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ABSTRAKSI 
 

Baithi, Puput Nur. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Bawang 
Merah di Kabupaten Nganjuk. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi dan Bisinis, Universitas Brawijaya. Dr. R. Kresna 
Sakti, SE., M.Si. 

  
Bawang merah adalah salah satu komoditas sayuran yang banyak dikenal 

di dunia, kalangan intenasional menyebutnya shallot. Bawang merah dihasilkan 
hampir diseluruh wilayah Indonesia. Terutama di sembilan provinsi sentra 
bawang merah. Umumnya bawang merah digunakan sebagai rempah bumbu 
penyedap makanan dan obat tradisional. Selan itu, bawang merah merupakan 
produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan produk potensial Indonesia 
dengan tujuan ekspor di beberapa negara.  Konsumsi Bawang di Indonesia 
setiap tahun mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk. Sehingga, harga bawang merah menjadi penting bagi produsen dan 
konsumen bawang merah. Kabupaten Nganjuk adalah salah satu sentra bawang 
merah terbesar di Jawa Timur. Selain itu, lebih dari 30 persen produksi bawang 
merah indonesia berasal dai Kabupaten Nganjuk. Pertanian bawang merah 
adalah mata pencaharian sebagai besar penduduk Kab. Nganjuk. Namun, belum 
ada kebijakan khusus yang mengatur tataniaga bawang merah dan seluruhnya 
diserahkan kepada pasar. Adanya fluktuasi harga yang tinggi dan tidak adanya 
kebijakan yang mengatur menuntut perlunya dilakukan penelitian untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petapan harga bawang merah. 
Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga bawang merah di Kab. Nganjuk. 

Penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Sampel 
dari penelitian ini meliputi 10 pedagang bawang merah di pasar bawang 
Sukomoro dengan teknik random sampling. Variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah harga bawang merah dan variabel bebasnya adalah modal, jaringan, 
harga sebelumnya, dan musim. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang didapatkan langsung dari responden. Periode penelitian 
yaitu Januari hingga Desember 2014. Metode pengolahan dan analisis data 
penelitian menggunakan analisis regresi data panel menggunakan model efek 
random (random effect).  

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel jaringan dan musim 
tidak berpengaruh secara sinifikan terhadap harga bawang merah di Kab. 
Nganjuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga bawang merah di Kab. 
Nganjuk adalah modal dan harga bawang merah sebelumnya. Dan diketahui ada 
faktor-faktor lain di luar variabel yang ada dalam penelitian ini yang 
mempengaruhi harga bawang merah di Kab. Nganjuk.  

 
Kata Kunci :Bawang merah, Harga, dan Kabupaten Nganjuk 
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  ABSTRACT 
 

Baithi, Puput Nur. 2016. Analysis Onion Price Influence Factors In Nganjuk 
Regency. Economic Departmen, Faculty of Economics and 
Business, University of Brawijaya. Dr. R. Kresna Sakti, SE., M.Si. 

 
Onion or shallot  is one vegetable crops are widely known in the world. 

Onions  are produced almost throughout the territory of Indonesia. Especially in 
the nine provincial which produce onion. Commonly it used as a spice seasoning 
food and traditional medicine. In addition, onion is a product that has a high 
economic value and Indonesia’s potential export product to some countries. 
Indonesia’s onion comsumption has increased each years in line with population 
growth. So that, the onion price to be important for producers and consumers. 
Nganjuk is one of the largest onion producing area in East Java. In addition, 
more than 30 percent of Indonesia onion production comes from Nganjuk. Onion 
farming farming is majority of the Nganjuk population livelihood. But, there is no 
specific policy that rules onion bussiness and entirely left to the market. The 
existence of high price fluctuations and the absence of policies that rule it 
demanding the need to do a research to investigate the factors that affect the 
pricing of onion. So the purpose of this research is to determine the factors that 
affect the price of onion in Nganjuk. 

This research uses a quantitative and descriptive approach. Samples from 
this research covers 10 onion seller in Sukomoro onion market by random 
sampling technique. The dependent variable in this research is the prices of 
onion and the independent variables are the capital, relation, price beforehand, 
and season. Data used in this research are primary data obtained directly from 
respondents. The research period is January to December 2014. Methods of 
processing and data analysis using panel data regression analysis using a 
random effects model. 

The results of the panel data regression showed that the variables of the 
network and the season did not significantly affect the price of onion in Nganjuk. 
Factors affecting the price of onion in Nganjuk is the capital and onion prices 
before. And it is known there are other factors beyond the variables that exist in 
this study that affect the price of onion in Nganjuk. 
 

Keywords:Onion, Price, and Nganjuk  Regency 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang 

sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Selain itu, bawang 

merah juga merupakan produk potensial Indonesia dengan tujuan ekspor di 

beberapa negara. Bawang merah termasuk ke dalam kelompok rempah tidak 

bersubstitusi yang memiliki fungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta 

obat tradisional. Bawang merah dihasilkan hampir di seluruh wilayah 

Indonesia. Terutama pada provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, 

dan Sulawesi Selatan. Di mana delapan Provinsi tersebut menghasilkan 96,8 

persen dari total produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2013. 

Dilhat dari segi segi ekonomi, usaha bawang merah mempunyai peluang 

keuntungan yang tinggi serta mempunyai pangsa pasar yang luas. Seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia, konsumsi bawang merah 

nasional setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 5 persen.  Selain 

itu, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peluang 

ekspor bawang merah semakin luas.  

Sementara itu, konsumsi bawang merah tiap tahunnya menunjukkan 

kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

berkembangnya industri olahan. Meskipun belum termasuk ke dalam sepuluh 

negara penghasil bawang merah terbesar dunia, namun konsumsi bawang 

merah terbesar berasal dari Indonesia. Rata-rata konsumsi bawang merah 

per kapita tahun 2011-2012 berkisar antara 2,36 kg/tahun dan 2,74 kg/tahun. 

Konsumsi bawang merah di Indonesia yang cukup besar membuat harga 

bawang merah cukup berpengaruh terhadap konsumen maupun produsen 
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bawang merah. Selama ini, harga bawang merah dikendalikan pada 

mekanisme pasar sehingga terjadi fluktuaksi harga. Selain itu, kenaikan 

permintaan yang terjadi tidak diiringi dengan kenaikan produksi. Berdasarkan 

Peraturan Kementerian Pertanian No. 60 tahun 2012 tentang Rekomedasi 

Impor Produk Hortikultura dalam rangka mengendalikan harga bawang 

merah, pemerintah melakukan impor bawang merah. Namun, langkah 

pemerintah untuk melakukan impor bawang merah kurang memikirkan 

dampaknya terhadap petani bawang meah lokal. Pemerintah cenderung 

hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan bawang merah tanpa 

memikirkan strategi pengembangan lebih lanjut agar Indonesia mandiri terkait 

pertanian bawang merah. 

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu sentra bawang merah, yaitu kedua 

setelah Kabuaten Brebes di tingkat nasional dan tebesar di Jawa Timur. 

Jumlah produksi bawang merah Kabupaten Nganjuk sudah mampu 

memenuhi kebutuhan konsumsi bawang merahnya sendiri. Tidak hanya 

memenuhi konsumsi bawang merah di wilayah Kabupaten Nganjuk, tetapi 

sekitar 30 persen dari kebutuhan konsumsi bawang merah nasional dipenuhi 

oleh produksi bawang merah Kabupaten Nganjuk. Sekitar 58 persen dari 

produksi bawang merah Jawa Timur tahun 2011-2013 berasal dari 

Kabupaten Nganjuk selain dari Probolinggo, Sampang, dan Pamekasan. 

Adapun kota-kota besar di mana bawang merah Kabupaten Nganjuk 

didistribusikan diantarnya Surabaya, Jakarta, Medan dan lain sebagainya.  
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Gambar 1.1. Perkembangan Produksi Bawang Merah di Empat 

Kabupaten Terbesar Jawa Timur Tahun 2011-2013. 

Sumber : BPS, 2014 

 
Sejak tahun 2008 hingga 2013 produksi bawang merah di Kabupaten 

Nganjuk hampir selalu mengalami kenaikan. Yaitu seperti terlihat pada tabel: 

 
Tabel 1.1. Produksi dan Konsumsi Bawang Merah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2008 - 2013 

Tahun Produksi 

(ton) 

Permintaan 

(kg) 

2008 78.419 2.735.361 

2009 135.550 2.551.058 

2010 109.018  2.564.950 

2011 110.846 2.409.604 

2012 116.507 2.826.046 

2013 117.501 2.129.210 

 

Sumber: basisda statistik pertanian (2015) 

 

Pertanian bawang merah adalah salah satu mata pencaharian dari 

sebagian besar penduduk Kabupaten Nganjuk. Baik sebagai petani, 
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pedagang, maupun pengolah bawang merah menjadi bawang goreng. 

Berdasarkan penyebarannya, disebutkan bahwa pertanian bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk terkonsentrasi di Kecamatan Rejoso, Kecamatan 

Gondang, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan, dan Kecamatan 

Bagor. Dilihat dari jumlah produksi dan luas panen pada tahun 2012 seperti 

pada tabel:  

 
Tabel 2. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Bawang 

Merah Nganjuk tahun 2012 

 

Sumber: Dinas Pertanian (2014) 
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Sedangkan untuk pemasaran bawang merah terbesar di Kabupaten Nganjuk 

berada di Kecamatan Sukomoro. Atau dapat dikatakan Pasar Bawang 

Sukomoro adalah pasar induk bawang merah di Kabupaten Nganjuk. 

Pemerintah daerah Kabupaten Naganjuk belum memiliki regulasi yang 

mengatur tentang tata niaga bawang merah dan hanya berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

dimplementasikan melalui Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten. 

Tata niaga bawang merah adalah kegiatan yang melingkupi perpindahan 

barang dari produsen sampai konsumen termasuk proses-proses di 

dalamnya yang mana di dalam tata niaga bisa dikatakan efisien jika 

memperoleh keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Belum 

adanya tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk dapat pula 

dirasakan dengan masih adanya bawang merah impor dan harga bawang 

merah yang tidak stabil. Di sisi lain, kurang adanya pemberdayaan petani 

bawang merah terkait penyediaan gudang yang masih sedikit dan 

manfaatnya belum dapat dirasakan oleh petani bawang merah. 

