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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang 

terletak pada 111,0
o  

– 114,4
o
 Bujur Timur dan 7,12

o
 – 8,48

o
 Lintang Selatan. 

Batas daerah provinsi ini yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Pulau 

Kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan, pada bagian timur berbatasan 

dengan Pulau Bali, pada bagian selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu 

Samudera Indonesia, dan pada bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa 

Tengah. 

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 48.256 km
2
 terbagi menjadi 

dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura, dimana luas 

wilayah Jawa Timur daratan mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah 

Provinsi Jawa Timur dan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Dari 

keseluruhan luas wilayah di provinsi ini terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 

terdiri dari 29 Kabupaten meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, 

Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, 

Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, 

Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan dan Sumenep, dan 9 Kota meliputi Kediri, Blitar, Malang, 

Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya dan Batu. 

Topografi Provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi tiga, yaitu dataran tinggi 

dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dpl, dataran sedang dengan 

ketinggian 45-100 meter dpl, dan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 45 

meter dpl. Perbedaan ketinggian dataran tersebut mempengaruhi penggunaan 

lahan di provinsi ini khususnya untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, 

peternakan, dan perikanan. 

Provinsi Jawa Timur terletak di sekitar garis khatulistiwa. Oleh karena itu, 

wilayah ini memiliki iklim tropis sama halnya dengan provinsi lainnya di 

Indonesia dengan perubahan musim dua jenis dalam setahun, yaitu musim 

penghujan pada bulan November sampai Mei dan musim kemarau pada bulan Juni 

sampai Oktober. Pada tahun 2012, temperatur Provinsi Jawa Timur tertinggi pada 
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bulan November yaitu sebesar 35,4 
o
C dan terendah di bulan Juni yaitu sebesar 

32,0 
o
C dengan kelembaban 37-96 persen. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi 

pada bulan Januari. Selain itu, untuk rata-rata penyinaran matahari terlama adalah 

di bulan September dan terendah di bulah Januari (BPS Jatim, 2013). 

 

5.2. Gambaran Umum Cengkeh di Provinsi Jawa Timur 

Tanaman cengkeh (Syzigium aromaticum) dikenal sebagai tanaman rempah 

yang digunakan sebagai obat tradisional. Cengkeh termasuk salah satu penghasil 

minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun 

industri makanan, sedangkan penggunaan terbanyak sebagai bahan baku rokok. 

Akibat meningkatnya kebutuhan cengkeh terutama untuk industri rokok kretek, 

maka di Jatim oleh pengusaha-pengusaha pabrik rokok telah diadakan gabungan 

menanam pohon cengkeh dengan nama GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik 

Rokok Indonesia) dengan tujuan untuk mengatasi bila terjadi kesulitan-kesulitan 

tentang cengkeh bagi para anggota-anggotanya (Aak, 1981). 

Tanaman cengkeh mempunyai pola produksi yang khas, yaitu mempunyai 

jumlah produksi yang berfluktuasi dan tidak stabil menurut siklus tertentu. 

Kadang-kadang dialami adanya tahun-tahun yang produksinya tinggi, tahun yang 

produksinya sedang, dan ada pula tahun yang produksinya rendah (Aak, 1981). 

Siklus produksi cengkeh ada yang empat tahun, artinya satu tahun produksinya 

bagus, dua tahun produksinya sedang saja, dan satu tahun lagi produksinya sangat 

merosot.  

Di beberapa daerah produsen cengkeh, menunjukkan siklus produksi yang 

berbeda. Sebagai salah satu daerah sentra produksi cengkeh, Jawa Timur memiliki 

siklus produksi cengkeh 2–3 tahun, sedangkan di Jawa Barat sekitar 3 tahun, dan 

di Sulawesi lebih lama yaitu 4 tahun dan jarang sekali siklus antara tahun besar 

dan tahun kecil hanya 2 tahun. Siklus tahun besar menunjukkan produksi cengkeh 

tinggi, sedangkan siklus tahun kecil menunjukkan produksi cengkeh rendah.  

Selama ini kebutuhan komoditi cengkeh masih cukup besar. Berdasarkan  

data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur masih mampu 

menyumbang cengkeh 10 ribu-12 ribu ton pertahun dari hasil total produksi 

nasional. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dilakukan perluasan areal tanam 
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cengkeh di Jawa Timur sebagai upaya memenuhi kebutuhan cengkeh dan 

meminimalisasi kebutuhan dari impor. Pada tahun 2012, perluasan area tanam 

tersebut dilakukan pada wilayah pengembangan seluas 5.000 hektar, yakni di 

Kabuapten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar (Disbun Jatim
a
, 2012). 

 

5.2.1. Perkembangan Produksi Cengkeh di Jawa Timur 

Hasil produksi cengkeh dari tahun ke tahun tidak sama atau berfluktuasi dan 

dalam hal ini dikenal istilah musim panen besar dan musim panen kecil. Hasil 

penelitian Wahid (1978) dalam Ruhnayat dan Wahid (1995), fluktuasi hasil 

produksi cengkeh terjadi 2 tahun sekali pada tanaman berumur di bawah 15 tahun 

dan 3 tahun sekali pada tanaman yang berumur 15 tahun ke atas. Perbedaaan 

antara panen besar dan panen kecil ini sangat tajam bisa mencapai ± 60%.  

Fluktuasi produksi cengkeh menurut Ruhnayat dan Wahid (1995) 

dipengaruhi keadaan lingkungan yaitu iklim. Unsur-unsur iklim diantaranya curah 

hujan dan penyinaran matahari mempengaruhi pola pembungaan tanaman 

cengkeh. Hujan yang banyak sebelum dan pada saat pembungaan akan 

menurunkan hasil, sedangkan hujan setelah pembentukan bunga akan 

meningkatkan hasil. Menurut Hadiwijaya (1986), iklim sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya pembungaan. Bilamana sering terjadi hujan malam, akan 

menyebabkan bunga yang muncul menjadi daun, sehingga hasil panen menjadi 

sedikit. 

Perkembangan produksi cengkeh di Jawa Timur sendiri berdasarkan 

Gambar 4 cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 

tahun 2014, produksi cengkeh menurun 29,3% yaitu dari 9.746 ton menjadi 6.888 

ton pada tahun 2003 hingga tahun 2006. Selanjutnya, tahun 2006 hingga tahun 

2009 produksi cengkeh cenderung meningkat 56,7% yaitu dari 6.888 ton menjadi 

10.792 ton. Tahun 2009 ke tahun 2011, produksi cengkeh menurun kembali 

sebesar 36,9% dan kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 49,3%.  
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Sumber : Departemen Pertanian, 2014  

Gambar 4. Grafik Perkembangan Produksi Cengkeh di Jawa Timur  

 

Produksi tertinggi cengkeh terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 10.792 ton 

dan untuk produksi terendah pada tahun 2006 sebesar 6.888 ton dan tahun 2011 

yaitu sebesar 6.807 ton. Faktor iklim yaitu curah hujan merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi cengkeh, dimana pada tahun 

2009 jumlah curah hujan di Jawa Timur relatif sedikit dan pada tahun 2006 dan 

2011 jumlah curah hujan di Jawa Timur relatif tinggi (Lampiran 5). Seperti yang 

diungkapkan Ruhnayat dan Wahid (1995), bahwa besarnya pengaruh iklim 

terhadap hasil produksi cengkeh sekitar 37-68% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain seperti sifat genetik dan cara-cara kultivasi seperti pemupukan, 

panen, pemeliharaan dan lain-lain. 

 

5.2.2. Perkembangan Luas Area Cengkeh di Jawa Timur 

Komoditi cengkeh di Jawa Timur diusahakan dari Perkebunan Rakyat (PR), 

Perkebunan Besar Negara (PTPN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dari 

beberapa wilayah kabupaten di Jawa Timur. Perkebunan rakyat adalah 

perkebunan yang dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha 

kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat, 

sedangkan Perkebunan Besar Negara (PTPN) dan Perkebunan Besar Swasta 

(PBS) merupakan perkebunan yang dikelola secara komersial oleh perusahaan 

yang berbadan hukum. 
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Sumber : Departemen Pertanian, 2014 

Gambar 5. Grafik Perkembangan Luas Area Cengkeh di Jawa Timur 

 

Berdasarkan data dari Departemen Pertanian tahun 2014, luas area tanaman 

cengkeh di Jawa Timur dari tahun 2003 hingga tahun 2012 cenderung mengalami 

peningkatan seperti pada Gambar 5. Peningkatan luas area cengkeh paling besar 

terjadi pada tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu sebesar 6,9%, diikuti tahun 2010 ke 

tahun 2011 sebesar 4,6%, dan tahun 2004 ke tahun 2005 sebesar 2,9%. 

Peningkatan luas area cengkeh yang terjadi tahun 2003-2012 merupakan bentuk 

intensifikasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk 

meningkatkan produksi cengkeh untuk memenuhi permintaan yang ada. Sebagai 

salah satu komoditi unggulan perkebunan, cengkeh diusahakan untuk memenuhi 

kebutuhan domestik dan ekspor. 

 

5.2.3. Perkembangan Produktivitas Cengkeh di Jawa Timur 

Cengkeh merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang 

sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat. Hasil utama tanaman cengkeh 

adalah bunganya yang dipanen pada saat kelopak bunga belum mekar. Bunga 

cengkeh kering merupakan salah satu bahan baku utama untuk industri rokok 

kretek. Sentra produksi cengkeh salah satunya adalah di Jawa Timur dengan 

perkembangan produktivitas seperti gambar di bawah ini. 
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Sumber : Departemen Pertanian, 2014 

Gambar 6. Grafik Perkembangan Produktivitas Cengkeh di Jawa Timur 

 

Perkembangan produktivitas cengkeh di Jawa Timur sama halnya dengan 

perkembangan produksi cengkeh di Jawa Timur yaitu mengalami fluktuasi. Tahun 

2003 ke tahun 2004, produktivitas cengkeh naik 5,5% atau sebesar 15,6 kg/ha, 

kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2006 sebesar 12%. Selanjutnya, 

pada tahun 2006 hingga tahun 2010, produktivitas cengkeh di Jawa Timur terus 

meningkat hingga 47,7% dengan angka produktivitas tertinggi sebesar 389,76 

kg/ha pada tahun 2009. Tahun 2011, produktivitas cengkeh tersebut menurun 

tajam sebesar 35,3% dimana merupakan nilai produktivitas terendah yaitu sebesar 

252 kg/ha dan pada tahun 2012 meningkat kembali sebesar 36,5% atau sebesar 92 

kg/ha. 

Produksi cengkeh di Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 6.807 ton dan 

produktivitasnya sebesar 252 kg/ha merupakan angka terendah sepanjang tahun 

2003 hingga tahun 2012. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor iklim, dimana pada 

tahun 2011 terjadi perubahan iklim yang tidak menentu yang menyebabkan 

kegagalan dalam proses pembungaan tanaman cengkeh. Kegagalan pembungaan 

tanaman cengkeh tentunya akan mempengaruhi hasil panen cengkeh menjadi 

sedikit sehingga produksi cengkeh yang dihasilkan menurun. Selain itu, pada 

tahun 2011 terjadi perluasan lahan cengkeh menjadi 43.876 ha (Disbun Jatim
b
, 

2012) yang mengakibatkan tanaman yang mencapai umur produksi menjadi relatif 

kecil jumlahnya. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kembali produksi 

dan produktivitas cengkeh dengan cara meningkatkan pemeliharaan cengkeh. 
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Pemeliharaan yang cukup dilakukan pada tanaman-tanaman yang mulai 

menghasilkan.  

 

5.2.4. Perkembangan Ekspor, Impor dan Konsumsi Cengkeh di Jawa Timur 

Produksi cengkeh dometik umumnya diorientasikan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri, yaitu sebagai bahan baku industri rokok kretek. 

Terkadang untuk mencukupi kebutuhan domestik tersebut dari produksi domestik 

saja tidak cukup, sehingga masih diperlukan impor. Disamping itu, peluang 

ekspor cengkeh di pasar internasional juga memiliki prospek yang cukup baik, 

mengingat kegiatan ini mampu menambah penerimaan devisa negara. 

Perkembangan ekspor, impor dan konsumsi cengkeh khususnya di Jawa Timur 

disajikan pada gambar di bawah ini. 

 

 
Sumber : Departemen Pertanian, 2014 

Gambar 7. Grafik Perkembangan Ekspor, Impor, dan Konsumsi Cengkeh di  

Jawa Timur 

 

Volume ekspor cengkeh di Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2012 

cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2003 volume ekspor cengkeh sebesar 1.567 

ton kemudian menurun hingga tahun 2005 menjadi 536 ton. Pada tahun 

berikutnya yaitu tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 6.073 kg dimana 

merupakan volume ekspor terbesar sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2012. 

