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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai sumber informasi serta pemahaman 

dalam mengkaji dan menganalisis penelitian. Berikut ini beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.  

Sri Isnowati (2014) dengan judul Faktor Yang Mempengaruhi Produksi 

Kedelai di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.  

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat efisiensi secara ekonomi usaha tani 

kedelai dan faktor produksi yang mempengaruhi hasil panen kedelai. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari 

petani kedelai dan data sekunder yang dikumpulkan dari BPS, Dinas Pertanian, 

Kelurahan dan pihak terkait. Alat analisis yang digunakan adalah R/C ratio dan 

Analisis Regresi OLS (Ordinary Least Square), dengan mempergunakan uji t, 

uji F dan koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R/C 

ratio adalah 1,05, hal ini berarti efisiensi usaha tani kedelai di desa Kebonagung 

adalah efisien dan menguntungkan, tetapi kecil. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri faktor produksi yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produksi kedelai adalah faktor produksi tanah 

dan benih. Sedangkan faktor produksi pupuk dan tenaga kerja adalah tidak 

signifikan terhadap tingkat produksi kedelai. Untuk uji secara bersama-sama 
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atas pengaruh faktor produksi yang digunakan yaitu tanah, benih, pupuk, dan 

tenaga kerja ternyata hasilnya menunjukkan bahwa faktor produksi yang 

dipakai secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat produksi kedelai 

Riyanto, Ridwansyah, & Umiyati (2013) melakukan analisis mengenai 

impor kedelai di Provinsi Jambi. Analisis yang digunakan yaitu regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah impor kedelai dipengaruhi oleh 

produksi beras, harga tepung terigu, jumlah penduduk, pendapatan penduduk 

dan impor kedelai tahun sebelumnya. Elastisitas produksi beras, harga tepung 

terigu dan pendapatan tidak elastis terhadap perubahan impor kedelai. 

Eftah, Joko, & Susi, (2015) melakukan analisis mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi impor kedelai di Kabupaten Wonogiri”. Metode analisis 

data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah 

tingkat perkembangan impor kedelai selalu mengalami peningkatan. Produksi 

beras, harga ketela pohon, harga kedelai, harga daging ayam ras, harga ikan 

asin, dan pendapatan penduduk secara bersama berpengaruh terhadap impor 

kedelai. Elastisitas produksi beras sebesar 0,810 menunjukkan beras bersifat 

inelastis. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan 

variabel independen yang digunakan. 

Dita Amelia (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Produksi Kedelai Di Provinsi Jawa Timur Dengan Metode Regresi 

Semiparametrik Spline. Penelitian ini menggunakan enam variabel yang diduga 

mempengaruhi produksi kedelai. Data yang digunakan adalah data pada tahun 

2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai, sebagian memiliki 
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pola tertentu (parametrik) dan sebagian lagi tidak memiliki pola tertentu 

(nonparametrik) sehingga pemodelan terbaik untuk produksi kedelai adalah 

dengan regresi semiparametrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan spline 

dengan titik knot optimum didapatkan dari metode Generalized Cross 

Validation (GCV). Berdasarkan hasil analisis didapatkan variabel luas panen 

kedelai, alokasi pupuk bersubsidi, dan ketinggian rata-rata dari permukaan laut 

merupakan variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi 

kedelai. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari model regresi 

semiparametrik spline sebesar 98,2%.  

Astri Maesyaroh Ningtyas (2014) dengan judul Proyeksi Produksi Dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kedelai Di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk mempelajari: (1) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

produksi kedelai; dan (2) proyeksi produksi kedelai 6 (enam) tahun yang akan 

datang. Daerah Penelitian ditentukan secara sengaja (Purposive Method) yaitu 

di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif 

dan korelasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berdasarkan 

survey nasional yang dilakukan oleh BPS (Biro Pusat Statistik) Indonesia. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan 

analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai di Indonesia adalah luas panendan 

tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak nyata 

terhadap produksi kedelai di Indonesia adalah bibit, pestisida, dan pupuk; (2) 

Proyeksi Produksi Kedelai di Indonesia 2009-2014 menurun.  
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1.2 Teori Permintaan (Demand) 

Hubungan antara suatu barang yang diminta dengan harga barang 

tersebut yaitu apabila harga meningkat maka permintaan jumlah barang akan 

semakin menurun dan sebaliknya apabila harga barang menurun maka 

permintaan jumlah barang akan semakin meningkat. Hukum permintaan 

(law of demand) yaitu pada saat harga suatu barang meningkat maka jumlah 

permintaan barang tersebut akan menurun, sebaliknya saat harga barang 

turun maka permintaan akan meningkat (Mankiw, 2006). 

Permintaan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda, namun 

keduanya memiliki hubungan yang erat. Munculnya suatu keinginan 

dikarenakan oleh permintaan dan munculnya permintaan dikarenakan oleh 

keinginan itu sendiri. Keinginan membeli suatu barang akan berkurang pada 

saat harga barang tinggi sehingga permintaan akan barang tersebut menurun 

dan sebaliknya. 