Dampak tata niaga yang buruk salah satunya yaitu mengenai adanya 

bawang merah impor yang menyebabkan petani bawang merah tidak dapat 

merasakan keuntungan. Dengan adanya bawang merah impor di Kabupaten 

Nganjuk yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga bawang 

merah lokal membuat keuntungan yang didapatkan oleh petani bawang 

merah berkurang karena harus menurunkan harga jual bawang merahnya 

agar dapat bersaing dengan harga bawang merah impor. Bahkan tidak jarang 

petani mengalami rugi karena harga jual bawang merah lebih rendah dari 

biaya produksi.  
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Selain bawang merah impor, masalah kedua yang dihadapi tanpa ada 

regulasi tata niaga bawang merah adalah harga bawang merah yang tidak 

stabil. Karena harga diserahkan pada mekanisme pasar, stok bawang merah 

menjadi penting. Saat tidak masa panen, harga akan naik karena jumlah 

bawang merah yang tersedia terbatas. Sedangkan ketika masa panen dan 

jumlah bawang merah melimpah harga bawang merah akan mengalami 

penurunan. 

Dalam proses tata niaga, yaitu proses perpindahan bawang merah dari 

produsen sampai pada konsumen akhir dapat melalui bermaca-macam 

proses yang panjang. Pola tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk 

terbentuk dari beberapa lembaga tata niaga, antara lain petani, tengkulak, 

pengumpul, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk 

ini memiliki fungsinya masing-masing. Petani sebagai produsen memiliki 

fungsi penjemuran, pemitilan dan penjualan. Tengkulak memiliki fungsi 

pembelian, bongkar muat, transportasi, pemitilan, bahan dan tenaga 

pengemas, retribusi serta penjualan. Pengumpul memiliki fungsi pembelian, 

transportasi, bongkar muat, sortasi dan grading, penyimpanan, pemitilan, dan 

tenaga pengemas. Pedagang besar memiliki fungsi yang sama dengan 

pengumpul. Pengecer yang memiliki fungsi pembelian, transportasi, bongkar 

muat, sortasi, pengemasan, retribusi dan penjualan. Konsumen yang memiliki 

fungsi pembelian. Selain itu, ada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang 

memiliki fungsi sebagai pihak yang memberi sarana dan pasarana bagi 

petani bawang merah. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, pengumpul dan 

pedagang besar memiliki peran yang sama oleh karena itu dapat dianggap 

sama pada pola terentu. Terdapat 6 pola pemasaran yang terdapat dalam 

tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Yaitu: 
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1. Petani – Tengkulak – Pengumpul/Pedagang Besar - Konsumen  

2. Petani – Tengkulak - Pengumpul Luar Kota - Pengecer Luar Kota – 

Konsumen 

3. Petani – Tengkulak - Pengumpul Luar Provinsi - Pengecer Luar Provinsi - 

Konsumen  

4. Petani – Pengumpul - Pedagang besar Luar Provinsi - Pedagang Luar 

Pulau - Pedagang Pengecer - Konsumen  

5. Petani – Pengumpul - Konsumen Industri 

6. Petani – Pengecer - Konsumen  

       Dari enam lembaga yang terapat pada tata niaga bawang merah 

diketahui ternyata margin terbesar atau jarak harga antara harga jual 

ditingkat petani dan harga jual akhir yang diterima oleh konsumen terdapat di 

tingkat pedagang besar. Hal ini dikarenakan jumlah kegiatan yang dilakukan 

oleh pedagang besar lebih banyak dibanding dengan lembaga pemasaran 

lainnya (Soetiarso dan Ameriana,1995 dalam Kurniawan, 2007). (Sudaryanto 

et al., 1993) dalam Irawan (2007) menyebutkan keuntungan pedagang dalam 

pemasaran sayuran biasanya cukup besar yaitu berkisar antara 14 persen 

hingga 50 persen dari harga di tingkat konsumen untuk berbagai jenis 

sayuran. Karena adanya fluktuasi harga yang tinggi pada komoditas bawang 

merah memberi peluang kepada pedagang untuk memanipulasi harga di 

tingkat petani. 

Dalam proses melaksanakan usahanya pedagang besar mengalami 

beberapa kendala seperti yang umumnya terjadi pada pedagang sayuran 

lainnya. Yaitu ketidakpastian harga, kendala pada proses pengiriman, 
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pembayaran, dan kendala waktu. Karena bawang merah komoditas 

musiman, disamping itu mempunyai sifat yang mudah rusak sehinga 

membutuhkan proses-proses yang dapat dilakukan dengan efisien. 

Berdasarkan penelitian Wahyu (2005) salah satu cara untuk memaksimalkan 

usahanya demi mendapatkan keuntungan pedagang sayuran adalah 

menjalin hubungan dengan sesama pedagang dan berbagai pihak. Oleh 

karena itu, jumlah jaringan atau relasi yang dimiliki oleh pedagang menjadi 

penting untuk proses pengadaan dan pemasaran bawang merah secara 

efisien. Sama halnya dengan jaringan atau relasi, keberadaan modal sama 

pentingnya bagi keberlangsungan usaha pedagang. Modal adalah dana yang 

digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan operasi perusahaan. 

Bagi pedagang bawang merah, modal menjadi jaminan untuk mendapatkan 

bawang merah. Sehingga dapat meminimalkan biaya dan menghindari 

kerugian yang pada akhirnya berpengaruh pada penetapan harga jual 

ditingkat pedagang besar.  

       Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah barang. Penentuan harga terkait langsung dengan pendapatan 

yang akan diterima oleh pedagang. Pada umumnya harga ditentukan oleh 

tarik menarik antara permintaan dan penawaran, meskipun pada komoditas 

pertanian lebih banyak ditentukan oleh penawaran. Yaitu dalam hal ini pada 

sisi pedagang bawang merah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang 

dalam memutuskan harga pada umumnya adalah biaya dan keuntungan. 

Namun, dalam penelitian ini di khususkan pada modal pedagang, jaringan 

yang dimiliki, harga bawang merah sebelumnya dan musim panen. Harga 

bawang merah sebelumnya atau lag harga bawang merah untuk melihat 

pengaruh adanya ekspektasi harga pada masa yang akan datang dari tingkat 

harga yang dilakukan pada waktu yang lalu, cateris paribus (Kurniawan, 
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2007). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Bawang Merah di Kabupaten 

Nganjuk”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan atas apa yang diuraikan di atas secara umum, pokok masalah 

yang akan dibahas dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh jaringan, modal, musim, dan harga bawang 

merah sebelumnya terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk 

secara simultan? 

2. Bagaimanakah pengaruh jaringan, modal, musim,dan harga bawang 

merah sebelumnya terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk 

secara parsial? 

 
1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jaringan, modal, musim, dan harga bawang merah 

sebelumnya terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk secara 

simultan. 

2. Mengetahui pengaruh jaringan, modal, musim, dan harga bawang merah 

sebelumnya terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk secara 

parsial. 

 
1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berabagi pihak baik bagi 

pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun bagi pedagang bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. Bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk, penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau 
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kebijakan tertentu terkait bawang merah atau bahan pangan lainnya.  Bagi 

pedagang bawang merah di Kabupaten Nganjuk penelitian ini dapat pula 

dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan guna 

meningkatkan pendapatan dan perkembangan usahanya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Pemahaman tentang Pertanian dan Komoditas Pertanian 

       Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau 

sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan 

pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa 

dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta 

pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa 

pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, 

seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti 

penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. 

       Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang 

di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. 

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan 

dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti 

yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi 

dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan 

data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan 

kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% 

dari total PDB (id.wikipedia.org).Di indonesia, jumlah penyebaran rumah tangga 

usaha pertanian terbesar adalah berada di Provinsi Jawa Timur dengan 

4.978.358 unit pada sensus pertanian Indonesia tahun 2013. Dan sebesar 

3.673.364 rumah tangga merupakan jumlah rumah tangga usaha pertanian 

tanaman pangan, 2.222.937 rumah tangga usaha pertanian hortikukltura, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_ternak
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://id.wikipedia.org/wiki/Keju
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/BPS
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapangan_kerja&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapangan_kerja&action=edit&redlink=1
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1.575.382 rumah tangga usaha pertanian perkebunan, 3.339.411 rumah tangga 

usaha pertenakan, 189.777 rumah tangga usaha perikanan, 1.453.142 rumah 

tangga kehutanan, 2.898.256 rumah tangga pertanian padi, dan 2.529.602 

rumah tangga pertanian palawija. 

 

2.1.1.1 Karakteristik Komoditas Pertanian 

Hasil produk komoditas pertanian dipandang menarik karena mempunyai 

karakteristik yang berdeda dengan produk lain, seperti berikut (Rahim, 2007). 

1. Musiman 

Setiap macam produk pertanian tidak mungkin tersedia setiap musim 

atau setiap saat atau sepanjang tahun. Implikasinya adalah produk 

pertanian memerlukan suatu perlakuan seperti manajemen stock dengan 

baik dan disilangkan atau dikawinkan. 

2. Segar (perishable) dan mudah rusak 

Setelah dipanen produk dalam keadaan segar sehingga sulit untuk 

disimpan dalam waktu yang lama sehingga implikasinya, perlakuan 

pascapanen seperti diawetkan atau kalengkan (pengolahan). 

3. Volume besar tetapi nilainya relative kecil 

Produk pertanian biasanya mempunyai volume besar, tetapi nilainya 

relative kecil (bulky) sehingga memerlukan tempat yang luas atau besar 

dan memerlukan biaya penyimpanan yang mahal. Cara yang dapat 

dilakukan untuk mengatasinya adalah menerapkan manajemen stock 

dengan metode first in first out (produk yang masuk lebih awal sebaiknya 

dikeluarkan lebih awal pula). Hal itu, untuk menjaga produk disimpan agar 

tidak rusak dan mengetahui berapa lama produk tersebut harus disimpan 

di gudang. 
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4. Tidak dapat ditanam di semua daerah 

Produk pertanian tidak dapat ditanam atau diusahakan pada semua 

daerah atau hanya dapat dihasilkan pada suatu lokasi tertentu (bersifat 

lokal atau kondisional). Sebagai contoh, tanaman apel hanya dapat 

tumbuh di dataran tinggi dan tidak dapat tumbuh di dataran rendah. 