Kenaikan volume ekspor ini menunjukkan bahwa kebutuhan cengkeh di luar 
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negeri mengalami peningkatan. Akan tetapi, sepanjang tahun 2007 hingga tahun 

2011 tidak ada volume ekspor cengkeh yang terjadi. Hal ini diakibatkan adanya 

krisis global yang mengakibatkan permintaan akan ekspor komoditi cengkeh 

menurun dan hal ini memberi dampak berkelanjutan pada permintaan ekspor yang 

tak kunjung membaik. Selanjutnya, tahun 2012 terjadi kembali ekspor cengkeh 

sebesar 4.112 ton. 

Nezky (2013) mengemukakan bahwa krisis keuangan global terjadi dalam 

rentang waktu 2007-2011 yang mengakibatkan perlambatan nilai ekspor. 

Perlambatan pertumbuhan ekspor disebabkan oleh menurunnya permintaan dunia 

yang disebabkan oleh resesi perkonomian, yang selanjutnya menyebabkan 

perlambatan laju ekspor manufakur dan pertanian, turunnya harga komoditas 

dunia, dan meningkatnya tingkat pengangguran global yang akan mempengaruhi 

jumlah produksi komoditi ekspor. 

Kebutuhan cengkeh domestik untuk industri rokok atau industri lainnya jika 

hanya dipenuhi dengan produksi cengkeh domestik saja masih kurang, sehingga 

diperlukan impor cengkeh. Sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2012, impor 

cengkeh di Jawa Timur hanya terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 12 ton dan 

pada tahun 2012 yaitu sebesar 7.574 ton. Sedangkan untuk konsumsi cengkeh di 

Jawa Timur, dipengaruhi oleh tingkat produksi yang ada, selain itu juga besarnya 

nilai ekspor dan impor. Sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2012, konsumsi 

cengkeh di Jawa Timur cenderung berfluktuasi. Nilai konsumsi terendah terjadi 

pada tahun 2006 yaitu sebesar 815 ton, hal ini dipengaruhi oleh tingkat produksi 

cengkeh pada tahun tersebut yang rendah dan nilai ekspor cengkeh yang tinggi. 

Sedangkan untuk nilai konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 

13.627 ton. Hal ini dipengaruhi oleh hasil produksi, nilai ekspor dan impor pada 

tahun tersebut menunjukkan angka yang relatif tinggi. 

 

5.3. Analisis Trend Harga Cengkeh di Jawa Timur 

Analisis trend harga merupakan analisis untuk mengetahui kecenderungan 

keadaan harga apakah menunjukkan perubahan naik atau mengalami penurunan. 

Pada penelitian ini analisis trend dilakukan pada komoditas cengkeh dengan 

menggunakan data harga nominal cengkeh dan data harga rill cengkeh pada 
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tingkat produsen, pedagang, dan konsumen di Provinsi Jawa Timur pada bulan 

Januari 2003 hingga bulan Desember 2012. Harga cengkeh nominal merupakan 

harga cengkeh aktual atau asli dengan pola grafik yang cenderung lebih fluktuatif, 

sedangkan harga rill cengkeh merupakan harga nominal/aktual cengkeh yang 

sudah diindekskan dengan pola grafik yang lebih stasioner. 

Sebelum dilakukan analisis trend, perlu dilakukan plot data time series 

terlebih dahulu. Tujuan dari plot data ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan harga nominal dan harga rill cengkeh yang terjadi pada tingkat 

petani, pedagang, dan konsumen di Jawa Timur.  

 

 
Gambar 8. Plot Data Harga Nominal dan Harga Rill Cengkeh di  

Tingkat Produsen 

 

Perkembangan harga nominal cengkeh tingkat produsen di Jawa Timur 

disajikan pada Lampiran 1. Berdasarkan Gambar 8, pergerakan harga 

nominal/aktual cengkeh pada tingkat produsen di Jawa Timur menunjukkan pola 

yang tidak seragam atau berfluktuasi. Harga cengkeh mula-mula pada Januari 

2003 sebesar Rp 27.500/kg. Harga tersebut kemudian menurun hingga mencapai 

titik terendah pada bulan November 2003 yaitu sebesar Rp 12.500/kg. Sepanjang 

tahun 2003 hingga tahun 2012, harga cengkeh tingkat produsen di Jawa Timur 

tertinggi terjadi pada Januari 2012 yaitu sebesar Rp 129.500/kg. Tahun 2011 

menuju tahun 2012 harga cengkeh mencapai angka tertinggi, hal ini disebabkan 

karena hasil panen cengkeh berkurang akibat faktor cuaca relatif banyak hujan 

selama tahun 2011 dan 2012 (Detik News, 2012).  

Pada bulan Mei 2009, terjadi penurunan harga nominal cengkeh yang sangat 

besar yaitu dari Rp 28.283/kg menjadi Rp 16.111/kg. Kondisi ini terjadi akibat 

produksi yang tinggi pada tahun 2009 menyebabkan banyaknya stok cengkeh 
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sehingga harga menjadi rendah. Sedangkan kenaikan yang sangat tinggi terjadi 

menjelang tahun 2012 yaitu dari Rp 59.870/kg menjadi Rp 129.500/kg. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat produksi cengkeh yang rendah akibat faktor iklim, 

kerena berdasarkan data dari BPS Jawa Timur (2013), curah hujan pada tahun 

2011 cukup tinggi sehingga mempengaruhi pembungaan cengkeh dan 

menghasilkan produksi yang rendah. 

Sedangkan, plot pada harga rill cengkeh tingkat produsen di Jawa Timur 

berdasarkan gambar di atas, menunjukkan pola yang stasioner yaitu data memiliki 

rata-rata yang konstan dari waktu ke waktu. Harga rill cengkeh tersebut berbeda 

dengan harga nominal/aktual karena sudah diindekskan dan telah dihilangkan 

pengaruh perubahan harga (inflasi). Harga rill cengkeh tingkat produsen terendah 

pada Oktober 2003 yaitu sebesar Rp 25.678,29/kg dan harga rill cengkeh tingkat 

produsen tertinggi pada Januari 2004 yaitu sebesar Rp 25.772,54/kg. 

Perkembangan harga rill cengkeh tingkat produsen di Jawa Timur lebih jelasnya 

pada Lampiran 1.  

 
Gambar 9. Plot Data Harga Nominal dan Harga Rill Cengkeh di  

Tingkat Pedagang 

 

Perkembangan harga nominal cengkeh tingkat pedagang di Jawa Timur 

telah disajikan pada Lampiran 2. Berdasarkan Gambar 9, pergerakan harga 

nominal/aktual cengkeh pada tingkat pedagang di Jawa Timur menunjukkan pola 

yang sama dengan harga nominal cengkeh di tingkat produsen yaitu tidak seragam 

atau berfluktuasi. Harga cengkeh sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2012 

mencapai titik terendah pada bulan Oktober 2003 yaitu sebesar Rp 15.380/kg dan 

harga cengkeh tertinggi terjadi pada Januari 2012 yaitu sebesar Rp 197.500/kg. 

Tahun 2011 menuju tahun 2012 harga cengkeh mencapai angka tertinggi, hal ini 
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disebabkan karena hasil panen cengkeh berkurang akibat faktor cuaca yang relatif 

banyak hujan selama tahun 2011 dan 2012 (Detik News, 2012).  

Selain itu, pada Februari 2008 terjadi penurunan harga cengkeh nominal 

tingkat pedagang yang sangat besar karena pada tahun tersebut produksi cengkeh 

cukup banyak sehingga menyebabkan harga menjadi turun dan pada September 

2010 terjadi kenaikan harga cengkeh yang besar yaitu dari Rp 55.338/kg menjadi 

Rp 93.909/kg karena pada bulan tersebut merupakan bulan menjelang panen raya, 

sehingga harga menjadi naik dan biasanya harga akan turun pada saat panen raya 

sebab stok cengkeh melimpah. 

Sedangkan, plot harga rill cengkeh tingkat pedagang di Jawa Timur 

berdasarkan gambar di atas, menunjukkan pola yang stasioner yaitu data memiliki 

rata-rata yang konstan dari waktu ke waktu. Harga rill cengkeh berbeda dengan 

harga nominal/aktual karena sudah diindekskan dan telah dihilangkan pengaruh 

perubahan harga (inflasi). Harga rill cengkeh tingkat pedagang terendah pada 

September 2003 yaitu sebesar Rp 28.401,80/kg dan harga rill cengkeh tingkat 

pedagang tertinggi pada Juli 2004 yaitu sebesar Rp 28.432,54/kg. Perkembangan 

harga rill cengkeh tingkat pedagang di Jawa Timur lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

 

 
Gambar 10. Plot Data Harga Nominal dan Harga Rill Cengkeh di  

 Tingkat Konsumen 

 

Perkembangan harga nominal cengkeh tingkat konsumen di Jawa Timur 

dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan Gambar 10, pergerakan harga 

nominal/aktual cengkeh pada tingkat konsumen di Jawa Timur menunjukkan pola 

yang tidak seragam atau berfluktuasi. Harga cengkeh sepanjang tahun 2003 

hingga tahun 2012 mencapai titik terendah pada bulan November 2003 yaitu 
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sebesar Rp 20.140/kg dan harga cengkeh tertinggi terjadi pada Januari 2012 yaitu 

sebesar Rp 197.890/kg. Selain itu, harga nominal cengkeh tingkat konsumen dari 

Mei 2011 hingga Januari 2012 menunjukkan kenaikkan secara signifikan. Tahun 

2011 menuju tahun 2012 harga cengkeh mengalami peningkatan yang besar, hal 

ini disebabkan karena hasil panen cengkeh berkurang akibat faktor cuaca relatif 

banyak hujan selama tahun 2011 dan 2012 (Detik News, 2012).   

Sedangkan, pada plot harga rill cengkeh tingkat konsumen di Jawa Timur 

berdasarkan gambar di atas, menunjukkan pola yang stasioner yaitu data memiliki 

rata-rata yang konstan dari waktu ke waktu. Harga rill cengkeh berbeda dengan 

harga nominal/aktual karena sudah diindekskan dan telah dihilangkan pengaruh 

perubahan harga (inflasi). Harga rill cengkeh tingkat konsumen tertinggi pada 

April 2003 yaitu sebesar Rp 33.799,53/kg dan harga rill cengkeh tingkat 

konsumen terendah pada Agustus 2003 yaitu sebesar Rp 33.760,39/kg. 

Perkembangan harga rill cengkeh tingkat konsumen di Jawa Timur untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Berdasarkan plot data yang telah dilakukan di atas, menunjukkan adanya 

kecenderungan harga cengkeh pada tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. 

Grafik harga cengkeh di atas menggambarkan harga cengkeh cenderung 

mengalami peningkatan nilai seiring dengan bertambahnya waktu, dimana 

peningkatan sangat besar terjadi pada tahun 2011. Setelah dilakukan plot data, 

selanjutnya melakukan analisis trend pada harga cengkeh dengan menggunakan 

alat bantu komputer yaitu program Minitab 16. 

 

5.3.1. Trend Harga Produsen 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penghasil cengkeh 

terbesar di Indonesia, dimana cengkeh yang digunakan sebagai bahan baku 

industri rokok kretek ini mampu menyumbang penerimaan negara dari 

penerimaan cukainya.  

Selama bulan Januari 2003 hingga bulan Desember 2012, harga cengkeh 

nominal pada tingkat produsen di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Gambar 11 

menunjukkan trend yang meningkat. Pola trend harga cengkeh yang meningkat 

ini dapat terjadi karena tingkat inflasi dalam perekonomian, perubahan selera dan 
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pilihan konsumen, kenaikan produksi, kenaikan biaya produksi atau perubahan 

teknologi dalam proses produksi (Anindita, 2004). 

Trend harga cengkeh nominal pada tingkat produsen yang cenderung 

meningkat ditunjukkan oleh garis Fits. Dari hasil analisis trend tersebut 

menunjukkan persamaan Yt = 11725 + 466t, dimana Yt merupakan harga nominal 

cengkeh pada waktu t dan t merupakan periode waktu tertentu. Dari persamaan 

trend tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika t naik satu satuan waktu maka harga 

nominal cengkeh tingkat produsen akan meningkat sebesar Rp 466/kg atau harga 

nominal cengkeh tingkat produsen akan mengalami peningkatan sebesar Rp 

466/kg setiap 1 bulan. Hasil perhitungan trend harga nominal cengkeh tingkat 

produsen pada periode Januari 2003 hingga Desember 2012 disajikan pada 

Lampiran 8. 

 

 
Gambar 11. Analisis Trend Harga Nominal Cengkeh Tingkat Produsen di  

Jawa Timur 

 

Sedangkan untuk trend harga rill cengkeh pada tingkat produsen 

berdasarkan Gambar 12, menunjukkan pola yang cenderung konstan meskipun 

terjadi sedikit peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh garis Fits. Dari hasil 

analisis trend tersebut menghasilkan persamaan Yt = 25697.5 + 0.0196t, dimana 

Yt merupakan harga rill cengkeh pada waktu t dan t merupakan periode waktu 

tertentu. Dari persamaan trend tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika t naik satu 

satuan waktu maka harga nominal cengkeh tingkat produsen akan meningkat 

sebesar Rp 0.0196/kg atau harga nominal cengkeh tingkat produsen akan 
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mengalami peningkatan sebesarp Rp 0.0196/kg setiap 1 bulan. Hasil perhitungan 

trend harga rill cengkeh tingkat produsen pada periode Januari 2003 hingga 

Desember 2012 disajikan pada Lampiran 9. 