1.3 Pengertian Permintaan 

Permintaan adalah suatu keinginan yang dsertai dengan kemampuan 

atau kesediaan untuk membeli suatu barang (Rosyidi, 2009). Permintaan 

adalah suatu keinginan bagi konsumen untuk membeli suatu barang tertentu 

pada tingkat harga selama periode waktu tertentu (Rahardja, 2004). 

Keinginan konsumen yang disertai dengan adanya kemampuan atau daya 

beli juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, karena dengan pendapatan 

masyarakat yang tinggi maka akan meningkatkan jumlah permintaan. Tinggi 
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rendahnya harga suatu barang juga mempengaruhi keinginan konsumen untu 

membeli barang tersebut. 

Jika terjadi penurunan harga pada suatu barang maka permintaan atas 

suatu barang tersebut akan meningkat. Masyarakat akan beralih pada barang 

yang terjadi penurunan harga dan masyarakat akan menambah daya belinya 

sehingga permintaan barang terjadi peningkatan. Sebaliknya jika barang 

mengalami kenaikan harga maka permintaan barang akan menurun. Hal ini 

terjadi karena ketidakmampuan masyarakat dalam menjangkau harga barang 

tersebut. Sehingga masyarakat akan memilih produk lain atau barang 

pengganti (subtitusi) yang harganya lebih rendah. 

Menurut Carla (2002) kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari 

bahwa jumlah suatu barang yang dibeli pada periode waktu tertentu 

tergantung pada tingkat harga. Semakin tinggi harga suatu barang maka 

semakin sedikit jumlah barang yang dibeli. Sebaliknya jika semakin rendah 

harga barang maka akan semakin banyak jumlah barang yang diminta.  

Kesimpulannya permintaan adalah banyaknya jumlah dari suatu barang yang 

diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu serta pada 

tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode waktu tertentu. 

1.4 Fungsi  Permintaan 

Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam 

hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

tersebut. Dengan fungsi permintaan dapat mengetahui hubungan antara 
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variabel tidak bebas (dependent vaiable) dan variable bebas (independent 

variable) (Rahardja, 2004). 

Asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi permintaan adalah 

fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

tidak bebas. Dengan adanya fungsi permintaan dapat melihat seberapa besar 

hubungan variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Penjelasan mengenai 

hubungan antara tingkat permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan dapat ditulis dalam bentuk persamaan matematis  (Rahardja, 2004). 

Dx = f(Px, Py, Y/cap, sel, pen, Pp, Ydist, prom) 

Dimana :Dx = Permintaan barang X 

Px  = Harga X 

Py  = Harga Y (barang subtitusi atau komplementer) 

Y/cap = Pendapatan perkapita 

Sel  = Selera atau kebiasaan 

Pen  = Jumlah penduduk 

Pp  = Perkiraan harga barang X periode mendatang 

Ydist = Distribusi pendapatan 

Prom = Upaya produsen meningkatkan penjualan (promosi) 

1.5 Kurva Permintaan 

Kurva permintaan adalah gambaran dari suatu data yang diperoleh dari 

menghubungkan antara daftar permintaan terhadap suatu produk dalam periode 

waktu tertentu dengan jumlah permintaan produk dan harga produk. Kurva 

permintaan juga membandingkan tinggi rendahnya permintaan suatu produk dalam 
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periode waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan 

menunjukkan hubungan yang erat antara harga dengan jumlah barang yan diminta. 

Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang (output) yang 

diminta dengan harga barang per unit atau harga barang per satuan. Kurva 

permintaan selalu memiliki bentuk garis yang condong ke arah kanan bawah 

(Rosyidi, 2002). 

 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan 

Sumber: Mankiw (2006) 

Kurva permintaan di atas terlihat  bahwa garis permintaan terus bergerak 

dari arah kiri atas ke arah kanan bawah. Saat harga barang tinggi maka permintaan 

jumlah barang sedikit dan pada saat harga barang rendah maka permintaan jumlah 

barang terus meningkat sehingga terbentuklah garis permintaan yang berbentuk 

miring yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 

1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Menurut Rahardja (2004:22), dalam suatu permintaan terdapat faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya permintaan, berikut ini merupakan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi permintaan. 
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a. Harga barang itu sendiri 

b. Harga barang lain yang terkait 

c. Tingkat pendapatan perkapita 

d. Selera atau kebiasaan 

e. Jumlah penduduk 

f. Perkiraan harga di masa mendatang 

g. Distribusi pendapatan 

h. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan 

1.7 Model Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi adalah teknik analisis statistika yang digunakan untuk 

membuat model hubungan antara variabel-variabel yang digunakan. Tujuan utama 

dalam analisis regresi linier adalah untuk menjelaskan perilaku suatu variabel 

terikat dengan perilaku satu atau lebih variabel bebas, dengan asumsi bahwa 

hubungan antara semua variabel tersebut bersifat tidak pasti. Model regresi linier 

berganda adalah suatu model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas yang 

mungkin akan mempengaruhi variabel terikat (Gujarati, 2006) 