5. Harga berfluktuasi 

Produk pertanian cenderung harganya berfluktuasi, misalnya jika kurs 

dollar Amerika naik, petani kakao menjadi makmur karena harga kakao 

mengikuti kurs dollar Amerika, begitu pula sebaliknya.  

6. Lebih mudah terserang hama dan penyakit 

Produk pertanian mempunyai tingkat kerusakan tinggi yang diakibatkan 

hama dan penyakit sehingga petani sering mengalami kerugian produksi 

turun atau gagal panen. 

7. Kegunaan beragam 

Sebagian besar produk pertanian mempunyai kegunaan beragam. 

Sebagai contoh, tanaman kelapa mempunyai banyak kegunaan, seperti 

buahnya menghasilkan santan, airnya diendapkan untuk dijadikan nata 

de coco, sabut untuk keset, tempurung/cangkang untuk arang, batang 

untuk jembatan, dan daun untuk janur dan ketupat. 

8. Memerlukan keterampilan khusus 

Sebagai contoh, tanaman anggrek membutuhkan keahlian khusus agar 

dapat merawat tanaman tersebut sehingga dapat hidup sehat, bunganya 

dapat bertahan lama, dan tidak layu dalam waktu singkat. 

9. Dapat dapakai sebagai bahan baku produk lain 

Produk pertanian dapat dipakai sebagai bahan baku produk lain, misalnya 

buah jeruk dapat langsung dikonsumsi atau diproses menjadi sirup jeruk. 
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10. Berfungsi sebagai produk sosial 

Produk pertanian dapat berfungsi sebagai produk sosial, misalnya beras 

di Indonesia dan kentang di Australia. Bila harga beras sudah berubah 

sedikit saja, masyarakat menjadi panik dan gelisah. 

 

2.1.1.2 Bawang Merah 

Tanaman bawang merah merupakan salah satu jenis komoditas sayuran yang 

banyak dikenal di dunia, kalangan international menyebutnya shallot. Bawang 

merah merupakan tanaman satu marga dengan tanaman bawang daun, bawang 

putih dan bawang bombay yang termasuk dalam famili Liliaceae (Rukmana, 

1994) dalam Kurniawan (2007). 

       Bawang merah banyak dibudidayakan di dataran rendah yang beriklim 

kering dengan suhu yang agak panas dan cuaca cerah, tanaman ini juga tidak 

menyukai tempat – tempat yang tergenang air (Rahayu dan Berlian, 1994). 

Tanaman ini dapat dibudidayakan dengan syarat pertumbuhan antara lain: tanah 

subur, banyak mengandung humus, tidak tergenang air, aerasi (pertukaran 

udaradalam tanah) baik, pH antara 5,5 – 6,5. Jika pH terlalu rendah (kurang dari 

5,5) maka garam–garam Alumunium (Al) yang terlarut akan bersifat racun 

terhadap bawang merah yang menyebabkan tanaman tumbuh kerdil. Demikian 

juga  dengan pH yang lebih besar dari 6,5 maka unsur mikro Mangan (Mn) tidak 

dapat digunakan, sehingga umbi kecil – kecil dan hasil produksi rendah. 

Bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah 

sampai dengan dataran tinggi, yakni pada ketinggian kurang lebih 1.100 meter di 

atas permukaan laut (dpl). Akan tetapi, ketinggian ideal yang memungkinkan 

bawang merah untuk berproduksi secara optimal adalah pada ketinggian 0 – 800 

meter dpl. Bawang merah mampu menghasilkan produksi terbaik di dataran 
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rendah dengan suhu    C – 32 C dan iklim kering. Tanaman ini sangat 

menyukai areal yang terbuka dan mendapat sinar matahari kurang lebih 70 

persen, karena bawang merah termasuk tanaman yang memerlukan sinar 

matahari cukup (long day plan). Tiupan angin yang sepoi-sepoi akan 

berpengaruh baik terhadap laju proses fotosintesis, sehingga akan meningkatkan 

produksi umbi (Rukmana, 1994 dalam Kurniawan, 2007). 

       Menurut Samadi dan Cahyono (1996), tanaman bawang merah masih dapat 

ditanam di dataran tinggi, tetapi hasilnya tidak sebaik jika ditanam di dataran 

rendah. Tanaman bawang merah yang ditanam di dataran tinggi, menghasilkan 

umbi yang kecil–kecil dan umur panennya panjang, yaitu 80 – 90 hari. 

Sedangkan bawang merah yang ditanam di dataran rendah biasanya akan 

menghasilkan umbi yang besar-besar dan umur panennya sekitar 60 – 70 hari 

bahkan bisa kurang tergantung varietas yang digunakan. Hasil bawang merah 

sangat dipengaruhi oleh lamanya tanaman menerima sinar matahari. Lama 

penyinaran sinar matahari tergantung varietasnya, berkisar antara 11 – 16 jam. 

Oleh karena itu, pada umumnya tanaman ini paling baik ditanam pada awal 

musim kemarau, yaitu pada bulan Maret atau April sampai bulan Oktober. 

 

2.1.1.3 Musim Tanam dan Musim Panen Bawang Merah 

Musim tanam sangat berkaitan dengan iklim dan pola tanam. Iklim dan alam 

sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian. Iklim yang ada mengakibatkan 

musim tanam menjadi pasti dan tertentu. Iklim di Indonesia ada dua buah dan 

masih ditambah adanya musim di antara kedua musim tersebut. Kedua musim 

tersebut diakibatkan oleh letak geografis kepulauan Indonesia, yang diapit oleh 

dua samudra dan dua benua. Hal itu dapat mengakibatkan dua angin muson 

yang berbeda. Kedua angin muson tersebut sangat berpengaruh pada 

ketersediaan air tanah. Ketersediaan air tanah tersebut akan berpengaruh pada 
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kesiapan lahan untuk dapat diolah serta ditanami. Dua musim tanam utama yang 

ditimbulkan oleh kedua angin muson tersebut yaitu musim tanam pada awal 

musim penghujan dan musim tanam pada awal musim kemarau. Di samping itu, 

masih ada dua musim tanam di antara kedua musim tersebut yaitu musim tanam 

pada akhir musim penghujan dan sebelum awal musim kemarau serta musim 

tanam di antara saat akhir musim kemarau dan sebelum awal musim penghujan. 

Berdasarkan informasi dari Dewan Bawang Merah Nasional (DEBNAS) untuk 

Kabupaten Nganjuk mengalami musim panen bawang merah terbesar pada 

bulan Maret, April, Mei, dan Agustus. Dimana pada bulan Agustus merupakan 

panen raya di Kabupaten Nganjuk. Meskipun di luar bulan-bulan tersebut terjadi 

panen bawang merah di beberapa kecamatan namun hanya berskala kecil. 

Sedangkan sebagian besar daerah mengalami musim tanam. 

 

Tabel 2.1 Musim Tanam Bawang Merah 

Bulan Kabupaten 

Oktober 
Tapanuli Utara, Agam, Kuningan, Kediri, Lombok 
Barat 

November 
Tapanuli Utara, Solok, Indramayu, Blora, 
Wonogiri, Boyolali, Kediri, Malang, Bone 

Desember 
Simalungun, Solok, Bandung, Brebes, Kediri, 
Malang, Lombok Timur, Enrekang, Jeneponto, 
Bone 

Januari 
Tapanuli Utara, Lombok Timur, Enrekang, 
Jeneponto 

Februari 
Taput, Majalengka, Kuningan, Bandung, Bone, 
Nganjuk 
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Bulan Kabupaten 

Maret 
Tapanuli Utara, Majalengka, Blora, Wonogiri, 
Bantul, Magetan, Klungkung, Nganjuk 

April Majalengka, Kuningan, Magetan, Enrekang 

Mei 
Kuningan, Brebes, Tegal, Mojokerto, 
Probolinggo, Magetan, Jeneponto 

Juni 
Majalengka, Indramayu, Brebes, Mojokerto, 
Malang, Probolinggo, Jeneponto, Nganjuk 

Juli 
Tanah Datar, Brebes, Tegal, Probolinggo, 
Karangasem 

Agustus 
Tapanuli Utara, Tanah Karo, Tanah Datar, Kulon 
Progo, Probolinggo, Bima, Enrekang, Jeneponto 

September Tapanuli Utara, Tanah Karo, Kuningan 

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2015 

 

2.1.1.4 Aspek pemasaran bawang merah 

Langkah selanjutnya setelah proses produksi bawang merah sebelum sampai ke 

tangan konsumen adalah proses pemasaran. Beberapa daerah memungkinkan 

memiliki proses pamasaran yang berbeda. Berdasarkan penelitian Soetiarso dan 

Ameriana (1995) dalam Kurniawan (2007) menyatakan bahwa bawang merah 

dari petani di Kabupaten Brebes umumnya dipasarkan ke pedagang pengepul 

lalu ke pedagang besar, dan dari pedagang besar sebagian besar dipasarkan ke 

pedagang pengeceer untuk selanjutnya ke konsumen akhir. Dalam penelitian 

tersebut juga menyataan bahwa dari ketiga lembaga pemasaran bawang merah, 

ternyata margin terbesar terdapat di tingkat pedagang besar yaitu sekitar 45 
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persen dari margin total. Hal ini disebabkan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga ini lebih banyak dibandingkan dengan lembaga pemasaran lainnya. 

Terdapat 6 pola pemasaran yang umumnya terjadi di Kabupaten Nganjuk yang 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
7. Petani – Tengkulak – Pengumpul/Pedagang Besar - Konsumen  

8. Petani – Tengkulak - Pengumpul Luar Kota - Pengecer Luar Kota – 

Konsumen 

9. Petani – Tengkulak - Pengumpul Luar Provinsi - Pengecer Luar Provinsi - 

Konsumen  

10. Petani – Pengumpul - Pedagang besar Luar Provinsi - Pedagang Luar 

Pulau - Pedagang Pengecer - Konsumen  

11. Petani – Pengumpul - Konsumen Industri 

12. Petani – Pengecer - Konsumen  

 

       Pada pola nomor 1,2, dan 3 terjadi terutama ketika musim tanam atau bukan 

musim panen akbar. Petani hanya dapat mengusahakan bawang merah dalam 

jumlah kecil sehingga tidak dapat mencukupi permintaan pengumpul/pedagang 

besar dari Kabupaten Nganjuk sendiri maupun yang berasal dari luar daerah. 