 
Gambar 12. Analisis Trend Harga Rill Cengkeh Tingkat Produsen di  

Jawa Timur 

  

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola trend harga 

nominal cengkeh pada tingkat produsen di Provinsi Jawa Timur memiliki 

kecenderungan yang meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan 

bahwa trend harga cengkeh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, 

berbeda dengan hasil analisis trend harga rill cengkeh tingkat produsen yang 

menunjukkan pola trend yang cenderung lebih konstan. Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa trend harga cengkeh mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan yang terjadi pada hasil analissi trend 

pada harga nominal dan harga rill cengkeh dipengaruhi oleh faktor inflasi. 

Pengaruh inflasi pada harga nominal cengkeh menyebabkan harga memiliki 

kecenderungan yang meningkat. Seperti yang diungkapkan Arsyad (1994), bahwa 

faktor yang mempengaruhi trend adalah perubahan populasi, inflasi, perubahan 

teknologi, dan peningkatan produktivitas.   

 

5.3.2. Trend Harga Pedagang 

Harga pedagang merupakan harga cengkeh yang didapatkan dari kumpulan 

harga–harga cengkeh pada tingkat pedagang di Provinsi Jawa Timur selama kurun 
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waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2012 dalam bentuk bulanan. 

Analisis trend harga cengkeh tingkat pedagang dilakukan pada harga nominal dan 

harga rill. Hasil analisis trend harga nominal dan harga rill cengkeh tingkat 

pedagang dapat dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9. 

Berdasarkan Gambar 13, hasil analisis trend harga nominal cengkeh tingkat 

pedagang selama kurun waktu Januari 2003 hingga Desember 2012 menunjukkan 

kecenderungan trend yang meningkat. Pola trend yang meningkat ditunjukkan 

oleh garis Fits. Selain itu, dari hasil analisis trend menghasilkan persamaan nilai 

trend Yt = 2344 + 849t, dimana Yt merupakan harga nominal cengkeh pada waktu 

t dan t merupakan periode waktu tertentu. Dari persamaan trend tersebut dapat 

dijelaskan bahwa ketika t naik satu satuan waktu maka harga nominal cengkeh 

tingkat pedagang akan meningkat sebesar Rp 849/kg atau harga nominal cengkeh 

tingkat pedagang akan mengalami peningkatan sebesar Rp 849/kg setiap 1 bulan. 

Hasil perhitungan trend pada harga nominal cengkeh tingkat pedagang selama 

periode Januari 2003 hingga Desember 2012 lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

 
Gambar 13. Analisis Trend Harga Nominal Cengkeh Tingkat Pedagang 

di Jawa Timur 

 

Pada Gambar 14, hasil trend harga rill cengkeh pada tingkat pedagang 

menunjukkan pola yang cenderung konstan meskipun terjadi sedikit peningkatan 

seperti yang ditunjukkan oleh garis Fits. Dari hasil analisis trend tersebut 

menunjukkan persamaan Yt = 28419.3 + 0.00457t, dimana Yt merupakan harga 
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rill cengkeh pada waktu t dan t merupakan periode waktu tertentu. Dari persamaan 

trend tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika t naik satu satuan waktu maka harga 

nominal cengkeh tingkat pedagang akan meningkat sebesar Rp 0.00577/kg atau 

harga nominal cengkeh tingkat pedagang akan mengalami peningkatan sebesar Rp 

0.00577/kg setiap 1 bulan. Hasil perhitungan trend harga rill cengkeh tingkat 

pedagang pada periode Januari 2003 hingga Desember 2012 disajikan pada 

Lampiran 9. 

 

 
Gambar 14. Analisis Trend Harga Rill Cengkeh Tingkat Pedagang 

   di Jawa Timur 

 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pola trend harga 

nominal cengkeh pada tingkat pedagang di Provinsi Jawa Timur memiliki 

kecenderungan yang meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan 

bahwa trend harga cengkeh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, 

berbeda dengan hasil analisis trend harga rill cengkeh tingkat pedagang yang 

menunjukkan pola trend yang cenderung lebih konstan. Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa trend harga cengkeh mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan yang terjadi pada hasil analissi trend 

pada harga nominal dan harga rill cengkeh dipengaruhi oleh faktor inflasi. Seperti 

yang diungkapkan Arsyad (1994), bahwa faktor yang mempengaruhi trend adalah 

perubahan populasi, inflasi, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas.   

Hasil analisis trend harga nominal dan harga rill cengkeh tingkat pedagang 

menunjukkan perbedaan tingkat trend dengan hasil analisis trend harga nominal 
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dan harga rill cengkeh tingkat produsen. Pada harga nominal cengkeh, 

kecenderungan trend yang terjadi pada tingkat pedagang menunjukkan 

peningkatan yang lebih besar, yaitu Rp 849/kg setiap bulan dibandingkan dengan 

tingkat produsen yang hanya Rp 466/kg setiap bulan. Hal ini dipengaruhi oleh 

harga cengkeh yang diterima pedagang lebih tinggi dibandingkan dengan harga 

yang diterima produsen, karena pedagang memperoleh tambahan pembayaran jasa 

pemasaran (marketing charges). Sedangkan pada harga rill cengkeh, pada tingkat 

pedagang menunjukkan kecenderungan trend lebih kecil yaitu Rp 0.00457/kg 

setiap bulan dibandingkan pada tingkat produsen, yaitu Rp 0.0196/kg setiap 

bulan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat harga yang diterima pedagang lebih tinggi 

dibandingkan dengan produsen, karena ketika harga suatu barang naik maka nilai 

rillnya akan menurun (Mankiw, 2003). 

 

5.3.3. Trend Harga Konsumen 

Harga konsumen merupakan harga cengkeh yang didapatkan pada tingkat 

konsumen cengkeh yaitu pabrik rokok kretek di Provinsi Jawa Timur selama 

kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2012 dalam bentuk 

bulanan. Analisis trend harga cengkeh tingkat konsumen dilakukan pada harga 

nominal dan harga rill. Hasil analisis trend harga nominal dan harga rill cengkeh 

tingkat konsumen dapat dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9. 

 

 
Gambar 15. Analisis Trend Harga Nominal Cengkeh Tingkat Konsumen  

 di Jawa Timur 
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Berdasarkan  Gambar 15, hasil analisis trend harga nominal cengkeh tingkat 

konsumen selama kurun waktu Januari 2003 hingga Desember 2012 menunjukkan 

kecenderungan trend yang meningkat. Pola trend yang meningkat ditunjukkan 

oleh garis Fits. Selain itu, dari hasil analisis trend menghasilkan persamaan nilai 

trend Yt = 11253 + 859t, dimana Yt merupakan harga cengkeh pada waktu t dan t 

merupakan periode waktu tertentu. Dari persamaan trend tersebut dapat dijelaskan 

bahwa ketika t naik satu satuan waktu maka harga nominal cengkeh tingkat 

konsumen akan meningkat sebesar Rp 859/kg atau harga nominal cengkeh tingkat 

konsumen akan mengalami peningkatan sebesar Rp 859/kg setiap 1 bulan. Hasil 

perhitungan trend harga nominal cengkeh tingkat konsumen pada periode Januari 

2003 hingga Desember 2012 untuk lebih jelasnya pada Lampiran 8. 

 

 
Gambar 16. Analisis Trend Harga Rill Cengkeh Tingkat Konsumen  

     di Jawa Timur 

 

Sedangkan untuk hasil analisis trend harga rill cengkeh pada tingkat 

konsumen menunjukkan pola yang cenderung menurun seperti yang ditunjukkan 

oleh garis Fits (Gambar 16). Dari hasil analisis trend tersebut menunjukkan 

persamaan Yt = 33782.1 - 0.014307t, dimana Yt merupakan harga rill cengkeh 

pada waktu t dan t merupakan periode waktu tertentu. Dari persamaan trend 

tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika t naik satu satuan waktu maka harga rill 

cengkeh tingkat konsumen akan menurun sebesar Rp 0.014307/kg atau harga rill l 

cengkeh tingkat konsumen akan mengalami penurunan sebesar Rp 0.014307/kg 
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setiap 1 bulan. Hasil perhitungan trend harga rill cengkeh tingkat konsumen pada 

periode Januari 2003 hingga Desember 2012 pada Lampiran 9. 

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola trend harga 

nominal cengkeh pada tingkat konsumen di Jawa Timur memiliki pertumbuhan 

yang cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan 

bahwa trend harga cengkeh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, 

berbeda dengan hasil analisis trend harga rill cengkeh tingkat konsumen yang 

menunjukkan pola trend yang cenderung menurun. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang menjelaskan bahwa trend harga cengkeh mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Perbedaan yang terjadi pada hasil analisis trend tersebut 

karena pada harga rill cengkeh telah dihilangkan dari pengaruh inflasi. Arsyad 

(1994) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi trend adalah 

perubahan populasi, inflasi, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas.   

Hasil analisis trend harga nominal dan harga rill cengkeh tingkat konsumen 

menunjukkan perbedaan tingkat trend dengan hasil analisis trend tingkat produsen 

dan pedagang. Pada harga nominal cengkeh, kecenderungan trend yang terjadi 

pada tingkat konsumen lebih besar dibandingkan dengan tingkat produsen dan 

pedagang. Hal ini dipengaruhi oleh harga cengkeh yang diterima konsumen lebih 

tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima produsen dan pedagang. Menurut 

Anindita (2004), marjin pemasaran yang besar dikarenakan penyediaan layanan 

pemasaran yang diminta konsumen tinggi sehingga menyebabkan biaya 

pemasaran yang berlebihan. Sedangkan pada harga rill cengkeh, pada tingkat 

konsumen, menunjukkan kecenderungan trend lebih kecil dibandingkan pada 

tingkat produsen dan pedagang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat harga yang 

diterima konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan produsen dan pedagang. 

Dalam Mankiw (2003) dijelaskan bahwa ketika harga suatu barang naik maka 

nilai rill barang tersebut akan menurun. 

5.4. Analisis Variasi Musiman Harga Cengkeh di Jawa Timur 

Fluktuasi musiman menurut Arsyad (1993) biasanya dijumpai pada data 

yang dikelompokkan secara kuartalan, bulanan, atau mingguan. Demikan juga 

pada data time series yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data harga 

nominal dan harga rill cengkeh pada tingkat produsen, pedagang, dan konsumen 
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di Jawa Timur tahun 2003-2012 diduga mengalami pergerakan musiman atau 

variasi musiman. Variasi musiman merupakan pergerakan naik turunnya atau 

bertambah dan berkurangnya sesuatu yang berulang kembali pada waktu-waktu 

yang sama. Pergerakan harga secara musiman menyebabkan harga berfluktuasi 

yang terjadi akibat iklim dan permintaan musiman (Anindita, 2004).  

Pada penelitian ini, pergerakan musiman atau variasi musiman yang terjadi 

pada harga nominal dan harga rill cengkeh pada tingkat produsen, pedagang, dan 

konsumen di Jawa Timur ditunjukkan dari nilai indeks musiman. Seperti yang 

diungkapkan Supranto (2008), bahwa ada atau tidaknya gerakan musiman dapat 

ditunjukkan dengan indeks musiman (seasonal index). Hasil perhitungan nilai 

indeks musiman pada harga nominal dan harga rill cengkeh di Jawa Timur 

disajikan pada Lampiran 10 dan Lampiran 11.  

5.4.1. Variasi Musiman Harga Nominal Cengkeh di Jawa Timur 

Pengaruh variasi musiman pada harga nominal cengkeh tingkat produsen, 

pedagang, dan konsumen di Jawa Timur pada bulan Januari 2003 hingga bulan 

Desember 2012 ditunjukkan oleh nilai indeks musiman. Indikasi musiman 

mencerminkan besarnya pengaruh musiman dengan nilai harapan sebesar 100%. 

Nilai harapan tersebut menunjukkan nilai dasar untuk menentukan apakah pada 

suatu periode waktu dipengaruhi secara musiman atau tidak. 

Tabel 4. Indeks Musiman Harga Nominal Cengkeh di Jawa Timur 

Bulan 

IM Harga 

Nominal 

Produsen (%) 

IM Harga 

Nominal 

Pedagang (%) 

IM Harga 

Nominal 

Konsumen (%) 

Januari 105.8997  100.8616  98.6246  

Februari 87.8472  87.8274  91.9605  

Maret 91.4775  93.5454  94.0806  

April 93.1781  95.5032  95.8543  

Mei 94.2913  93.0364  95.2016  

Juni 99.4322  90.9987  91.4485  

Juli 101.0202  93.0277  94.3660  

Agustus 101.9016  96.1356  97.4413  

September 94.6663  98.7368  99.9380  

Oktober 109.8206  120.2189  115.3593  

November 108.9365  115.8636  110.4551  

Desember 111.5287  114.2447  115.2702  

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 
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Pada Tabel 4 di atas menunjukkan besarnya pengaruh musiman yang terjadi 

pada harga nominal cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan konsumen di Jawa 

Timur selama periode Januari 2003-Desember 2012. Menurut Supranto (2008), 

indeks musiman merupakan suatu angka yang bervariasi terhadap nilai dasar 100 

dan apabila pada suatu bulan (minggu, kuartal, atau periode musiman lainnya) 

mempunyai nilai indeks 100, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa pada bulan 

tersebut tidak ada pengaruh musiman.  

