui besarnya nilai koefisien dari masing-masing koefisien variabel 

independen. 

 Dari teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis trend permintaan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan cabai rawit di Provinsi Jawa 

Timur dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Permintaan cabai 

Rawit 

Faktor-faktor yang 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran  



22 
 

 
 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta uraian kerangka pemikiran, 

maka dalam penelitian ini dapat didapatkan hipotesis sebagai berikut 

1. Diduga bahwa permintaan cabai rawit di Provinsi Jawa Timur mengalami 

trend positif. 

2. Diduga bahwa variabel harga cabai rawit, harga bawang merah, harga tomat 

dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap permintaan cabai rawit di 

Provinsi Jawa Timur. 

 