Akhirnya, bawang merah dari petani harus dijual melalui tengkulak terlebih 

dahulu. Dan biasanya berlaku untuk petani dengan modal kecil. Pada pola 4 

biasanya berlaku untuk petani besar yang memiliki modal besar dan alat 

transportasi sendiri. Atau terjadi ketika musim panen akbar, jumlah bawang 

merah melimpah sehingga dapat langsung dijual ke pengumpul/pedagang besar. 

Pada pola 5 pengumpul yang sudah memiliki relasi dengan konsumen industri 

langsung mendapatkan bawang merahnya dari para petani untuk harga beli yang 

lebih rendah. Saat ini, terutama untuk memenuhi permintaan pasar bumbu, 
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industri makanan cepat saji (mie isntan), pedagang baso, mie ayam, dll. Pola 6 

adalah pola jarang terjadi, dan biasanya terjadi pada pengecer yang sudah 

memiliki relasi dengan petani. Dalam hal ini pengecer melakukan sortasi dan 

grading serta pemitilan sendiri. 

 
2.1.2 Permintaan, Penawaran, dan Harga 

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran 

suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran/marketing 

mix (4P = product, price, place, promotion / produk, harga, distribusi, promosi). 

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan 

dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu 

perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun 

jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, 

namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat 

diperoleh perusahaan. 

       Harga adalah satuan nilai yang diberikan pada suatu komoditi sebagai 

informasi kontraprestasi dari produsen/pemilik komoditi. Dalam teori ekonomi 

disebutkan bahwa harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, maka 

tinggi rendahnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.  

Permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sedangkan penawaran 

berhubungan dengan penjual. Apabila antara penjual dan pembeli berinteraksi, 

maka terjadilah kegiatan jual beli. Pada saat terjadi kegiatan jual beli di pasar, 

antara penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar untuk mencapai 

kesepakatan harga. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disebut 

harga pasar. Pada harga tersebut jumlah barang yang ditawarkan sama dengan 
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jumlah barang yang diminta. Dengan demikian harga pasar disebut juga harga 

keseimbangan (ekuilibrium). 

       Harga yang terbentuk untuk suatu komoditas merupakan hasil interaksi 

antara penjual dan pembeli. Harga yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kuantitas 

barang yang ditransaksikan. Dari sisi pembeli (demand, D) semakin banyak 

barang yang ingin dibeli akan meningkatkan harga, sementara dari sisi penjual 

(supply, S) semakin banyak barang yang akan dijual akan menurunkan harga. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku permintaan maupun 

penawaran dalam interaksi pembentukan harga. Namun untuk komoditas 

pangan/pertanian, pembentukan harga tersebut disinyalir lebih dipengaruhi oleh 

sisi penawaran (supply shock) karena sisi permintaan cenderung stabil mengikuti 

perkembangan trennya. 

       Faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran komoditas 

pangan/pertanian cenderung sulit untuk dikontrol. Studi empiris yang dilakukan 

oleh Deaton dan Laroque (1992), Chambers dan Bailey (1996) dan Tomek 

(2000) dalam Suherwin (2012) menyimpulkan dua faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan harga komoditas pangan/pertanian, yakni 

faktor produksi/panen (harvest disturbance) dan perilaku penyimpanan 

(storage/inventory behavior). Walaupun keberhasilan panen sangat dipengaruhi 

oleh kondisi musim/cuaca yang sifatnya uncontrolable, pengaruh pola tanam 

terhadap perkembangan harga komoditas pertanian di Amerika Serikat terlihat 

sangat dominan. Terdapat pola cyclical yang sistematis antara pola tanam dan 

variance harga komoditas. Variance harga membesar pada saat musim tanam 

dan mengecil pada saat musim panen. Sementara keberadaan teknologi 

penyimpanan atas produk pertanian, khususnya untuk produk yang mudah 

busuk/basi (durable products), akan mengurangi tekanan fluktutasi harga dari 

komoditas tersebut. 
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       Alfred Marshall (1842-1924) dalam bukunya Principles of Economics, yang 

diterbitkan tahun 1890 menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran secara 

simultan menentukan harga. Marshall percaya bahwa permintaan dan 

penawaran secara bersama-sama menentukan harga (P) dan kuantitas 

keseimbangan suatu barang (Q) (Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya, 

Walter Nicholsan, 2002). 

 

Gambar 2.1 Potongan Permintaan dan Penawaran Menurut Marshal 

 

Sumber : Walter Nicholsan, 2002. 

 

       Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai 

merupakan sitetis antara pemikiran pemula dari marjinalis dan pemikiran Klasik. 

Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, 

ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi 

merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marjinal sebagai inti 

pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan 

parsial, maka digunakannya asumsi ceteris paribus, sedangkan untuk 

memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan 

ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam 
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membahas kepuasan marjinal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marjinal uang 

yang tetap.  

       Menurut kaum klasik harga barang di tentukan oleh besarnya pengorbanan 

untuk menghasilkan barang tersebut. Jadi yang menentukan harga adalah sisi 

penawaran (produsen). Namun pendapat klasik tersebut di tentang oleh Jevons, 

Menger dan Walras (tokoh-tokoh neoklasik). Mereka sepakat bahwa yang 

menentukan harga adalah kondisi permintaan, atau kaum marginalis melihatnya 

dari sisi konsumen, yaitu dari kepuasan marginal (marginal utility) 

pengkonsumsian satu unit barang terakhir. 

       Dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien 

barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Nilai 

koefisien ini dapat sama dengan satu, lebih besar dan lebih kecil dari satu. 

Tetapi, ada dua masalah yang belum mendapat penyelesaian dalam hal sisi 

permintaan, yakni aspek barang-barang pengganti dan efek 

pendapatan.Berkenaan dengan pendapat kedua aliran tersebut, Marshall tidak 

menyalahkan kedua konsep di atas, melainkan menggabungkannya. Menurut 

Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh usnsur subjektif 

lainnya, baik dari pihak konsumen maupun pihak produsen. Unsur subjektif pihak 

konsumen adalah pendapatan (daya beli) dan unsur subjektif pihak produsen 

adalah keadaan keuangan perusahaan. Jika keuangan perusahaan dalam 

keadaan sulit, misalnya mungkin perusahaan mau menerima harga yang rendah 

tetapi kalau keadaan keuangan cukup kuat, mereka juga akan lebih berani dalam 

mempertahankan harga. Jadi teori harga menurut Alfred Marshall adalah sebagai 

berikut: “Harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan pasar: penawaran dari 

pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen”. Semakin tinggi 

pendapatan nasional (kesejahteraan suatu negara), semakin tinggi pula 

permintaan uang untuk tujuan transaksi, dan sebaliknya.  
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       Karakteristik penawaran dan permintaan untuk komoditas pangan/ pertanian 

memang unik karena keduanya cenderung bersifat inelastic terhadap perubahan 

harga. Petani sebagai produsen tidak bisa serta merta meningkatkan 

produksinya ketika harga mengalami peningkatan. Konsumen juga tidak bisa 

mengurangi permintaannya ketika harga meningkat karena komoditas 

pangan/pertanian tersebut menjadi kebutuhan pokok. Kondisi tersebut membuat 

harga komoditas menjadi sangat sensitif terhadap stock, baik dari sisi penawaran 

maupun permintaan, termasuk indirect stock yang berpengaruh secara tidak 

langsung seperti gangguan distribusi. 

       Tekanan sisi permintaan juga berpotensi meningkatkan harga komoditas 

pertanian walaupun derajatnya relatif rendah dibanding tekanan dari sisi 

penawaran. Sumber utama peningkatan permintaan komoditas pangan adalah 

peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan (Tomek, 2000 dalam Prastowo, 

2008). Namun untuk negara maju, income effect kepada permintaan komoditas 

pertanian relatif kecil bila dibandingkan dengan negara berkembang yang 

mempunyai income elasticity lebih tinggi. Sementara Borensztein et al (1994) 

berpendapat bahwa permintaan komoditas pertanian lebih dipengaruhi oleh 

aktivitas perekonomian (economic growth). Membaiknya pertumbuhan ekonomi 

akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya mendorong 

konsumsi. Kondisi ini memacu sektor industri untuk meningkatkan produksi 

makanan sehingga permintaan komoditas pertanian sebagai bahan baku 

meningkat. 

 
2.1.2.1 Teori Pembentukan Harga 

Adapun tujuan pembentukan harga adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya, dengan menetapkan harga 

yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang untung yang optimal. 
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2. Mempertahankan perusahaan 

Dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk 

biaya operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/upah karyawan, untuk 

bayar tagihan listrik, tagihan air bawah tanah, pembelian bahan baku, 

biaya transportasi, dan lain sebagainya. 

3. Menggapai ROI (Return on Investment) 

Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam 

pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan 

mempercepat tercapainya modal kembali / roi. 

4. Menguasai Pangsa Pasar, dengan menetapkan harga rendah 

dibandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen 

dari produk kompetitor yang ada di pasaran. 

5. Mempertahankan status quo. Ketika perusahaan memiliki pasar 

tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat 

tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. 

Beberapa pendekatan dalam menentukan harga : 

1. Pendekatan Permintaan dan Penawaran (supply demand approach) 

Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga 

keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang 

mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga 

terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 

2. Pendekatan Biaya (cost oriented approach) 

Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan 

produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan 

markup pricing dan break even analysis. 