Pada tingkat produsen, pada bulan pertama pengaruh musiman yang terjadi 

sebesar 5.9% di atas nilai harapan, bulan kedua adalah 12.2% di bawah nilai 

harapan, bulan ketiga 8.5% di bawah nilai harapan, bulan keempat 6.8% di bawah 

nilai harapan, bulan kelima 5.7% di bawah nilai harapan, bulan keenam 0.6% di 

bawah nilai harapan, bulan ketujuh 1% di atas nilai harapan, bulan kedelapan 

1.9% di atas nilai harapan, bulan kesembilan 5.3% di bawah nilai harapan, bulan 

kesepuluh 9.8% di atas nilai harapan, bulan kesebelas 8.9% di atas nilai harapan 

dan bulan kedua belas 11.5% di atas harapan.  

Pada tingkat pedagang, besarnya pengaruh musiman yang terjadi pada bulan 

pertama sebesar 0.9% di atas nilai harapan, bulan kedua adalah 12.2% di bawah 

nilai harapan, bulan ketiga 6.5% di bawah nilai harapan, bulan keempat 4.5% di 

bawah nilai harapan, bulan kelima 7% di bawah nilai harapan, bulan keenam 9% 

di bawah nilai harapan, bulan ketujuh 7% di bawah nilai harapan, bulan kedelapan 

3.9% di bawah nilai harapan, bulan kesembilan 1.3% di bawah nilai harapan, 

bulan kesepuluh 20.2% di atas nilai harapan, bulan kesebelas 15.9% di atas nilai 

harapan dan bulan kedua belas 14.2% di atas harapan.  

Pada tingkat konsumen, besarnya pengaruh musiman yang terjadi pada 

bulan pertama 1.4% di bawah nilai harapan, bulan kedua adalah 8% di bawah nilai 

harapan, bulan ketiga 5.9% di bawah nilai harapan, bulan keempat 4.1% di bawah 

nilai harapan, bulan kelima 4.8% di bawah nilai harapan, bulan keenam 8.6% di 

bawah nilai harapan, bulan ketujuh 5.6% di bawah nilai harapan, bulan kedelapan 

2.6% di bawah nilai harapan, bulan kesembilan 0.1% di bawah nilai harapan, 

bulan kesepuluh 15.4% di atas nilai harapan, bulan kesebelas 10.5% di atas nilai 

harapan dan bulan kedua belas 15.3% di atas harapan.  
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Gambar 17. Grafik Perkembangan IM Harga Nominal Cengkeh di Jawa Timur 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Pergerakan musiman pada harga nominal cengkeh tingkat produsen, 

pedagang, dan konsumen di Jawa Timur menunjukkan pola yang berfluktuasi 

seperti pada Gambar 17. Indeks musiman harga cengkeh nominal pada tingkat 

produsen dan pedagang menunjukkan hasil terendah pada bulan Februari, 

sedangkan untuk tingkat konsumen nilai indeks musiman terendah terjadi pada 

bulan Juni. Nilai indeks musiman tertinggi pada semua tingkat lembaga 

pemasaran terjadi pada bulan Oktober. Fluktuasi harga musiman ini dipengaruhi 

oleh keadaan iklim dan permintaan secara musiman (Anindita, 2004).  

Sebagai komoditas pertanian, produksi cengkeh memiliki sifat atau 

karakteristik yang bersifat musiman yaitu tergantung dengan kondisi cuaca yang 

berlangsung. Rendahnya nilai indeks musiman bulan Februari pada tingkat 

produsen dan pedagang dikarenakan pada bulan tersebut merupakan bulan 

penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi (Lampiran 5). Selain itu, pada 

bulan tersebut masih dalam masa pembungaan cengkeh atau bukan merupakan 

waktu panen, sehingga bisa dikatakan tidak terjadi produksi cengkeh. Sedangkan 

pada tingkat konsumen, nilai indeks musiman terendah terjadi pada bulan Juni 

karena bertepatan dengan waktu panen sehingga jumlah produksi cengkeh pada 

bulan ini berlimpah. Pada kondisi panen ini permintaan cengkeh dapat dipenuhi 

dengan produksi yang ada sehingga menyebabkan harga cengkeh menjadi lebih 

rendah. 
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Sedangkan nilai indeks musiman pada semua tingkat lembaga pemasaran 

tertinggi terjadi pada bulan Oktober dikarenakan pada bulan ini merupakan bulan 

musim kemarau. Menurut BPS Jatim (2013) musim kemarau di Jawa Timur 

terjadi pada bulan Juni hingga bulan Oktober sedangkan musim penghujan terjadi 

pada bulan November hingga bulan Mei. Selain itu, pada bulan tersebut 

merupakan bulan pasca panen cengkeh, sehingga jumlah produksi cengkeh tidak 

sebanyak saat panen cengkeh karena kebanyakan petani menjual seluruh hasil 

panen cengkehnya saat panen untuk menutupi biaya selama usahataninya.  

Kondisi iklim selain berpengaruh terhadap waktu panen cengkeh juga 

mempengaruhi tingkat produksi cengkeh, karena akan menentukan berhasil atau 

tidaknya pembungaan cengkeh. Menurut Hadiwijaya (1986), jika sering terjadi 

hujan pada saat bakal bunga keluar, akan menurunkan suhu sehingga bakal bunga 

tersebut akan mati kemudian menjadi bakal daun. Akibatnya tingkat produksi 

cengkeh akan berkurang.  

Kondisi iklim juga berpengaruh terhadap kualitas cengkeh yang dihasilkan 

saat proses pengeringan. Jika terjadi hujan, proses pengeringan cengkeh akan 

terganggu sehingga kualitas cengkeh akan kurang baik dan akibatnya harga jual 

cengkeh juga akan menjadi rendah. Sebaliknya, jika kondisi menunjukkan 

kemarau dengan curah hujan sedikit akan membantu proses pengeringan dan 

mampu meningkatkan kualitas cengkeh, karena semakin sedikit kadar air pada 

cengkeh maka harganya akan semakin tinggi. 

 

5.4.2. Variasi Musiman Harga Rill Cengkeh di Jawa Timur 

Pengaruh variasi musiman pada harga rill cengkeh tingkat produsen, 

pedagang, dan konsumen di Jawa Timur pada bulan Januari 2003 hingga bulan 

Desember 2012 ditunjukkan oleh nilai indeks musiman. Indikasi musiman 

menujukkan besarnya pengaruh musiman dengan nilai harapan sebesar 100%. 

Nilai harapan tersebut menunjukkan nilai dasar untuk menentukan apakah pada 

suatu periode waktu dipengaruhi secara musiman atau tidak. Menurut Supranto 

(2008), indeks musiman merupakan suatu angka yang bervariasi terhadap nilai 

dasar 100 dan apabila pada suatu bulan (minggu, kuartal, atau periode musiman 
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lainnya) mempunyai nilai indeks 100, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa 

pada bulan tersebut tidak ada pengaruh musiman.  

Tabel 5. Indeks Musiman Harga Rill Cengkeh di Jawa Timur 

Bulan 
IM Harga Rill 

Produsen (%) 

IM Harga Rill 

Pedagang (%) 

IM Harga Rill 

Konsumen (%) 

Januari 100.0118 99.9939 99.9972 

Februari 100.0134 99.9973 100.0019 

Maret 99.9977 100.0038 99.9980 

April 100.0015 99.9972 100.0097 

Mei 99.9947 99.9987 99.9987 

Juni 100.0100 100.0027 99.9974 

Juli 99.9975 100.0099 100.0056 

Agustus 100.0072 99.9949 99.9930 

September 99.9897 100.0006 100.0022 

Oktober 99.9856 99.9963 99.9992 

November 99.9977 99.9905 99.9966 

Desember 99.9932 100.0141 100.0004 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

Pada Tabel 5 di atas, menunjukkan besarnya pengaruh musiman yang terjadi 

pada harga rill cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan konsumen di Jawa Timur 

selama periode Januari 2003-Desember 2012. Jika diperhatikan pada tabel 

tersebut, nilai indeks musiman pada tingkat produsen, pedagang, dan konsumen 

memiliki rata-rata perbedaan 0.01% dengan nilai harapan sebesar 100%. Nilai 

tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil analisis variasi musiman 

pada harga nominal cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan konsumen di Jawa 

Timur.  

 
Gambar 18. Grafik Perkembangan IM Harga Rill Cengkeh di Jawa Timur 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 
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Pengaruh musiman yang terjadi pada harga rill cengkeh tingkat produsen, 

pedagang, dan konsumen di Jawa Timur juga ditunjukkan pada Gambar 18. Pola 

indeks musiman tersebut cenderung konstan jika dibandingkan dengan pengaruh 

musiman yang terjadi pada harga nominal cengkeh tingkat produsen, pedagang, 

dan konsumen di Jawa Timur. Besarnya pengaruh musiman tersebut konstan 

dengan nilai mendekati 100 atau bisa dikatakan bernilai 100. Dari hasil nilai 

indeks musiman tersebut dapat dikatakan bahwa harga rill cengkeh tingkat 

produsen, pedagang, dan konsumen di Jawa Timur tidak dipengaruhi secara 

musiman, karena menunjukkan selisih nilai indeks musiman dengan nilai harapan 

rata-rata hanya sebesar 0,01% dan jika dibulatkan satu desimal menunjukkan nilai 

indeks musiman sama dengan 100%. Hal ini disebabkan karena harga rill telah 

mengalami deflasi yaitu dihilangkannya dari pengaruh inflasi sehingga 

menunjukkan hasil yang cenderung konstan. Menurut Arsyad (1993), indeks 

harga memiliki pola yang konsisten akibat dari dihilangkannya pengaruh variasi 

harga dan inflasi. 

 

5.5. Peramalan Harga Cengkeh di Jawa Timur 

Peramalan harga cengkeh merupakan perkiraan harga cengkeh yang 

kemungkinan terjadi pada periode yang akan datang berdasarkan informasi harga 

cengkeh pada periode yang lalu. Pada penelitian ini, peramalan dilakukan 

berdasarkan harga nominal cengkeh pada tingkat produsen, pedagang, dan 

konsumen di Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari 2003 hingga Desember 

2012 untuk meramalkan harga cengkeh pada periode Juli 2014 hingga Juni 2016. 

Metode yang digunakan dalam peramalan ini adalah metode ARIMA (Box-

Jenkins) yaitu dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya menggambarkan 

model secara umum dan uji stasoiner data, mengidentifikasi model peramalan, 

menduga parameter model (estimasi parameter), melakukan pemeriksaan 

diagnostik model peramalan, dan melakukan peramalan. Dalam penerapan metode 

ARIMA (Box-Jenkins) pada penelitian ini dibantu dengan alat bantu komputer 

yaitu program Minitab 16. 
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5.5.1. Gambaran Model Secara Umum dan Uji Stasioner Data 

Pada tahapan penggambaran model secara umum metode ARIMA terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan kestasioneran data time series. Menurut 

Makridakis, Wheelwright, dan McGee (1999), kebanyakan data time series 

bersifat nonstasioner dan aspek AR dan MA dari model ARIMA hanya bisa 

menggunakan data time series yang stasioner. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pemeriksaan apakah series sudah stasioner atau tidak. Suatu deret pengamatan 

atau data yang diperoleh dikatakan stasioner jika proses tidak berubah seiring 

perubahan waktu, dimana rata-rata deret pengamatan disepanjang waktu selalu 

konstan. 

Menurut Makridakis, Wheelwright, dan McGee (1999), pola kestasioneran 

data dapat dilihat plot autokorelasi. Nilai-nilai autokorelasi dari data yang 

stasioner akan turun sampai nol sesudah time lag (selisih waktu) kedua atau 

ketiga, sedangkan untuk data yang tidak stasioner, nilai-nilai tersebut berbeda dari 

nol untuk beberapa periode waktu. Apabila disajikan secara grafik, autokorelasi 

data yang tidak stasioner memperlihatkan suatu trend searah diagonal dari kanan 

ke kiri bersama dengan meningkatnya jumlah time lag. Ketidakstasioneran pada 

data dapat distasionerkan melalui penggunaan metode pembedaan (differencing) 

seperti pada Lampiran 12. 

Pemeriksaan kestasioneran data juga dapat dilakukan dengan plot time 

series menggunakan scatter plot, dimana stasioneritas data harus dalam varians 

(ragam) dan mean (rata-rata) (Maghfiroh, Wahyuningsih, dan Hartatiati, 2012). 