Metode yang paling umum digunakan untuk memperoleh nilai parameter 

dalam suatu model regresi adalah metode kuadratterkecil biasa (ordinary least 

square/OLS). Metode estimasi OLS mudah digunakan serta memiliki sifat teoritis 

kokoh yang dijelaskan dalam teorema Gauss-Markov. Teorema tersebut 

menyatakan bahwa berdasarkan asumsi-asumsi dari model regresi linier klasik, 

penaksir OLS memiliki varians paling rendah di antara penaksir-penaksir linier 

lainnya. Penaksir OLS dikatakan sebagai penaksir tak bias linier terbaik (best linier 
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unbiased estimator/BLUE). Untuk mencapai kondisi statistik yang baik, metode 

OLS akan menghasilkan pendugaan yang baik apabila asumsi-asumsi yang 

mendasarinya terpenuhi, antara lain : 

1. Memiliki parameter-parameter yang bersifat linier dan model ini ditentukan 

secara tepat 

2. Faktor kesalahan mempunyai nilai rata-rata sebesar nol 

3. Tidak adanya autokorelasi dalam setiap variabel dalam model 

4. Asumsi homoskedastisitas atau penyebaran yang sama 

5. Tidak terdapat multikolinearitas, yang berarti tidak terdapat hubungan linier yang 

pasti antara variabel bebas 

6. Untuk pengujian hipotesis, faktor kesalahan mengikuti distribusi normal dengan 

rata-rata sebesar nol dan homoskedastis 

Autokorelasi dapat diartikan sebagai hubungan antara anggota observasi 

yang diurutkan berdasarkan waktu (data deret berkala) atau ruang (data lintas 

sektoral). Adanya gejala autokorelsi pada suatu model akan menyebabkan suatu 

model memiliki suatu selang kepercayaan yang semakin lebar dan pengujian 

menjadi kurang akurat yang akan menyebabkan hasil uji-t dan uji-F menjadi tidak 

sah dan penaksiran regresi akan menjadi sensitive terhadap fluktuasi penyampelan. 

Uji yang secara umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji statistik 

Durbin-Watson. Masalah autokorelasi dapat ditangani dengan prosedur generalized 

differencing, prosedur Cochrane-Orcutt, atau prosedur Hilderth-Lu (Juanda, 2009) 

Keadaan saat seluruh observasi dalam suatu model memiliki varians yang 

sama disebut homoskedastisitas. Homoskedastsitas terjadi karena fungsi regresi 
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populasi (PRF) memberikan nilai rata-rata variabel terikat untuk tingkat berbagai 

variabel penjelas tertentu. Penyimpangan terhadap asumsi homoskedastisitas 

disebut juga dengan heteroskedastisitas (Gujarati, 2006). Konsekuensi dari 

heteroskedastisitas adalah estimator OLS masih linier dan masih tidak bias, tetapi 

tidak lagi efisien karena tidak lagi memiliki varians minimum. Jika 

heteroskedastisitas terjadi, rutinitas pengujian terhadap hipotesis yang seperti biasa 

tidak biasa diandalkan karena dapat menarik kesimpulan yang menyesatkan. Ada 

atau tidaknya masalah heteroskedatisitas dapat terdeteksi dengan menggunakan 

grafik scatterplot antara nilai residual regresi dengan nilai prediksi. Model 

persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas, yaitu jika titik-titik pada grafik scatterplot tersebar acak dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu seperti segitiga, segiempat, lengkung yang 

beraturan, dan sebagainya (Mulyanto et al, 2010) 

1.8 Kerangka Pemikiran 

Impor kedelai di Indonesia dapat diketahui dengan memfokuskan penelitian 

terhadap faktor-faktor yang mendukung terjadinya permintaan. Dilihat dari teori-

teori yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi impor kedelai antara lain harga 

tempe itu sendiri, harga tahunan, dan jumlah penduduk. Setelah faktor-faktor telah 

diketahui maka dibutuhkan suatu analisis statistik untuk mendapatkan kesimpulan 

yang akurat. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi 

linier berganda. Dalam analisis ini perlu diketahui variabel X dan Y dimna variabel 

X merupakan variabel bebas yaitu pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. 

Sedangkan variabel Y merupakan variabel terikat yaitu nilai impor kedelai dalam 
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satu periode dalam setiap tahun. Berpengaruh atau tidaknya variabel X terhadap 

variabel Y akan dijelaskan sebagai suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Hipotesis Penelitian 

H0  =  harga kedelai pendapatan perkapita dan jumlah penduduk tidak 

berpengaruh terhadap permintaan kedelai di Indonesia 

H1  = harga kedelai pendapatan perkapita dan jumlah penduduk berpengaruh 

terhadap permintaan kedelai di Indonesia 

 

Permintaan kedelai di Indonesia 

Faktor-faktor impor kedelai 

Pendapatan Perkapita 

Trend 

Permintaan 

Harga Kedelai 
Jumlah Penduduk 

Kesimpulan 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Gambar 2.2  Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 