3. Pendekatan Pasar (market approach) 
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Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara 

menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga 

seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain 

 
2.1.2.2 Harga dan Pasar 

Menurut fungsinya kita dapat membagi unit-unit ekonomi dalam dua kelompok 

besar, yaitu pembeli dan penjual. Bersama-sama, pembeli dan penjual 

berinteraksi membentuk pasar. Dalam pengertian yang sederhana atau sempit 

pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) 

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat 

tertentu. Definisi pasar secara luas menurut W.J. Stanton adalah orang-orang 

yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja 

serta kemauan untuk membelanjakannya. Peranan alokasi dari harga yaitu 

membantu pembeli memutuskan cara memperoleh utilitas maksimal sesuai daya 

belinya. Peranan informasi dari harga, dapat menunjukkan pada konsumen 

mengenai faktor- faktor produk, misalnya kualitas. Pada umumnya suatu 

transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat 

transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi. 

       Kegiatan faktor produksi adalah kegiatan yang melakukan proses, 

pengolahan, dan mengubah faktor-faktor produksi dari yang tidak/kurang 

manfaat/gunanya menjadi memiliki nilai manfaat yang lebih. Faktor- Faktor 

produksi yang umumnya digunakan adalah tenaga kerja, tanah, dan modal. 

Kelangkaan pada suatu faktor produksi biasanya akan menyebabkan kenaikan 

harga faktor produksi tersebut. 
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2.1.2.3 Penentu Kebijakan Harga 

Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan keuntungan perusahaan atau 

pedagang. Dalam penetapannya oleh pedagang dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan faktor internal pedagang itu sendiri.Faktor lingkungan atau biasa 

disebut eksternal adalah faktor yang tidak dapat dirubah oleh pedagang. 

Sedangkan faktor internal pedagang naik turunnya dapat dirubah oleh pedagang 

sendiri. 

Faktor Internal: 

1. Tujuan pemasaran 

2. Strategi bauran pemasaran 

3. Biaya 

4. Modal dan keuangan 

Faktor Eksternal: 

1. Sifat pasar dan permintaan 

2. Persaingan 

3. Kondisi ekonomi 

4. Unsur lingkungan eksternal lainnya 

2.1.3 Konsep tentang Modal 

Dalam ilmu ekonomi, istilah modal (capital) memiliki konsep dan pengertian yang 

berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran 

yang dianut. Misalnya menurut Mubyarto, modal diartikan sebagai barang atau 

uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan 

barang-barang baru. Modal juga dapat diartikan sebagi investasi yang berupa 

alat-alat finansial seperti stok barang, surat saham, atau sarana produksi fisik. 

Modal dapat berupa barang atau uang, namun selain modal keuangan dan 

modal fisik terdapat jenis modal lainnya seprti modal budaya dan modal manusia. 
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       Modal diperlukan untuk keberlangsungan suatu usaha. Terdapat tiga bagian 

dari modal, yaitu modal untuk investasi awal, modal kerja, dan modal 

operasional. Jika modal investasi awal diperlukan untuk memulai sebuah usaha 

yang biasanya bernilai cukup besar karena digunakan dalam jangka panjang 

seperti sewa bangunan dan promosi. Modal kerja diperlukan untuk membeli atau 

memproduksi barang. Dan modal operasional digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan, misalnya gaji pegawai dan retribusi. 

 

2.1.4 Jaringan Sosial sebagai Salah Satu Dimensi Capital Social 

Modal adalah sumberdaya yang digunakan sebagai investasi. Terdapat empat 

macam modal yang dikenal oleh masyarakat, yaitu modal budaya (cultural 

capital), modal manusia (human capital), modal keuangan (financial capital) dan 

modal fisik. Modal sosial akan dapat mendorong keempat modal agar dapat 

digunakan secara optimal. Hakikat modal sosial adalah hubungan yang terjalin 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. . Pada dasarnya modal sosial (capital 

social) adalah jembatan yang menghubungkan ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi. 

Modal sosial memiliki tiga dimensi utama yaitu kepercayaan(trust), norma, dan 

jaringan (network). Dimana sifat dari modal sosial itu sendiri bersifat mengikat 

(bonding), menyambung (bridging), dan mengait (linking). 

 
2.1.4.1 Pengertian Teori Jaringan Sosial 

Teori jaringan sosial berangkat dari kajian tentang variasi bagaimana perilaku 

individu berkumpul (aggregate) menjadi perilaku kolektif. Dalam hal ini jaringan 

sosial lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kelompok berperilaku 

ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya 

berperilaku. Beberapa tokoh telah mengemukakan makna mendasar tentang 

jaringan sosial. Menurut Mitchell, jaringan sosial merupakan seperangkat 
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hubungan khusus atau spesifik terbentuk di antara sekelompok orang. 

Karakteristik hubungan teresebut dapat digunakan sebagai alat untuk 

menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di 

dalamnya. Sedangkan Barnes membagi jaringan menjadi dua macam, yaitu 

jaringan total dan jaringan bagian. Jaringan total adalah keseluruhan jaringan 

yang dimiliki oleh individu dan mencakup berbagai konteks atau bidang 

kehidupan dalam masyarakat. Jaringan bagian adalah jaringan yang dimiliki oleh 

individu yang terbatas pada bidang kehidupan tertentu, misalnya jaringan politik, 

jaringan keagamaan, dan jaringan kekerabatan (Kusnadi, 2000). 

       Dapat didikatakan jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang 

tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu 

kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa 

dalam bentuk yang formal maupun informal. hubungan sosial itu sendiri 

merupakan gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga 

yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 

2002). 

       Analisis jaringan sosial memulai gagasan sederhana namun sangat kuat, 

bahwa usaha utama dalam kajian sosiologis adalah mempelajari struktur sosial 

dalam menganalisis pola ikatan yang menghubungkan anggota-anggota 

kelompoknya. Granovetter melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti 

tindakan yang melekat dalam hubungan pribadi konkrit dan dalam struktur 

(jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan 

bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda 

terhadap sumberdaya yang bernilai seperti kekayaan, kekuasaan, dan informasi. 

Menurut Wellman dalam teori jaringan sosial terdapat sekumpulan prinsip-prinsip 

yang berkaitan logis, yaitu sebagai berikut : 
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1. Ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun 

intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan 

mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau 

semakin kecil.  

2. Ikatan antar individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih 

luas.  

3. Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non-

acak. Disatu pihak, jaringan adalah transitif: bila ada ikatan antara A dan 

B dan C, ada kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A dan C. 

Akibatnya adalah bahwa lebih besar kemungkinan adanya jaringan yang 

meliputi A, B, dan C.  

4. Adanya kelompok jaringan yang menyebabkan terciptanya hubungan 

silang antara kelompok jaringan maupun antara individu.  

5. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan 

dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan 

secara tidak merata. 

6. Dengan adanya distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas 

menimbulkan baik itu kerja sama maupun kompitisi. Beberapa kelompok 

akan bergabung untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas itu 

dengan kerja sama, sedangkan kelompok lain bersaing dan 

memperebutkannya. 

2.1.4.2 Makna Jaringan Sosial di Masyarakat 

Istilah jaringan sosial saat ini sudah menjadi umum digunakan di masyarakat. 

Bahkan jaringan sosial digunakan sebagai salah satu strategi untuk 

berkehidupan di masyarakat, lembaga, kelompok, dan sebagainya. Jaringan 

sosial merupakan salah satu dimensi dari capital social(modal sosial) selain 

kepercayaan dan norma-norma. Maka, jaringan sosial terbentuk dari adanya rasa 
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saling tahu, saling member informasi, saling mengingatkan, dan saling 

membantu dalam melaksanakan atau menyelesaikan sesuatu. 

       Dalam kehidupan masyarakat dapat kita lihat contoh bentuk jaringan sosial 

yang berlaku di masyarakat mulai dari jaringan perdagangan, jaringan saudara, 

jaringan peternak, bahkan jaringan obat terlarang. Pada kelompok masyarakat, 

jaringan dan koneksi biasanya terbentuk secara tradisional berdasarkan 

kesamaan garis keturunan (repeated social experiences) dan kesamaan 

kepercayaan pada dimensi kebutuhan (religious beliefs). 

       Jaringan yang terbentuk adalah modal penting dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha pada pedagang. Diantaranya jaringan antara sesama 

pedagang, pedagang dengan pemasok, dan pedagang dengan pembeli. Jika ada 

jaringan yang terbangun antara pedagang dengan pemasok, maka akan 

mempermudah pedagang dalam memperoleh barang dagang yang terpercaya 

serta harga yang relatif lebih murah. Jika terbangun jaringan antara sesame 

pedagang dapat mempermudah memperoleh informasi dengan cepat terkait 

barang dagang dari pedagang lainnya. Selain itu, jika terbangun jaringan antara 

pedagang dengan pembeli, akan memberikan kepastian terhadap pedagang 

untuk mengukur penghasilan setiap periode berjualan. Hal ini tentu harus diiringi 

dengan elemen modal sosial lainnya yaitu adanya kepercayaan dan norma yang 

mengatur. 

2.2 Hubungan antara Variabel Bebas dengan Variable Terikat 

2.2.1 Hubungan antara Harga dengan Modal 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal adalah uang pokok atau 

uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. 

Modal dapat didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian 



31 
 

 
 

 

(Sukirno, 1994). Modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal tidak 

tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak langsung habis dipakai dalam satu 

kali produksi. Modal tetap ini terdiri dari tanah, bangunan,mesin dan lain-lain. 

Sedangkan modal tidak tetap atau modal variable adalah biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi dan habis dalam satu kali produksi. Modal akan 

digunakan sebagai biaya dalam pembelian suatu sumber-sumber produksi yang 

digunakan sebagai biaya usaha. Kemudian di dalam biaya terdapat pendapatan 

bagi pedagang. Biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak 

tetap (biaya variabel). Biaya tetap harus dikeluarkan walaupun barang yang 

dijual banyak atau sedikit, contohnya upah tenaga kerja. Dengan peningkatan 

jumlah modal akan mempengaruhi peningkatan jumlah barang atau produk yang 

diperdagangkan sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang selanjutnya 

akan mempengaruhi pedagang dalam memutuskan harga produk. Dengan 

peningktan modal akan menurunkan harga pokok penjualan, dengan begitu 

pedagang dapat menetapkan harga jual yang lebih rendah atau menetapkan 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan dengan 

peningkatan jumlah modal dapat menurunkan harga jual produk oleh pedagang.  