Data yang tidak stasioner dalam varians dapat dilihat dengan nilai λ (lamda) atau 

Rounded value estimate pada transformasi Box-Cox, sedangkan stationeritas data 

dalam mean perlu dilakukan pembedaan (differencing).  

 

5.5.1.1. Stasioneritas Terhadap Ragam 

Stasioner terhadap varians atau ragam dilakukan dengan transformasi Box-

Cox. Data yang tidak stasioner dalam varians dapat dilihat dengan nilai λ (lamda) 

atau Rounded value pada transformasi Box-Cox. Nilai λ sebesar 1 berarti data 

sudah stasioner dalam varians, sedangkan nilai λ tidak sebesar 1 berarti data tidak 

stasioner dalam varians sehingga diperlukan transformasi Box-Cox kembali. 
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Pada Gambar 19 memperlihatkan bahwa plot Box-Cox pada harga nominal 

cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan konsumen menunjukkan data belum 

stasioner karena nilai lamda (λ) belum sama dengan 1 yaitu masing-masing adalah 

0.00, -0.51, dan 0.00 yang berarti data belum stasioner terhadap ragam maka perlu 

dilakukan transformasi Box-Cox lagi hingga nilai lamda (λ) sama dengan 1. 

Demikian juga pada Gambar 20, data menunjukkan masih belum stasioner 

terhadap ragam  karena hasil tes Box-Cox setelah dilakukan transformasi 1 kali 

dari plot Box-Cox data harga nominal cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan 

konsumen memiliki nilai lamda masih belum sama dengan 1 yaitu masing-masing 

sebesar -1.00, 0.50, dan 2.00, sehingga perlu dilakukan transformasi Box-Cox 

kembali hingga nilai lamda sama dengan 1.00. Pada data ini transformasi Box-Cox 

dilakukan sebanyak dua kali hingga mendapatkan nilai lamda (λ) sama dengan 

1.00. 

 

 

 
Gambar 19. Plot Box-Cox Data Harga Nominal Cengkeh Tingkat Produsen,  

 Pedagang dan Konsumen Sebelum Intervensi 
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Gambar 20. Plot Box-Cox Transformasi 1 Data Harga Cengkeh (a) Tingkat  

Produsen, (b) Tingkat Pedagang, dan (c) Tingkat Konsumen 

 

 

 
Gambar 21. Plot Box-Cox Transformasi 2 Data Harga Cengkeh (a) Tingkat  

Produsen, (b) Tingkat Pedagang, dan (c) Tingkat Konsumen 

 

Hasil tes Box-Cox setelah dilakukan transformasi dua kali dari plot Box-Cox 

transformasi 1 data harga nominal cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan 

(a) (b) 

(c) 

(a) (b) 

(c) 
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konsumen ditunjukkan oleh Gambar 21 dengan nilai lamda sama dengan 1.00. Hal 

ini berarti bahwa data telah stasioner terhadap varian sehingga tidak perlu 

dilakukan transformasi kembali. 

 

5.5.1.2. Stasioneritas Terhadap Rata-Rata 

  Tahap selanjutnya adalah menguji apakah data telah stasioner terhadap 

mean dengan melihat plot Autocorrelation Function (ACF) dan Partial 

Autocorrelation Function (PACF). Data yang stasioner adalah apabila suatu data 

runtut waktu memiliki rata-rata dan memiliki kecenderungan bergerak menuju 

rata-rata. 

 

 

 

 
Gambar 22. Grafik ACF dan PACF Data Harga Cengkeh Tingkat (a) Produsen,  

(b) Pedagang, dan (c) Konsumen yang Telah Ditransformasi 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Grafik ACF pada Gambar 22 mengindikasikan bahwa data belum stasioner 

dalam mean. Hal ini disebabkan oleh beberapa lag ada yang keluar dari batas 

signifikansi atau grafik ACF tidak dies down dan meskipun pada grafik PACF 

terdapat 1 lag yang cut off. Oleh karena itu, perlu dilakukan differencing 

(pembedaan) pada data yang telah ditransformasi agar menjadi stasioner. Proses 

difference merupakan suatu proses untuk membuat data agar stasioner terhadap 

mean. Prinsip dari metode ini yaitu dengan mecari selisih dari satu periode data 

terhadap data berikutnya sampai diperoleh data baru hasil differencing yang 

stasioner terhadap mean (Hakim, 2012). 

Apabila plot ACF atau PACF mencapai nilai stasioner pada lags yang cukup 

besar (>5) atau bisa dikatakan turun lambat, maka kondisi ini dikatakan 

mengalami  dies down. ACF dan PACF dikatakan  cuts off  atau terpotong apabila 

digambar terhadap sumbu waktu akan stasioner pada  lags yang cukup kecil.  

 

 

 
Gambar 23. Plot Data Harga Cengkeh Setelah Stasioner Pada (a) Tingkat 

Produsen, (b) Tingkat Pedagang, dan (c) Tingkat Konsumen setelah 

Differencing  

 

Setelah dilakukan differencing terhadap data, maka didapatkan data yang 

telah stasioner terhadap mean. Stasioneritas merupakan hal yang sangat penting 

(a) (b) 

(c) 
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dalam analisis time series, khususnya pada pemodelan ARIMA. Stasioneritas 

terhadap mean dari data harga cengkeh pada tingkat produsen, pedagang, dan 

konsumen di Jawa Timur setelah diffencing satu kali ditunjukkan pada plot 

Gambar 23.  Hal ini dibuktikan dari rata-rata data pengamatan disepanjang waktu 

selalu konstan atau tidak berubah seiring perubahan waktu.  

 

5.5.2. Identifikasi Model Peramalan 

Model yang dapat digunakan untuk peramalan dapat diidentifikasi melalui 

plot ACF dan PACF. Model peramalan yang digunakan adalah model ARIMA 

yang mengikuti model (p,d,q). Mulyono (2000) menjelaskan nilai d diperoleh dari 

proses differencing, dan dalam menentukan nilai p dan q dibantu dengan 

mengamati pola fungsi autocorrelation (ACF) dan partial autocorrelation 

(PACF). 

 

 
Gambar 24. Grafik ACF dan PACF Data Harga Cengkeh Tingkat Produsen 

  Setelah Transformasi dan Differencing  

 

 
Gambar 25. Grafik ACF dan PACF Data Harga Cengkeh Tingkat Pedagang 

Setelah Transformasi dan Differencing  
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Gambar 26. Grafik ACF dan PACF Data Harga Cengkeh Tingkat Konsumen 

Setelah Transformasi dan Differencing  

 

Berdasarkan plot ACF dan PACF di atas (Gambar 24, 25, dan 26), dapat 

diketahui beberapa model alternatif ARIMA (p,d,q) yang dapat digunakan untuk 

meramalkan harga cengkeh pada periode yang akan datang. Beberapa model 

ARIMA yang dapat digunakan untuk meramalkan harga cengkeh di Jawa Timur 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 6. Model Peramalan Harga Cengkeh di Jawa Timur 

Tingkat Model Peramalan 

Produsen 

ARIMA (1,1,0) 

ARIMA (1,1,1) 

ARIMA (0,1,1) 

Pedagang 

ARIMA (0,1,1) 

ARIMA (1,1,1) 

ARIMA (2,1,3) 

ARIMA (3,1,3) 

ARIMA (3,1,4) 

Konsumen 

ARIMA (1,1,0) 

ARIMA (1,1,1) 

ARIMA (0,1,1) 

ARIMA (2,1,2) 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

5.5.3. Estimasi Parameter 

Estimasi parameter dilakukan dengan melihat  p-value  dari  output model  

ARIMA. Hipotesis nol  (H0) dari uji parameter adalah parameter tidak signifikan 

jika nilai p-value > 0.05. Hipotesis alternatif (H1) dari uji parameter adalah 
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parameter cukup signifikan jika nilai p-value < 0.05.  Pada model ARIMA baik di 

tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 7. Estimasi Parameter Model Peramalan Harga Cengkeh di Jawa Timur 

Tingkat 

Model 

Peramalan 

ARIMA 

Parameter t-hitung p-value Signifikansi 

Produsen 

(1,1,0) AR 1  -0.4343 -5.20 0.000 Ya 

(1,1,1) 
AR 1  -0.1586 

MA 1  0.3474 

-0.82 

1.86 

0.416 

0.066 
Tidak 

(0,1,1) MA 1  0.4695 5.56 0.000 Ya 

Pedagang 

(0,1,1) MA 1  0.0955    1.04   0.299 Tidak 

(1,1,1) 
AR 1  -0.2362    

MA 1  -0.1146    

-0.33   

-0.16   

0.744 

0.877 
Tidak 

(2,1,3) 

AR 1  1.4669    

AR 2  -0.7584    

MA 1  1.6145    

MA 2  -1.1983    

MA 3  0.1618    

12.43   

-8.78   

22.80 

-91.96 

3.67     

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Ya 

(3,1,3) 

AR 1  -0.0101    

AR 2  0.3528    

AR 3  -0.2759    

MA 1  0.0739     

-0.05 

2.14  

-1.47 

0.48    

0.957 

0.034 

0.144 

0.633 

Tidak 

(3,1,3) 
MA 2  0.3121    

MA 3  -0.7029    

2.21   

-4.47       

0.029 

0.000 
Tidak 

(3,1,4) 

AR 1  0.9098    

AR 2  0.4788    

AR 3  -0.7936    

MA 1  1.1302    

MA 2  0.2633    

MA 3  -1.2614    

MA 4  0.5310       

9.93   

4.10   

-9.99   

12.62   

3.13   

-29.10  

5.59    

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.000 

0.000 

Ya 

Konsumen 

(1,1,0) AR 1  -0.1332    -1.46   0.148 Tidak 

(1,1,1) 
AR 2  -0.3987    

MA 1  -0.2566    

-0.73 

-0.45     

0.468 

0.657 
Tidak 

(0,1,1) MA 1  0.0993    1.08   0.282 Tidak 

(2,1,2) 

AR 1  1.1518    

AR 2  -0.6128    

MA 1  1.3001    

MA 2  -0.9281    

9.27   

-6.17   

17.91   

-23.28   

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Ya 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Dari keselurahan model yang mungkin pada Tabel 7, diperoleh hasil 

estimasi parameter bahwa hanya beberapa model saja yang memenuhi taraf 

signifikansi. Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah 5% atau 0.05. Model 
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yang signifikan pada tingkat produsen adalah ARIMA (1,1,0) dan ARIMA 

(0,1,1), sedangkan pada tingkat pedagang adalah ARIMA (2,1,3) dan ARIMA 

(3,1,4), dan untuk tingkat konsumen adalah ARIMA (2,1,2). Hal ini berarti H0 

ditolak karena p-value < α atau p-value < 0.05. 

 

5.5.4. Pemeriksaan Diagnostik Model Peramalan 

Pemeriksaan model dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa model yang 

dipilih dan parameter yang diduga apakah sudah sesuai dengan data yang ada atau 

belum.  Pemeriksaan diagnostik model dilakukan dengan uji independensi residual 

(white noise) dan uji normalitas residual. Pada uji independensi residual (white 

noise) menggunakan uji Ljung-Box dan pada uji normalitas residual menggunakan 

Kolmogorov-smirnov untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual. 

 

5.5.4.1. Uji Independensi Residual 

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi independensi residual (white noise) 

antar lag. Dalam uji ini menggunakan statistik Ljung-Box dengan level toleransi 

(α) sebesar 5% untuk analisis. Hasil uji independensi residual pada harga nominal 

cengkeh adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Hasil Uji Independensi Residual pada Harga Cengkeh Tingkat Produsen 

Model 
Lag 

(K) 
df (K=k) 

Statistik 

Ljung-Box 

Tabel 

distribusi 
p-value 

ARIMA 

(1,1,0) 

12 11 15.2 19.68 0.124 

24 23 17.6 35.17 0.777 

36 35 22.9 49.80 0.942 

48 47 27.8 64.00 0.989 

ARIMA 

(1,1,1) 

12 10 11.9 18.31 0.291 

24 22 15.1 33.92 0.858 

36 34 20.2 48.60 0.971 

48 46 25.4 62.83 0.994 

ARIMA 

(0,1,1) 

12 11 12.7 19.68 0.260 

24 23 16.0 35.17 0.816 

36 35 21.4 49.80 0.958 

48 47 26.3 64.00 0.992 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

Tabel 8 menunjukkan hasil uji independensi residual model ARIMA tingkat 

produsen pada lag 12, 24, 36, dan 48. Nilai p-value pada semua model di semua 
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lag yaitu lag 12, 24, 36, dan 48 lebih dari 0.05 (p-value > 0.05) dan juga nilai 

Statistic Ljung-Box kurang dari nilai tabel distribusi (Statistic Ljung-Box < 𝒳2
). 

Hal ini berarti semua model yaitu ARIMA (1,1,0), ARIMA (1,1,1), dan ARIMA 

(0,1,1) telah memenuhi uji independensi residual atau residual white noise sudah 

mengikuti distribusi garis normal. 