Modal yang digunakan dalam penelitian ini tidak termasuk dengan bangunan, 

tanah, dan transportasi. Melainkan modal yang digunakan untuk memulai usaha, 

yaitu dengan membeli barang atau komoditi yang kemudian akan dijual kembali 

atau biasa disebut dengan kulakan.  

 
2.2.2 Hubungan antara Harga dan Jaringan 

Jaringan atau link dapat diartikan sebagai jumlah koneksi dan hubungan antara 

pedagang dengan pedagang lain, dengan supplier, dan/atau konsumen. 

Biasanya hanya pedagang dengan modal besar yang mempunyai sejumlah link 

atau jaringan baik di dalam kota, luar kota, maupun luar pulau. Sedangkan untuk 
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pedagang dengan modal kecil tidak memiliki jaringan dan hanya melayani 

konsumen yang datang ke tempat dan bertransaksi dalam jumlah kecil. 

Berdasaran penelitian Sutami (2005) jaringan atau relasi menjadi salah satu 

straegi rasional pedagang sayuran di pasar tradisional untuk kelangsungan 

usahanya dan menapatan keuntungan. Sejumlah jaringan akan mempermudah 

pedagang dalam memasarkan komoditinya dan memperluas jangkauan 

pasarnya. Selain itu, adanya jaringan memberi kepastian pada terjualnya 

bawang merah pada periode tertentu. Akhirnya, akan mempengaruhi pedagang 

dalam penetapan harga. 

 
2.2.3 Hubungan antara Harga dan Harga Sebelumnya 

Komoditi pertanian memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi. Harga komoditi ini 

susah untuk dikendalikan dan diramalkan. Oleh karena itu, baik petani maupun 

para pedagang biasanya menggunakan harga sebelumnya untuk dijadikan salah 

satu patok atau dasar pengambilan harga untuk saat ini. Selisih dari harga 

kemarin dan hari ini biasanya tidak terlalu besar. Meskipun pengaruhnya tidak 

besar tetapi informasi tersebut dirasa penting bagi pedagang dalam merumuskan 

harga jual dan harga beli. Sehingga pedagang dapat memperhitungkan 

keuntungan dan kerugian dalam perdagangan pada hari itu dan memperkirakan 

harga beli pada esok hari. Jika harga sebelumnya tinggi, maka kemungkinan 

harga hari ini dan besok berada tidak jauh dari kisaran harga tersebut. 

 
2.2.4 Hubungan antara harga dan musim (panen) 

Komoditi pertanian memiliki karakteristik berupa musiman. Ketersediaan dari 

komoditi ini tidak menetap setiap harinya. Pada musim panen terutama pada 

musim panen raya, jumlah dari komoditi ini akan sangat banyak dan tersedia di 

berbagai daerah. Artinya penawaran akan meningkat. Sesuai dengan hukum 

permintaan dan penawaran ketika penawaran naik maka harga akan bergerak 
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turun. Karena permintaan lebih rendah dari penawaran. Sebaliknya ketika musim 

tanam jumlah dari komoditi ini akan sedikit. Permintaan akan lebih besar dari 

penawaran sehingga harga akan naik. Dapat dikatakan, ketika musim panen 

harga akan cenderung turun dan ketika bukan musim panen atau musim tanam 

harga akan cenderung tinggi.  
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2.3 Kerangka Pikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori, maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah : 

a. Diduga variabel Modal mempunyai pengaruh negatif terhadap harga bawang 

merah di Kabupaten Nganjuk, artinya kenaikan jumlah modal akan 

menurunkan harga bawang merah. 

Maka, H1 : Modal berpengaruh negatif terhadap Harga. 

b. Diduga variabel Jaringan atau relasi mempunyai pengaruh negatif terhadap 

harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, artinya kenaikan jumlah 

jaringan akan menurunkan harga bawang merah. 

Maka, H2 : Jaringan berpengaruh negatif terhadap Harga 

c. Diduga variabel harga bawang sebelumnya berpengaruh positif terhadap 

harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, artinya kenaikan pada harga 

bawang sebelumnya akan menaikkan harga bawang merah. 

Maka, H3 : Harga Sebelumnya berpengaruh positif terhadap Harga 

d. Diduga variabel Musim akan berpengaruh negatif terhadap harga bawang 

merah Kabupaten Nganjuk, artinya pada musim panen akan menurunkan 

harga bawang merah. 

Maka, H4 : Musim akan berpengaruh negatif terhadap Harga 

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Kurniawan  (2007) dalam penelitiannya tentang peramalan dan faktor faktor yang 

mempengaruhi fluktuasi harga bawang merah enam kota besar di Indonesia 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga bawang 

merah di DKI Jakarta yaitu harga bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, lag 

harga bawang merah dan dummy hari besar keagamaan. Untuk kota Bandung, 

Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar dipengaruhi oleh harga bawang merah di 
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Pasar Induk Kramat Jati dan lag harga bawang merah. Sedangkan untuk 

Surabaya dipengaruhi oleh harga bawang merah di tingkat produsen, harga 

bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati dan lag harga bawang merah. 

       S. Wibowo (2014) dalam penelitiannya tentang peramalan dan faktor yang 

mempengaruhi harga bawang merah di Sumatera Utara menggunakan variabel 

bebas pertambahan jumlah penduduk, nilai tukar rupiah terhadap USD, harga 

bawang merah sebelumnya dan dummy hari besar keagamaaan. Disimpullkan 

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap harga bawang merah 

adalah pertambahan jumlah penduduk dan harga bawang merah sebelumnya. 

Stato (2007) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi fluktuasi harga bawang merah dan peramalannya (studi kasus 

pasar induk keramat jati, DKI Jakarta) menggunakan variabel bebas pasokan 

bawang merah PIKJ, harga impor bawang merah, pasokan impor bawang merah, 

dan harga pupuk. Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata 

terhadap fluktuasi harga bawang merah yaitu pasokan impor bawang merah, 

harga impor bawang merah, dan harga pupuk. 

       Hendry Alfianto (2009) dalam penelitiannya tentang analisis penawaran 

bawnag merah di Kabupaten Karanganyar menggunakan variabel penelitian 

harga bawang merah tahun sebelumnya, harga pupuk SP36 tahun t, produksi 

bawang merah tahun sebelumnya, luas areal panen bawang merah Harga 

bawanng putih tahun sebelumnya, dan rata-rata curah hujan tahun t. 

Disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap penawaran 

bawang merah adalah variabel harga bawang merah tahun sebelumnya, harga 

pupuk SP36 tahun t, produksi bawang merah tahun sebelumnya, luas areal 

panen bawang merah. Sedangkan harga bawang putih tahun sebelumnya dan 

rata-rata curah hujan tahun t tidak berpengaruh nyata terhadap penawaran 

bawang merah di Kabupaten Karanganyar. 
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       Nia Novalita Purba, Kelin Tarigan, dan Luhut Sihombing (2013) dalam 

penelitiannya tentang analisis permintaan bawang merah (Allium Ascalonicum L) 

di kota Medan Provinsi Sumatera Utara menggunakan variabel penelitian 

pendapatan rata-rata (rumah tangga), harga bawang merah, dan jumlah 

tanggungan keluarga penduduk (rumah tangga). Disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh nyata terhadap permintaan bawang merah di Kota Medan 

adalah pendapatan, harga bawang merah dan jumlah tanggungan keluarga 

penduduk (rumah tangga). 

       Theresia Wediana Pasaribu dan Murni Daulay(2013) dalam penelitiannya 

tentang analisis permintaan impor bawang merah di Indonesia menggunakan 

variabel penelitian, permintaan impor bawang merah di Indonesia, konsumsi 

bawang merah di Indonesia, pendapatan nasional, harga bawang merah impor, 

nilai tukar, dan volume impor tahun sebelumnya. Disimpulkan bahwa faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap permintaan impor bawang merah di Indonesia 

adalah pendapatan dan harga bawang merah impor. 

       Ening Ariningsih dan Mari K. T. (2004) dalam penelitiannya tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran bawang merah di 

Indonesia menggunakan variabel penelitian luas areal panen bawang merah, 

produktivitas bawang merah, produksi bawang merah, penawaran bawang 

merah, permintaan bawang merah, impor bawang merah Indonesia, ekspor 

bawang merah Indonesia, dan harga bawang merah. Disimpulkan bahwa : (1) 

produksi bawang merah di Jawa Tengah responsif terhadap perubahan harga 

pupuk, tetapi tidak responsif terhadap perubahan harga bawang merah, harga 

cabe, dan upah tenaga kerja, (2) permintaan bawang merah responsif terhadap 

perubahan jumlah penduduk, tetapi tidak responsif terhadap harga bawang 

merah dan pendapatan per kapita, (3) baik dalam jangka pendek maupun jangka 
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panjang volume ekspor bawang merah responsif terhadap perubahan produksi 

bawang merah, (4) dalam jangka panjang harga bawang merah di Indonesia 

bersifat responsif terhadap perubahan penawaran. 

       Wahyu Dwi Sutami (2005) dalam penelitiannya tentang strategi rasional 

pedagang pasar tradisional menyebutkan bahwa para pedagang dalam 

melangsungkan usahanya dan mendapatkan keuntungan menghadapi kendala-

kendala pengiriman, pelayanan, pembayaran, waktu dan cuaca. Dalam 

mengatasi kendala tersebut para pedagang menjalin relasi dengan tengkulak, 

konsumen (pembeli), antar pedagang, petugas, dan perilaku hemat pedagang 

serta religi para pedagang. 

       Nova Tri Pambudi (2014) dalam penelitiannya tentang biaya transaksi dan 

modal sosial antara pedagang dan pemasok (studi pada pedagang sayur di 

pasar Blimbing – Kota Malang) menyebutkan bahwa dalam kegiatan transaksi 

antara pedagang dan pemasok terdapat adanya biaya transaksi. Unsur-unsur 

biaya transaksi yang terbentuk tersebut diantaranya adalah biaya pencarian 

informasi, biaya pemilihan dan pemeriksaan barang dagangan, biaya tawar-

menawar (negosiasi), dan biaya pencarian pemasok langganan. Dengan 

terbentuknya biaya transaksi dalam kegiatannya, maka pedagang sayur 

berusaha untuk mereduksi biaya tersebut dengan memanfaatkan peran modal 

sosial. Bentuk modal sosial kepercayaan (trust), jaringan informasi, dan norma 

terbukti mampu mereduksi adanya biaya transaksi tersebut. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 Kurniawan 
(2007) 

Peramalan dan 
faktor-faktor  yang 
mempengaruhi 
fluktuasi harga 
bawang merah 
enam kota besar di 
Indonesia  

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi 
harga bawang merah di DKI Jakarta yaitu 
harga bawang merah di Pasar Induk Kramat 
Jati, lag harga bawang merah dan dummy 
hari besar keagamaan. Untuk kota Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar 
dipengaruhi oleh harga bawang merah di 
Pasar Induk Kramat Jati dan lag harga 
bawang merah. Sedangkan untuk Surabaya 
dipengaruhi oleh harga bawang merah di 
tingkat produsen, harga bawang merah di 
Pasar Induk Kramat Jati dan lag harga 
bawang merah. 

2 S. Wibowo 
(2014) 

Peramalan dan 
faktor yang 
mempengaruhi 
harga bawang 
merah di Sumatera 
utara 

faktor-faktor yang berpengaruh nyata 
terhadap harga bawang merah di Sumatera 
Utara adalah pertambahan jumlah penduduk 
dan harga bawang merah sebelumnya 

3 Stato 
(2007) 

Analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
fluktuasi harga 
bawang merah dan 
peramalannya (studi 
kasus pasar induk 
keramat jati, DKI 
Jakarta) 

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata 
terhadap fluktuasi harga bawang merah 
yaitu pasokan impor bawang merah, harga 
impor bawang merah, dan harga pupuk 

4 Ening 
Ariningsih 
dan Mari 
K. T. 
(2004) 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
permintaan dan 
penawaran bawang 
merah di indonesia 

 Produksi bawang merah di Jawa Tengah 
responsif terhadap perubahan harga 
pupuk, tetapi tidak responsif terhadap 
perubahan harga bawang merah, harga 
cabe, dan  

 upah tenagakerja. 

 Permintaan bawang merah responsif 
terhadap perubahan jumlah penduduk, 
tetapi tidak responsif terhadap harga 
bawang merah dan pendapatan per kapita. 

 Baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang volume ekspor bawang merah 
responsif terhadap perubahan produksi 
bawang merah. 

 Dalam jangka panjang harga bawang 
merah di Indonesia bersifat responsif 
terhadap perubahan penawaran 
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No Penulis Judul Hasil Penelitian 

5 Hendry 
Alfianto 
(2009) 

Analisis penawaran 
bawang merah di 
Kabupaten 
Karanganyar 

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata 
terhadap penawaran bawang merah adalah 
variabel harga bawang merah tahun 
sebelumnya, harga pupuk SP36 tahun t, 
produksi bawang merah tahun sebelumnya, 
luas areal panen bawang merah. Sedangkan 
harga bawang putih tahun sebelumnya dan 
rata-rata curah hujan tahun t tidak 
berpengaruh nyata terhadap penawaran 
bawang merah di Kabupaten Karanganyar. 

6 Nia 
Novalita 
Purba, 
Kelin 
Tarigan, 
dan Luhut 
Sihombing 
(2013) 

Analisis permintaan 
bawang merah 
(Allium Ascalonicum 
L) di kota Medan 
Provinsi Sumatera 
Utara 

Faktor-faktor yang berpengaruh nyata 
terhadap permintaan bawang merah di Kota 
Medan adalah pendapatan, harga bawang 
merah dan jumlah tanggungan keluarga 
penduduk (rumah tangga). 

7 Theresia 
Wediana 
Pasaribu 
dan Murni 
Daulay 
(2013) 

Analisis permintaan 
impor bawang 
merah (BM) di 
Indonesia 

faktor yang berpengaruh nyata terhadap 
permintaan impor bawang merah di 
Indonesia adalah pendapatan dan harga 
bawang merah impor 

8 Wahyu 
Dwi 
Sutami 
(2005) 

Strategi rasional 
pedagang pasar 
tradisional 

Kendala yang dihadapi yaitu pengiriman, 
pelayanan, pembayaran, waktu dan cuaca. 
Stategi rasional yang dilakukan yaitu 
menjalin relasi dengan tengkulak, konsumen 
(pembeli), antar pedagang, petugas, dan 
perilaku hemat pedagang serta religi para 
pedagang. 

9 Nova Tri 
Pambudi 
(2014) 

biaya transaksi dan 
modal sosial antara 
pedagang dan 
pemasok (studi pada 
pedagang sayur di 
pasar Blimbing – 
Kota Malang) 

Kegiatan transaksi antara pedagang dan 
pemasok terdapat biaya transaksi yaitu 
biaya pencarian informasi, pemilihan dan 
pemeriksaan barang, negoisasi, dan 
pencarian pemasok langganan. Untuk 
mereduksi biaya tersebut pedagang 
memanfaatkan peran modal sosial (trust, 
jaringan, dan norma) 

Sumber: berbagai sumber, 2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian 

ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto 

(2006) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian 

yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Dalam penelitian 

kuantitatif, peneliti lebih spesifik memusatkan perhatian kepada aspek-aspek 

tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel atau 

memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial sehingga 

betrsifat deskriptif ( Nasution, 2000). 

       Sedangkan jenis penelitian adalah metode deskriptif analisis. Menurut Nazir 

(1998), metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang 

sesuatu variable, gejala atau keadaan (Arikunto, 2006). Pengumpulan data tidak 

ada unsur pandangan dan pendapat dari penulis melainkan menggambarkan 

sebagaimana adanya. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dilakukan di 

Pasar Bawang Merah Kabupaten Nganjuk yang berada di kecamatan Sukomoro 

Kabupaten Nganjuk. Tempat penelitian ini dipilih karena Pasar Bawang 
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Sukomoro merupakan pusat pemasaran atau pasar induk bawang merah dari 

seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Waktu penelitian dilakukan pada kurun 

waktu selama dua bulan. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau segala sesuatu yang menjadi 

fokus dalam sebuah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel 

independen (variabel bebas). 

a. Variabel Dependen  

Variabel dependen yaitu variabel yang tergantung atas variabel lain, atau 

disebut variabel terikat. Misal jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, 

maka variabel Y dinamakan variabel dependen atau variabel terikat 

(Nazir, 1998). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga. Yaitu 

harga jual yang terjadi pada setiap responden dalam rata-rata bulanan. 

b. Variabel Independen  

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

bisa dikatakan variabel bebas. Misalkan jika variabel Y disebabkan oleh 

variabel X, maka variabel X dinamakan variabel independen atau variabel 

bebas (Nazir, 1998). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

Modal, Jaringan, Harga Sebelumnya, dan Musim. 

       Sedangkan pengertian dari Definisi Operasional adalah definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, 

atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 1998). 

Didalam penelitian ini definisi yang berikan terhadap variabel-variabel  dan juga 
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bagaimana penulis dalam menentukan ukuran varibabel akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Modal 

Yang dimaksud modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menjalankan suatu usaha. Modal dalam penelitian ini yaitu sejumlah 

dana yang digunakan dalam pengadaan bawang merah hingga dijual 

kembali di Pasar Bawang Sukomoro. Dihitung dari rata-rata total 

pengeluaran yang digunakan selama kulakan dalam satu bulan. 

Satuan yang digunakan adalah rupiah dalam satu bulan. 

b. Jaringan 

Yang dimaksud jaringan adalah sejumlah individu atau kelompok 

organisasi yang berhubungan dengan pedagang dalam proses jual 

beli secara tetap. Dalam penelitian ini yaitu pelanggan tetap dan/atau 

pemasok tetap. Satuan yang penulis gunakan adalah dengan satuan 

orang dalam satu bulan. 

c. Harga sebelumnya 

Yang dimaksud harga sebelumnya adalah rata-rata harga bawang 

merah yang berlaku pada satu bulan sebelum periode penelitian (t-1). 

Atau harga jual bawang merah yang terjadi pada setiap responden 

dalam rata-rata bulanan pada bulan sebelumnya. Satuan yang 

digunakan adalah rupiah dalam satu bulan. 

d. Musim  

Yang dimaksud musim dalam penelitian ini adalah pembagian waktu 

antara musim panen dan bukan musim panen pada bawang merah di 

Kabuapaten Nganjuk. 
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Identifikasi variabel penelitian dan definisi operasional secara terperinci 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Definisi Formula Satuan 

Harga 
Rata-rata dari harga 
bawang merah yang 

berlaku dalam satu bulan 

                         
                 

                            
 

Rupiah 

Modal  

Rata-rata pengeluaran 
yang digunakan dalam 

pengadaan bawang 
merah hingga dijual 

kembali 

                 
                 

                            
 

Rupiah 

Jaringan  
Pembeli tetap dan 

pemasok tetap 
                     
                       

Satuan orang 

Harga 
sebelumnya 

Rata-rata harga yang 
berlaku pada bulan 
sebelumnya (t-1) 

                         
                     
                
                

 Rupiah 

Musim  
Pembagian waktu antara 
musim panen dan bukan 

musim panen 

1 = musim panen 
0 = bukan musim panen 

- 

Sumber: Penulis (2015) 

 

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, 

abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki 

karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2006: 47). Populasi dalam 

penelitian ini dibagi berdasarkan pembedaan lain menjadi dua, yaitu populasi 

target dan populasi survey. Adapun populasi target dalam penelitian ini yaitu 

seluruh pedagang bawang merah yang berada diKabupaten Nganjuk. Dan 

populasi survey dalam penelitian ini yaitu pedagang bawang merah yang berada 

di Pasar Bawang Kecamatan Sukomoro. Pembedaan tersebut karena ciri-ciri 

populasi yang dibutuhkan dalam peneliitian ini tidak ditemukan di kecamatan lain. 