Tabel  9. Hasil Uji Independensi Residual pada Harga Cengkeh Tingkat Pedagang 

Model 
Lag 

(K) 
df (K=k) 

Statistik 

Ljung-Box 

Tabel 

distribusi 
p-value 

ARIMA 

(1,1,1) 

12 10 37.2 18.31 0.000 

24 22 53.8 33.92 0.000 

36 34 56.0 48.60 0.010 

48 46 60.1 62.83 0.079 

ARIMA 

(0,1,1) 

12 11 36.8 19.68 0.000 

24 23 53.3 35.17 0.000 

36 35 55.6 49.80 0.015 

48 47 59.9 64.00 0.093 

ARIMA 

(2,1,3) 

12 6 23.4 12.59 0.001 

24 18 42.4 28.87 0.001 

36 30 45.9 43.77 0.031 

48 42 50.7 58.12 0.169 

ARIMA 

(3,1,3) 

12 6 23.4 12.59 0.001 

24 18 42.4 28.87 0.001 

36 30 45.9 43.77 0.031 

48 42 50.7 58.12 0.169 

ARIMA 

(3,1,4) 

12 5 13.7 11.07 0.018 

24 17 32.9 27.59 0.012 

36 29 38.1 42.56 0.121 

48 41 42.0 56.94 0.429 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

Tabel 9 menunjukkan hasil uji independensi residual model ARIMA tingkat 

pedagang pada lag 12, 24, 36, dan 48. Nilai p-value pada semua model di semua 

lag yaitu lag 12, 24, 36, dan 48 tidak semua melebihi 0.05 dan demikian juga 

dengan nilai Statistic Ljung-Box masih ada di beberapa lag yang kurang dari nilai 

tabel distribusi (𝒳2
). Hal ini berarti semua model yaitu ARIMA (1,1,1), ARIMA 

(0,1,1), ARIMA (2,1,3), ARIMA (3,1,3), dan ARIMA (3,1,4) tidak memenuhi uji 

independensi residual atau residual white noise belum mengikuti distribusi garis 

normal. 
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Tabel 10. Hasil Uji Independensi Residual pada Harga Cengkeh Tingkat  

Konsumen 

Model 
Lag 

(K) 
df (K=k) 

Statistik 

Ljung-Box 

Tabel 

distribusi 
p-value 

ARIMA 

(1,1,0) 

12 11 27.7 19.68 0.004 

24 23 36.2 35.17 0.039 

36 35 39.6 49.80 0.272 

48 47 43.8 64.00 0.607 

ARIMA 

(1,1,1) 

12 10 27.1 18.31 0.003 

24 22 35.8 33.92 0.040 

36 34 39.2 48.60 0.279 

48 46 43.4 62.83 0.609 

ARIMA 

(0,1,1) 

12 11 26.6 19.68 0.005 

24 23 35.2 35.17 0.049 

36 35 38.8 49.80 0.304 

48 47 43.0 64.00 0.638 

ARIMA 

(2,1,2) 

12 8 14.0 15.51 0.083 

24 20 23.3 31.41 0.275 

36 32 28.0 46.19 0.667 

48 44 32.3 65.17 0.904 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

Tabel 10 menunjukkan hasil uji independensi residual model ARIMA 

tingkat konsumen pada lag 12, 24, 36, dan 48. Model yang telah memenuhi uji 

independensi residual atau sudah mengikuti distribusi garis normal adalah model 

ARIMA (2,1,2). Hal ini dibuktikan dari nilai p-value di semua lag yaitu lag 12, 

24, 36, dan 48 lebih dari 0.05 (p-value > 0.05) dan juga nilai Statistic Ljung-Box 

kurang dari nilai tabel distribusi (Statistic Ljung-Box < 𝒳2
). Sedangkan model 

ARIMA yang lain belum memenuhi uji independensi residual karena nilai p-value 

kurang dari 0.05 meskipun tidak pada semua lag dan juga nilai Statistic Ljung-Box 

masih banyak yang melebihi nilai tabel distribusi (𝒳2
). 

 

5.5.4.2. Uji Kenormalan Residual 

Uji normalitas residual dilakukan dengan Kolmogorov-smirnov untuk 

mendeteksi adanya korelasi antar residual. Menurut Madiyaningsih (2012), 

konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi 

normal. Jika signifikansi di bawah 0.05 berarti data yang akan diuji mempunyai 

perbedaan yang signifikan dengan data normal, dan jika signifikansi di atas 0.05 
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maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan 

data normal, berarti data yang kita uji normal. Berikut hasil uji kenormalan 

residual pada harga nominal cengkeh di Jawa Timur. 

Pada Gambar 27, menunjukkan bahwa hasil normalitas data residual harga 

cengkeh tingkat produsen pada semua model yaitu model ARIMA (1,1,0), 

ARIMA (1,1,1) dan ARIMA (0,1,1) nilainya (p-value = 0,010) < 0,05 sehingga 

data tidak memenuhi uji normalitas. Nilai residual merupakan nilai kesalahan 

yang muncul akibat pemodelan, dimana residual dikatakan memenuhi uji 

normalitas apabila p-value > 0,05. Namun bila ternyata nilai p-value kurang dari 

0,05 dugaan ARIMA masih tetap bisa dipakai, meski ada sebagian data yang tidak 

berada di garis distribusi normal (Madiyaningsih, 2012).   

 

 
Model ARIMA (1,1,0)     Model ARIMA (1,1,1) 

 
Model ARIMA (0,1,1) 

Gambar 27. Hasil Uji Normalitas Residual Harga Cengkeh  

Tingkat Produsen 

 

Pada Gambar 28 menunjukan bahwa hasil normalitas data residual harga 

cengkeh tingkat pedagang pada semua model yaitu model ARIMA (1,1,0), 

ARIMA (1,1,1) dan ARIMA (0,1,1) nilainya (p-value = 0.010) < 0.05 sehingga 

data tidak memenuhi uji normalitas. Nilai residual merupakan nilai kesalahan 
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yang muncul akibat pemodelan, dimana residual dikatakan memenuhi uji 

normalitas apabila p-value > 0.05. Namun bila ternyata nilai p-value kurang dari 

0.05 dugaan ARIMA masih tetap bisa dipakai, meski ada sebagian data yang tidak 

berada di garis distribusi normal (Madiyaningsih, 2012).   

 

 
Model ARIMA (1,1,1)     Model ARIMA (0,1,1) 

 
Model ARIMA (3,1,3)     Model ARIMA (3,1,4) 

 
Model ARIMA (2,1,3) 

Gambar 28. Hasil Uji Normalitas Residual Harga Cengkeh  

Tingkat Pedagang 

 

Pada Gambar 29 menunjukan bahwa hasil normalitas data residual harga 

cengkeh tingkat konsumen pada semua model yaitu model ARIMA (1,1,0), 



80 
 

ARIMA (1,1,1) dan ARIMA (0,1,1) nilainya (p-value = 0.010) < 0.05 sehingga 

data tidak memenuhi uji normalitas. Nilai residual merupakan nilai kesalahan 

yang muncul akibat pemodelan, dimana residual dikatakan memenuhi uji 

normalitas apabila p-value > 0.05. Namun bila ternyata nilai p-value kurang dari 

0,05 dugaan ARIMA masih tetap bisa dipakai, meski ada sebagian data yang tidak 

berada di garis distribusi normal (Madiyaningsih, 2012).   

 

 
Model ARIMA (1,1,0)     Model ARIMA (1,1,1) 

 
Model ARIMA (0,1,1)     Model ARIMA (2,1,2) 

Gambar 29. Hasil Uji Normalitas Residual Harga Cengkeh Tingkat Konsumen 

 

5.5.5. Pemilihan Model Terbaik 

Dari beberapa model yang telah ditentukan, masih perlu dilakukan 

pemilihan model terbaik yang paling layak untuk digunakan pada peramalan deret 

waktu. Dalam menentukan model terbaik kriteria yang dipakai pertama adalah 

adalah prinsip parsimony, yaitu model dipilih dengan dugaan parameter AR(p) 

atau MA(q) yang minimal atau bisa dikatakan model yang parsimony adalah 

model yang paling sederhana (Pankratz (1998) dalam Widhianty, 2013). Kriteria 

yang kedua adalah menggunakan AIC (Akaike’s Information Criteria), SBC 
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(Schwartz Bayesian Criterion), dan MSE (Mean Square Errors) dimana model 

terbaik adalah model dengan nilai paling kecil.  

AIC merupakan kriteria yang digunakan untuk pemilihan model dengan 

mempertimbangkan banyaknya parameter yang digunakan dalam model. SBC 

merupakan kriteria pemilihan model terbaik dipilih berdasarkan nilai terkecil, 

semkin kecil nilai SBC maka model yang didapatkan semakin baik. Berikut 

adalah tabel hasil nilai AIC, SBC dan MSE pada harga nominal cengkeh tingkat 

produsen, pedagang dan konsumen. 

 

Tabel 11. Estimasi Parameter Model Peramalan Harga Cengkeh  

Tingkat Model Peramalan AIC SBC MS (MSE) 

Produsen 

ARIMA (1,1,0) 21.35785 21.40481 108130698 

ARIMA (1,1,1) 21.34410 21.41454 106562618 

ARIMA (0,1,1) 21.32286 21.36957 106297678 

Pedagang 

ARIMA (0,1,1) 21.34378 21.39049 107329150 

ARIMA (1,1,1) 21.36550 21.43594 107827631 

ARIMA (2,1,3) 21.29372 21.36455 89148459 

ARIMA (3,1,3) 21.30949 21.38070 94445924 

ARIMA (3,1,4) 21.29225 21.36346 78620701 

Konsumen 

ARIMA (1,1,0) 21.42170 21.46866 115277020 

ARIMA (1,1,1) 21.43348 21.50392 115604644 

ARIMA (0,1,1) 21.41826 21.46497 115794580 

ARIMA (2,1,2) 21.36132 21.43214 103128983 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Semakin kecil nilai AIC, SBC dan MSE mengindikasikan bahwa model 

semakin mendekati baik. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, model yang bisa 

dikatakan layak dengan nilai terkecil adalah untuk tingkat produsen model 

ARIMA (0,1,1) dengan nilai AIC sebesar 21.34378, SBC sebesar 21.36957 dan 

MS sebesar 106297678, untuk tingkat pedagang model ARIMA (3,1,4) dengan 

nilai AIC sebesar 21.29225, SBC sebesar 21.36346, dan MS sebesar 78620701, 

dan untuk tingkat konsumen adalah model ARIMA (2,1,2) dengan nilai AIC 

sebesar 21.36132, SBC sebesar 21.43214, dan MS sebesar 103128983. 

 

5.5.6. Peramalan Harga Cengkeh 

Peramalan merupakan kegiatan memperkirakan apa yang terjadi pada masa 

yang akan datang (Assauri, 1984). Pada penelitian ini peramalan dilakukan untuk 
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memperkirakan harga cengkeh di Jawa Timur pada masa yang datang. Peramalan 

harga cengkeh dilakukan pada tiga tingkat lembaga pemasaran, yaitu peramalan 

harga cengkeh di tingkat produsen, peramalan harga cengkeh di tingkat pedagang, 

dan peramalan harga cengkeh di tingkat konsumen. 

 

5.5.6.1. Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Produsen 

Peramalan harga cengkeh tingkat produsen dilakukan untuk mengetahui 

harga cengkeh tingkat produsen pada periode yang akan datang dengan 

menggunakan data harga tersebut pada masa lampau. Hasil peramalan ini 

diharapkan mampu memperkecil resiko kerugian produsen cengkeh di Provinsi 

Jawa Timur. Peramalan harga cengkeh tingkat produsen ini dilakukan pada 

periode Juli 2014-Juni 2016, sehingga terdapat 24 periode peramalan dalam 

bentuk bulanan.  

Model yang digunakan dalam peramalan harga cengkeh tingkat produsen ini 

adalah model ARIMA (0,1,1). Model ini telah melalui berbagai pengecekan, 

identifikasi, estimasi dan pemeriksaan diagnostik model peramalan. Meskipun 

model ini tidak memenuhi uji kenormalan residual, namun model ini masih tetap 

bisa dipakai karena telah memenuhi uji independensi residual dan memiliki nilai 

AIC, SBC, dan MSE terkecil dibandingkan model lainnya.  

 
Gambar 30. Plot Hasil Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Produsen 

 

Gambar 30 menunjukkan plot data harga cengkeh tingkat produsen tahun 

2003-2012 dan hasil peramalan harga cengkeh tingkat pedagang pada masa yang 

160140120100806040201

200000

150000

100000

50000

0

Time

N
o

m
in

a
l P

ro
d

u
se

n

Time Series Plot for Nominal Produsen
(with forecasts and their 95% confidence limits)



83 
 

akan datang. Berdasarkan gambar tersebut, hasil peramalan berada diantara batas 

atas (upper) dan batas bawah (lower) peramalan peramalan pada selang 

kepercayaan 95%. Angka hasil peramalan yang didapatkan seperti pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 12. Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Produsen Juli 2014-Juni 2016 

Periode Tahun Bulan Peramalan (Rp/Kg) 

139 

2014 

Juli 116669.05 

140 Agustus 116306.33 

141 September 115729.78 

142 Oktober 116013.39 

143 November 116503.02 

144 Desember 116282.52 

145 

2015 

Januari 115867.37 

146 Februari 116037.68 

147 Maret 116389.15 

148 April 116258.59 

149 Mei 115961.48 

150 Juni 116060.67 

151 Juli 116311.46 

152 Agustus 116236.93 

153 September 116025.52 

154 Oktober 116080.79 

155 November 116258.75 

156 Desember 116218.45 

157 

2016 

Januari 116068.85 

158 Februari 116097.59 

159 Maret 116223.19 

160 April 116203.30 

161 Mei 116097.99 

162 Juni 116111.16 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 12, peramalan harga cengkeh tingkat produsen pada 

periode Juli 2014-Juni 2016 menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Pada periode 

Juli 2014-Juni 2015, hasil perkiraan harga cengkeh tertinggi di tingkat produsen 

sebesar Rp 116669.05/kg terjadi pada bulan Juli 2014 dan harga cengkeh terendah 

sebesar Rp 115729.78/kg terjadi pada bulan September 2014. Demikian juga pada 

periode Juli 2015-Juni 2016, hasil perkiraan harga cengkeh tertinggi di tingkat 
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produsen sebesar Rp 116311.46/kg terjadi pada bulan Juli 2015 dan harga 

cengkeh terendah sebesar Rp 116025.52/kg terjadi pada bulan September 2015.  

Tinggi rendahnya harga cengkeh dipengaruhi oleh jumlah produksi yang 

ada serta bagaimana kondisi iklim pada saat itu. Pada bulan Juli hasil perkiraan 

harga cengkeh pada tingkat produsen mencapai puncaknya. Hal ini dikarenakan 

pada bulan tersebut merupakan bulan awal panen cengkeh. Menurut Hadiwijaya 

(1986), harga cengkeh akan cenderung naik pada saat menjelang panen. Selain itu, 

tingginya harga cengkeh pada bulan Juli juga didukung dengan kondisi iklim 

karena menurut BPS (2013) bulan Juli merupakan bulan kemarau. Pada kondisi 

seperti ini, memudahkan proses penjemuran cengkeh sehingga diperoleh kondisi 

yang kering sehingga kualitas cengkeh yang dihasilkan cukup baik dan harganya 

pun akan tinggi. 

Sedangkan untuk hasil perkiraan harga cengkeh terendah di tingkat 

produsen pada bulan September dikarenakan pada bulan tersebut masih dalam 

masa panen cengkeh. Biasanya harga cengkeh akan cenderung turun pada saat 

masa panen karena jumlah produksi cengkeh masih cukup besar. Menurut 

Hadiwijaya (1986), tanaman cengkeh di Jawa tumbuh kuncup bunga antara bulan 

November, Desember dan Januari, maka panennya jatuh pada bulan-bulan Mei, 

Juni dan Juli dan untuk musim panen cengkeh sendiri dilakukan 3-4 bulan dengan 

puncak produksi pada bulan kedua setelah mulai pemetikan. 

 

5.5.6.2. Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Pedagang 

Peramalan harga cengkeh tingkat pedagang dilakukan untuk mengetahui 

harga cengkeh tingkat pedagang pada periode yang akan datang dengan 

menggunakan data harga tersebut pada masa lampau. Hasil peramalan ini 

diharapkan mampu memperkecil resiko kerugian pedagang cengkeh di Provinsi 

Jawa Timur. Peramalan harga cengkeh tingkat pedagang ini dilakukan pada 

periode Juli 2014-Juni 2016, sehingga terdapat 24 periode peramalan dalam 

bentuk bulanan. 

Model yang digunakan dalam peramalan harga cengkeh tingkat pedagang 

ini adalah model ARIMA (3,1,4). Model ini telah melalui berbagai pengecekan, 

identifikasi, estimasi dan pemeriksaan diagnostik model peramalan. Meskipun 
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model ini tidak memenuhi uji kenormalan residual, namun model ini masih tetap 

bisa dipakai karena telah memenuhi uji independensi residual dan memiliki nilai 

AIC, SBC, dan MSE terkecil dibandingkan model lainnya.  

 

 
Gambar 31. Plot Hasil Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Pedagang 

 

Gambar 31 menunjukkan plot data harga cengkeh tingkat pedagang tahun 

2003-2012 dan hasil peramalan harga cengkeh tingkat pedagang pada masa yang 

akan datang. Berdasarkan gambar tersebut, hasil peramalan berada diantara batas 

atas (upper) dan batas bawah (lower) peramalan pada selang kepercayaan 95%. 

Angka hasil peramalan yang didapatkan seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 13. Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Pedagang Juli 2014-Juni 2016 

Periode Tahun Bulan Peramalan (Rp/Kg) 

139 

2014 

Juli 148524.09 

140 Agustus 148574.91 

141 September 148532.07 

142 Oktober 148567.49 

143 November 148538.01 

144 Desember 148562.61 

145 

2015 

Januari 148542.19 

146 Februari 148559.22 

147 Maret 148545.05 

148 April 148556.83 

149 Mei 148547.02 

150 Juni 148555.18 
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Tabel 13. (Lanjutan) 

Periode Tahun Bulan Peramalan (Rp/Kg) 

151 

2015 

Juli 148548.39 

152 Agustus 148554.04 

153 September 148549.34 

154 Oktober 148553.26 

155 November 148549.99 

156 Desember 148552.71 

157 

2016 

Januari 148550.45 

158 Februari 148552.33 

159 Maret 148550.77 

160 April 148552.07 

161 Mei 148550.98 

162 Juni 148551.89 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 13, peramalan harga cengkeh tingkat pedagang pada 

periode Juli 2014-Juni 2016 menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Pada periode 

Juli 2014-Juni 2015, hasil perkiraan harga cengkeh tertinggi di tingkat pedagang 

sebesar Rp 148574.91/kg terjadi pada bulan Agustus 2014 dan harga cengkeh 

terendah sebesar Rp 148524.09/kg terjadi pada bulan Juli 2014. Demikian juga 

pada periode Juli 2015-Juni 2016, hasil perkiraan harga cengkeh tertinggi di 

tingkat pedagang sebesar Rp 148554.04/kg terjadi pada bulan Agustus 2015 dan 

harga cengkeh terendah sebesar Rp 148548.39/kg terjadi pada bulan Juli 2015. 

Pada bulan Agustus perkiraan harga cengkeh tingkat pedagang 

menunjukkan hasil tertinggi. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut merupakan 

bulan kemarau karena menurut BPS (2013), musim kemarau di Jawa Timur terjadi 

antara bulan Juni-Oktober. Pada kondisi kemarau intensitas penyinaran matahari 

tinggi, hal ini sangat membantu dalam proses pengeringan cengkeh untuk 

memperoleh kualitas cengkeh yang baik dengan kondisi kering patah sehingga 

pedagang berani membayar tinggi.  

Sedangkan untuk hasil perkiraan harga cengkeh terendah di tingkat 

pedagang pada bulan Juli. Kondisi ini berbeda dengan perkiraan harga tingkat 

produsen, dimana bulan Juli pada tingkat produsen menunjukkan perkiraan harga 

tertinggi. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan panen 

cengkeh, sehingga produksi cengkeh yang cukup banyak. Namun, kemungkinan 
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kondisi yang berbeda menunjukkan sedikitnya permintaan cengkeh pada industri 

yang menggunaakan komoditi ini sebagai bahan baku karena masih tersedianya 

stok bahan baku, sehingga mempengaruhi harga cengkeh tingkat pedagang 

menjadi lebih rendah.  

 

5.5.6.3. Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Konsumen 

Peramalan harga cengkeh tingkat konsumen dilakukan untuk mengetahui 

harga cengkeh tingkat konsumen pada periode yang akan datang dengan 

menggunakan data harga tersebut pada masa lampau. Hasil peramalan ini 

diharapkan mampu memperkecil resiko kerugian konsumen cengkeh di Provinsi 

Jawa Timur. Peramalan harga cengkeh tingkat konsumen ini dilakukan pada 

periode Juli 2014-Juni 2016, sehingga terdapat 24 periode peramalan dalam 

bentuk bulanan. 

Model yang digunakan dalam peramalan harga cengkeh tingkat konsumen 

ini adalah model ARIMA (2,1,2). Model ini telah melalui berbagai pengecekan, 

identifikasi, estimasi dan pemeriksaan diagnostik model peramalan. Meskipun 

model ini tidak memenuhi uji kenormalan residual, namun model ini masih tetap 

bisa dipakai karena telah memenuhi uji independensi residual dan memiliki nilai 

AIC, SBC, dan MSE terkecil dibandingkan model lainnya. 

 

 
Gambar 32. Plot Hasil Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Konsumen 
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Gambar 32 menunjukkan plot data harga cengkeh tingkat konsumen tahun 

2003-2012 dan hasil peramalan harga cengkeh tingkat pedagang pada masa yang 

akan datang. Berdasarkan gambar tersebut, hasil peramalan berada diantara batas 

atas (upper) dan batas bawah (lower) peramalan peramalan pada selang 

kepercayaan 95%. Angka hasil peramalan yang didapatkan seperti pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 14. Peramalan Harga Cengkeh Tingkat Konsumen Juli 2014-Juni 2016 

Periode Tahun Bulan Peramalan (Rp/Kg) 

139 

2014 

Juli 160817.65 

140 Agustus 160980.00 

141 September 160892.34 

142 Oktober 160832.67 

143 November 161047.37 

144 Desember 160836.92 

145 

2015 

Januari 160868.32 

146 Februari 160892.68 

147 Maret 160901.49 

148 April 160896.72 

149 Mei 160885.82 

150 Juni 160876.19 

151 Juli 160871.77 

152 Agustus 160872.59 

153 September 160876.24 

154 Oktober 160879.94 

155 November 160881.97 

156 Desember 160882.03 

157 

2016 

Januari 160878.44 

158 Februari 160879.49 

159 Maret 160878.61 

160 April 160880.87 

161 Mei 160878.79 

162 Juni 160879.29 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 14, peramalan harga cengkeh tingkat konsumen pada 

periode Juli 2014-Juni 2016 menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Pada periode 

Juli 2014-Juni 2015, hasil perkiraan harga cengkeh tertinggi di tingkat konsumen 

sebesar Rp 161047.37/kg terjadi pada bulan November 2014 dan harga cengkeh 

terendah sebesar Rp 160817.65/kg terjadi pada bulan Juli 2014. Sedangkan pada 
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periode Juli 2015-Juni 2016, hasil perkiraan harga cengkeh tertinggi di tingkat 

konsumen sebesar Rp 160882.03/kg terjadi pada bulan Desember 2015 dan harga 

cengkeh terendah sebesar Rp 160871.77/kg terjadi pada bulan Juli 2015. 

Pada bulan November dan Desember perkiraan harga cengkeh tingkat 

konsumen menunjukkan hasil tertinggi. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut 

tanaman cengkeh dalam masa pembungaan dan telah selesai panen, sehingga tidak 

berproduksi lagi. Akibatnya, harga cengkeh melambung tinggi. Menurut 

Hadiwijaya (1986), tanaman cengkeh di Jawa mulai tumbuh kuncup bunga antara 

bulan November, Desember dan Januari dan panennya pada bulan-bulan Mei, Juni 

dan Juli. 

Sedangkan untuk hasil perkiraan harga cengkeh terendah tingkat konsumen 

terjadi pada bulan Juli dikarenakan pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan 

panen cengkeh. Selain itu, kemungkinan permintaan cengkeh sedikit pada industri 

yang menggunaakan komoditi ini sebagai bahan baku karena masih tersedianya 

stok bahan baku. Akibatnya, harga cengkeh menjadi lebih rendah karena produksi 

yang ada tidak sesuai dengan jumlah permintaan.  

 

5.5.7. Pengukuran Kesalahan Peramalan 

Pengukuran akurasi peramalan dapat dilihat dari perhitungan MAD, MSE, 

MAPE dan MPE. Tujuan masing-masing penggunaan ukuran tersebut adalah 

pembanding akurasi dari dua teknik peramalan yang berbeda, pengukuran 

keandalan atau reliabilitas suatu teknik peramalan, pencarian teknik peramalan 

yang optimal. 

 

Tabel 15. Nilai Pengukuran Peramalan Harga Cengkeh  

Tingkat 
Model 

Peramalan 
MAD MSE MAPE MPE 

Produsen ARIMA (0,1,1) 1450.45 2103808.89 11.67 0.09 

Pedagang  ARIMA (3,1,4) 728.08 89683945.03 7.87 0.58 

Konsumen ARIMA (2,1,2) 774.16 99662462.45 11.26 -0.05 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Tebel 15 menunjukkan hasil pengukuran kesalahan peramalan pada harga 

cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan konsumen di Jawa Timur (perhitungan 

lebih jelasnya pada Lampiran 17, 18, dan 19). Pada tingkat produsen hasil MAD = 
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1450.45, artinya nilai peramalan harga cengkeh tingkat produsen mempunyai 

rata–rata penyimpangan dari nilai sebenarnya sebesar 1450.45. Nilai MSE = 

2103808.89 untuk peramalan harga cengkeh tingkat produsen, artinya error 

kuadrat dari nilai peramalan terhadap nilai sebenarnya adalah sebesar 2103808.89. 

Nilai MAPE = 11.67% untuk peramalan harga cengkeh tingkat produsen yang 

artinya persentase error (kesalahan) absolut dari nilai peramalan harga cengkeh 

tingkat produsen yang didapat terhadap nilai sebenarnya adalah sebesar 11.67%. 

Sedangkan nilai MPE = 0.09% menunjukkan bahwa metode peramalan yang 

digunakan tidak bias karena nilainya mendekati nol, maka hasil peramalan 

tersebut tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam meramalkan harga cengkeh 

tingkat produsen pada periode yang akan datang. 

Pada tingkat pedagang, hasil MAD = 728.08, artinya nilai peramalan harga 

cengkeh tingkat pedagang mempunyai rata–rata penyimpangan dari nilai 

sebenarnya sebesar 728.08. Nilai MSE = 89683945.03 untuk peramalan harga 

cengkeh tingkat pedagang, artinya error kuadrat dari nilai peramalan terhadap 

nilai sebenarnya adalah sebesar 89683945.03. Nilai MAPE = 7.87% untuk 

peramalan harga cengkeh tingkat pedagang yang artinya persentase error 

(kesalahan) absolut dari nilai peramalan harga cengkeh tingkat pedagang yang 

didapat terhadap nilai sebenarnya adalah sebesar 7.87%. Sedangkan nilai MPE = 

0.58% menunjukkan bahwa metode peramalan yang digunakan tidak bias karena 

nilainya mendekati nol, maka hasil peramalan tersebut tidak terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dalam meramalkan harga cengkeh tingkat pedagang pada periode 

yang akan datang. 

Pada tingkat konsumen hasil MAD = 774.16, artinya nilai peramalan harga 

cengkeh tingkat konsumen mempunyai rata–rata penyimpangan dari nilai 

sebenarnya sebesar 774.16. Nilai MSE = 99662462.45 untuk peramalan harga 

cengkeh tingkat konsumen, artinya error kuadrat dari nilai peramalan terhadap 

nilai sebenarnya adalah sebesar 99662462.45. Nilai MAPE = 11.26% untuk 

peramalan harga cengkeh tingkat konsumen yang artinya persentase error 

(kesalahan) absolut dari nilai peramalan harga cengkeh tingkat konsumen yang 

didapat terhadap nilai sebenarnya adalah sebesar 11.26%. Sedangkan nilai MPE = 

-0.05% menunjukkan bahwa metode peramalan yang digunakan tidak bias karena 
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nilainya mendekati nol, maka hasil peramalan tersebut tidak terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dalam meramalkan harga cengkeh tingkat konsumen pada periode 

yang akan datang. 

Selain itu, untuk menunjukkan tingkat keakuratan peramalan dari metode 

yang digunakan dilakukan perbandingan pada harga aktual atau data time series 

pada harga cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan konsumen dengan hasil 

peramalan pada tahun yang sama yaitu tahun 2003-2012. Dari hasil perbandingan 

nilai antara harga aktual dengan harga hasil peramalan apakah menunjukkan 

perbedaan nilai yang cukup jauh atau tidak.  

 

 
Gambar 33. Plot Keakuratan Peramalan Harga Cengkeh Tingkat  

  Produsen dengan Harga Aktual 

 

 
Gambar 34. Plot Keakuratan Peramalan Harga Cengkeh Tingkat  

  Pedagang dengan Harga Aktual 
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Gambar 35. Plot Keakuratan Peramalan Harga Cengkeh Tingkat 

    Konsumen dengan Harga Aktual 

 

Berdasarkan Gambar 33, 34 dan 35, hasil peramalan harga cengkeh pada 

tahun 2003-2012 pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen menunjukkan 

hasil yang tidak jauh berbeda dengan harga aktual cengkeh pada tahun yang sama. 

Hal ini mengindikasikan bahwa metode peramalan yang digunakan untuk 

meramalkan harga cengkeh pada periode yang akan datang memberikan hasil 

peramalan yang mendekati akurat dengan angka yang tidak jauh berbeda dengan 

harga aktual. Selain itu, hasil peramalan juga menunjukkan hasil yang masih 

berada pada batas atas dan batas bawah pada selang kepercayaan 95%, artinya 

hasil ramalan tersebut masih berada pada rata-rata. 

 

5.6. Implikasi Kebijakan 

Perkembangan harga cengkeh dari tahun ke tahun cenderung 

berfluktuasi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh naik turunnya jumlah 

permintaan dan penawaran. Tingginya kebutuhan cengkeh pada industri rokok 

kretek membuat komoditas ini dibutuhkan dalam produksi yang besar. 

Namun, kondisi yang terjadi bahwa produksi cengkeh dari tahun ke tahun 

tidak menunjukkan angka yang tetap, sehingga adakalanya kebutuhan 

cengkeh pada industri rokok kretek tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan 

bahwa antara permintaan dan penawaran tersebut tidak terjadi keseimbangan, 

sehingga menyebabkan harga cengkeh cenderung tidak stabil. 
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Hasil analisis terhadap perilaku harga cengkeh di Jawa Timur 

menunjukkan bahwa fluktuasi harga cengkeh yang terjadi pada tingkat 

produsen, pedagang, dan konsumen mengikuti pola trend atau kecenderungan 

yang naik dari waktu ke waktu. Menurut Anindita (2004), trend 

(kecenderungan) yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan deflasi, 

termasuk perubahan-perubahan dalam taste (selera) dan preference (pilihan) 

para konsumen, kenaikan produksi, dan pendapatan serta perubahan teknologi 

yang digunakan dalam proses produksi. 

Trend harga cengkeh yang semakin naik mengindikasikan bahwa hal ini 

merupakan suatu peluang yang cukup baik bagi petani untuk melakukan usaha 

tanaman perkebunan cengkeh karena memberikan keuntungan yang besar 

dengan kecenderungan harga yang naik dari waktu ke waktu. Sebagai respon 

dari harga cengkeh yang cenderung naik tersebut, diharapkan petani atau 

lembaga terkait dapat memperluas areal tanam cengkeh, melakukan 

pemetikan pada waktu yang tepat serta tetap melakukan perawatan terhadap 

tanaman cengkeh yang menghasilkan. Menurut Hadiwijaya (1986), bilamana 

pemetikan terlambat, sehingga semua bunga telah mekar maka cengkeh kering 

tidak berkepala lagi akan masuk kualitas nomor dua dan jika pemetikan 

dilakukan lebih awal maka akan menurunkan kualitas menjadi kualitas 

rendah. Upaya ini dilakukan karena selain menguntungkan juga sebagai upaya 

untuk memenuhi kekurangan pasokan cengkeh domestik yang digunakan 

sebagai bahan baku industri. 

Perilaku harga cengkeh di Jawa Timur selain menujukkan pola trend 

yang naik juga dipengaruhi oleh variasi musiman. Pengaruh musiman yang 

terjadi pada harga nominal cengkeh tingkat produsen, pedagang, dan 

konsumen di Jawa Timur ini ditunjukkan oleh nilai indeks musiman yang 

memiliki pergerakan yang berulang dari tahun ke tahun. Menurut Anindita 

(2004), melalui variasi harga musiman dapat ditunjukkan ketidakseragaman 

atau ketidakteraturan dari pola harga musiman yang berubah secara sistematis, 

dimana iklim dan penerimaan merupakan faktor penting yang menyebabkan 

fluktuasi harga musiman. 
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Pengaruh musiman yang terjadi pada harga nominal cengkeh tingkat 

produsen, pedagang, dan konsumen di Jawa Timur adalah faktor iklim yang 

berpengaruh terhadap tingkat produksi cengkeh dan selama proses 

pengeringan. Jika kuantitas cengkeh yang harus dikeringkan cukup besar, 

sedangkan iklim setempat kurang memungkinkan dengan sinar matahari, 

maka dapat dipertimbangkan dengan mengeringkan cengkeh di tempat lain 

yang iklimnya lebih kering atau dengan mesin pengering. Meskipun dengan 

mesin pengering tidak sampai kering patah, tapi cengkeh ini dapat disimpan 

selama satu bulan tanpa merusak kualitas cengkeh dan untuk kemudian 

dikeringkan dengan sinar matahari sampai kering patah. Menurut Hadiwijaya 

(1986), cengkeh yang dikeringkan setengah dengan mesin pengering dan 

kemudian dikeringkan dengan sinar matahari warnanya terlihat merata serta 

mengkilap, sehingga meningkatkan kualitas dan harga cengkeh. 

Sebagai upaya dalam menyikapi fluktuasi harga cengkeh di Jawa Timur, 

produsen, pedagang, dan konsumen sebagai pelaku pemasaran memerlukan 

informasi mengenai perkiraan harga cengkeh pada masa yang akan datang 

untuk membantu mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan 

pemasaran. Informasi perkiraan harga cengkeh tersebut diharapkan dapat 

mengurangi resiko kerugian yang diterima produsen, pedagang, dan 

konsumen. Posisi lemah dari banyak produsen ketika bertransaksi dengan 

pembeli atau pedagang disebabkan terutama karena kekurangan modal, 

rendahnya pengetahuan tentang harga dan kualitas, serta kondisi pasar 

(Anindita, 2004).  

Hasil perkiraan harga cengkeh pada tingkat produsen menunjukkan 

perubahan atau pergerakan harga yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang. Jika harga cengkeh pada tingkat produsen rendah, maka petani atau 

produsen dapat menjual sebagian besar hasil panennya dan sebagian kecilnya 

dapat disimpan sebagai stok cengkeh untuk dijual ketika harga cengkeh naik. 

Sedangkan ketika harga cengkeh naik, petani bisa menjual stok cengkeh dan 

beberapa hasil produksinya saat itu untuk menutupi upah tenaga kerja saat 

panen dan pasca panen serta untuk kebutuhan lainnya. 
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Hasil atau informasi perkiraan harga cengkeh pada tingkat pedagang 

diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian yang diterima oleh pedagang. 

Apabila pedagang tidak mengetahui perubahan atau pergerakan harga yang 

terjadi, maka akan menimbulkan masalah karena tidak dilakukannya antisipasi 

dari pihak pedagang sehingga tingkat resiko atau ketidakpastian akan 

meningkat. Dengan mengetahui perubahan harga yang terjadi, maka pedagang 

dapat melakukan tindakan antisipasi dengan melakukan perencanaan 

pembelian dan penjualan sehingga margin yang diterima pedagang akan lebih 

besar. Ketika harga cengkeh rendah, pedagang dapat melakukan pembelian 

cengkeh dan menjualnya kembali sebagian. Ketika stok yang ada di pasar 

sedikit dan menyebabkan harga tinggi, pedagang dapat mengeluarkan stok 

cengkeh sebelumnya sehingga pedagang akan mendapatkan margin yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pedagang yang tidak melakukan penyimpanan 

stok. 

Untuk mengantisipasi kenaikkan dan penurunan harga cengkeh di 

tingkat konsumen, sebagai konsumen harus tepat dalam melakukan keputusan 

pembelian cengkeh untuk memenuhi bahan baku dalam industrinya. 

Konsumen harus bisa memperkirakan kebutuhan cengkeh. Ketika harga 

rendah sebaiknya konsumen melakukan keputusan pembelian untuk 

kebutuhan cengkeh pada masa yang akan datang dan melakukan stok 

penyimpanan. Sehingga pada saat harga tinggi dan terbatasnya stok yang ada 

di pasar, konsumen tidak merasa keberatan karena sudah memiliki stok 

cengkeh. Selain itu, saat harga naik konsumen dapat membeli cengkeh dalam 

jumlah yang lebih sedikit, sehingga konsumen pada tingkat industri dapat 

lebih tepat dalam mengatur jadwal produksi dengan baik. 

Penyimpanan stok pada komoditas tidak hanya untuk penyimpanan 

semata, namun juga untuk mempertahankan kestabilan harga yang sesuai bagi 

para produsen dan perantara pemasaran dan para konsumen (Anindita, 2004). 

Penyimpanan ini juga bisa membantu menyeimbangkan persediaan dan 

konsumsi atau untuk menyeimbangkan periode melimpah (panen) dan periode 

kelangkaan (paceklik). Penyimpanan produksi cengkeh yang dilakukan secara 

tepat memberikan kemungkinan keuntungan untuk pemasaran cengkeh.  
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Penyimpanan stok persediaaan (carry-over) pada komoditas cengkeh 

untuk musim berikutnya tidak membutuhkan tempat yang mahal cukup 

dengan gudang-gudang penyimpanan yang murah. Resiko terhadap kerusakan 

atau penyusutan barang ataupun penurunan kualitas hampir tidak ada, karena 

menurut Aak (1981), cengkeh yang telah memenuhi standar mutu jika 

dilakukan penyimpanan lebih dari enam bulan justru menjadi lebih baik dan 

beratnya tidak akan menyusut. 