Berdasarkan observasi langsung penulis mendapati jumlah populasi survey 

sebesar 34 pedagang. 
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       Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sejumlah 10 pedagang, atau 30 persen dari jumlah populasi survey. Metode 

sampling yang digunakan yaitu random sampling. Artinya, setiap anggota dari 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tidak 

ada intervansi tertentu dari peneliti. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau 

objek penelitian. Dalam hal ini data primer langsung didapatkan dari pedagang 

bawang merah yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data  

       Pada pengumpulan data primer, menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Interview (Wawancara)  

Interview adalah teknik penelitian yang paling sosiologis karena 

bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan 

responden (Black, 2009). Percakapandengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Percakapanin-formal menunjuk pada 

kecenderungan sifat sangat terbuka sehingga wawancara benar-benar 

mirip dengan percakapan (Pawito, 2007). 
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b. Angket (Questioner) 

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

c. Observasi (Pengamatan) 

Yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek 

penelitian.  

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Menurut Hasan (2006), pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-

cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data 

mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga 

memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut (Sudjana, 2001). 

       Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan 

komputasi program STATA ( Statistika dan Data ) karena program ini memiliki 

kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta memungkinkan untuk melakukan 

perintah-perintah dengan lebih mudah dan cepat. Karena berbeda dengan 

program lainnya, STATA menggunakan command atau perintah yang diketik 

dalam setiap analisisnya. 

Sebelum data siap untuk dianalisis sebelumnya diperlukan pengolahan data 

untuk mempermudah dalam proses pengolahan. Pengolahan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi:  
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1. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan editing dengan mengecek dan mengoreksi apabila terdapat 

kesalahan pada pengisian kuesioner. Selain itu, setelah data-data 

terkumpul sebelum melakukan pengkodean sekali lagi penulis meninjau 

kembali jika terdapat kekurangan baik pada hasil kuesioner maupun hasil 

observasi. 

2. Coding (Pengkodean) 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada 

suatu informasi atau data yang akan dianalisis.Dalam hal ini, penulis 

melakukan pengkodean pada data berdasarkan variabel-variabel. Misal 

data kuesioner diberi kode untuk variabel jaringan dan data hasil 

observasi diberi kode untuk variabel modal dan harga. Setelah itu 

memberi kode pada data yang merupakan informasi tambahan. Kode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa inisial dari masing-

masing variabel (Jr untuk jaringan, M untuk modal, H untuk harga, I untuk 

informasi tambahan, dsb). 

3. Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi 

diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel hasil 

Tabulasiberbentuk:  
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a. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari 

kuesioner atau pencatatan pengamatan. Data yang sudah diberi kode 

dipindahkan pada tabel. Dalam membuat tabel pemindahan ini 

penulis membagi data berdasarkan kode yang tertera dan 

memasukkan ke dalam tabel yang sesuai dengan kode masing-

masing data.Tabel ini berfungsi sebagai arsip.  

b. Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden 

tertentu dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis membuat 

tabel biasa dengan menyusun data sesuai dengan kebutuhan 

analisis. Penelitian ini menggunakan data panel sehingga untuk 

mempermudah dalam menganalisis penulis menyusun tabel menjadi 

panel antara data cross section dan time series. 

c. Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah 

dianalisa. Dalam hal ini, penulis menggunakan aplikasi STATA dalam 

menganalisis data. Hasil analisis menggunakan aplikasi tersebut 

berupa tabel yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Maka, dapat dikatakan tabel analisis adalah tabel hasil 

penelitian. 

       Analisis data menurut Hasan (2006) adalah memperkirakan atau dengan 

menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) 

kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta 

memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. Kejadian dapat dinyatakan 

sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan bantuan 

wawancara. 
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3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Alat Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah 

kombinasi antara data silang tempat (cross section) dengan data runtut waktu 

(time series) (Kuncoro, 2011). Regresi dengan menggunakan data panel disebut 

model data panel. Dalam mengestimasi dengan regresi data panel terdapat 

beberapa metode yang ditawarkan, yaitu pooling least square (Common Effect), 

pendekatan efek tetap (Fixed Effect), pendekatan efek random (Random Effect). 

 

1. Pooling Least Square (Common effect) 

Model common effect menggabungkan data cross section dengan time series 

dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. 

Model ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam 

berbagai kurun waktu (Widarjono, 2006). Artinya dalam model ini tidak 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Persamaan model 

CommonEffect menurut Gujarati (2012) adalah sebagai berikut: 

                                        

Di mana i menunjukkan subjek dan t menunjukkan periode waktu. Y adalah 

variabel terikat dan x1, x2, x3, dan x4 adalah variabel bebas. 

 

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Pengertian model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda 

untuk setiap subjek (individu), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring 

waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan kemungkinan adanya 

perbedaan intersep yang disebabkan karena pengaruh dari waktu. Kuncoro 

(2012) membedakan subjek dengan subjek lainnya menggunakan variabel 
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dummy. Persamaan model fixed effect menurut Gujarati (2012) adalah sebagai 

berikut: 

                                                             

                                        

Dimana variabel dummy d1t untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, d2t untuk 

subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Penelitian ini menggunakan 

10responden, maka jumlah variabel dummy yang digunakan sebanyak 9 

variabel untuk menghindari perangkap variabel dummy, yaitu kondisi dimana 

terjadi kolinearitas sempurna (Gujarati, 2012). 

 

3. Model Efek Random (Random Effect) 

Menurut Widarjono (2009) model random effect digunakan untuk mengatasi 

kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Berbeda 

dengan model efek tetap yang perbedaan antar subjek dan waktu dicerminkan 

melalui intercept, pada model efek random pernedaan tersebt dicerminkan 

melalui residu. Model ini mengestimasi data panel yang diduga residual 

berkorelasi antar subjek dan antar waktu. Penggunaan Random Effect 

digunakan ketika jumlah tahun atau waktu lebih sedikit daripada jumlah n 

(Nachrowi, 2004). Persamaan model random effect menurut Gujarati (2012) 

adalah sebagai berikut: 

                                        

Dimana it terdiri dari dua komponen yaitu i (residual cross section) dan  

(residual gabungan time series dan cross section). Model ini disebut juga Error 

Components Model (ECM) karena residual terdiri atas 2 komponen. 
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3.7.2 Uji Penentuan Model 

Penentuan model terbaik diantara model common effect, fixed effect, dan 

random effect dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik estimasi model. Tiga 

teknik tersebut adalah Chow test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier (LM). 

Chow test digunakan untuk memilih di antara model common effect dan fixed 

effect. Hausman test digunakan untuk memilih di antara model fixed effect dan 

random effect. Dan LM digunakan untuk memilih di antara common effect dan 

random effect. Penggunaan ketiga teknik estimasi dalam pemilihan model terbaik 

regresi data panel yang dapat digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh 

gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

 

 

Sumber: berbagai buku (2015) 

 

1. Chow Test 

Chow test merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Widarjono, 2009). Dalam penelitian ini Chow test 

Common Effect 

Fixed Effect Random Effect 

Chow Test 

Hausman Test 

LM 
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menggunakan program aplikasi STATA. Adapun hipotesis yang dibentuk 

dalam Chow test adalah sebagai berikut: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika nilai prob. F lebih kecil dari α. Sebaliknya jika prob. F lebih 

besar dari α maka menerima H1. Di mana nilai α yang digunakan adalah 5% 

(0,05). 

 

 

2. Hausman Test 

Hausman test dilakukan untuk menentukan model terbaik antara random 

effect dan fixed effect. Program aplikasi yang digunakan sama dengan Chow 

test yaitu STATA. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Model Random Effect 

H1 = Model Fixed Effect 

H0  ditolak jika nilai prob. Chi2 lebih kecil dari α. Sebaliknya jika nilai prob. Chi2 

lebih dari α maka H0 diterima. Nilai α yang digunakan adalah 5% (0,05). 

3. Lagrange Mulitllier (LM) 

LM merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan 

random effect. Program aplikasi yang digunakan untuk LM adalah STATA 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Model Common Effect 

H1 = Model Random Effect 

H0  ditolak jika nilai prob. Chibar2 lebih kecil dari α. Sebaliknya jika nilai prob. 

Chibar2 lebih dari α maka H0 diterima. Nilai α yang digunakan adalah 5% 

(0,05). 
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3.7.3 Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi data 

panel yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari 

penyimpangan asumsi klasik yang meliputi ujimultikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan autokoerlasi.Namun untuk model yang dibentuk dari 

metode random effect tidak memerlukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi 

karena menggunakan pendekatan General Least Square (GLS). Maka, dalam 

penelitian ini, asumsi klasik yang diperlukan adalah uji multikolinearitas. 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas adalah 

situasi adanya korelasi variabel -variabel independen antara yang satu dengan 

yang lainnya. Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. 

Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang 

memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. Jika terjadi korelasi 

sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah: 

 Koefisien - koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir, 

 Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. 

Menurut Ghozali (2005), untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

 Nilai   yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independennya banyak 

yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

 Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya 
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korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari 

multikolinearitas.Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek 

kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

 Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Faktor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance< 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

 

3.7.4 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Yaitu regresi yang 

menggabungkan data time series dan data cross section (Widarjono, 2009). Ada 

beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. 

Pertama, meningkatkan jumlah obeservasi (sampel), dan kedua, memperoleh 

variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu 

(Kuncoro, 2012). Analisis regresi ini dilakukan untuk mengetahui baik secara 

parsial maupun secara simultan pengaruh dari variable bebas terhadap variabel 

terikat. Adapun pengujian analisis regresi yang dilakukan untuk menguji hipotesis 

yaitu sebagai berikut: 
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a) Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat, digunakan uji F. Apabila nilai signifikasi F lebih kecil dari 5% atau 

Fhitung> Ftabel maka dinyatakan signifikan, yang berarti bersama-sama variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya bila segnifikan F 

lebih besar dari 5% atau Fhitung< Ftabel, berarti secara bersama-sama variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya. 

 

 

 

b) Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen.  Cara yang digunakan untuk uji t 

adalah apabila nilai signifikan t lebih kecil dari 5% atau thitung> ttabel, maka 

dinyatakan signifikan yang berarti secara parsial variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila t lebih besar dari 5% atau thitung< 

ttabel,, maka secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 Nilai    yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali: 2005). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kabupaten Nganjuk 

Merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian 

barat Propinsi Jawa Timur. Secara Astronomis Kabupaten Nganjuk terletak pada 

koordinat 111 5’ sampai dengan 111 13’ Bujur Timur dan 7 20’ sampai dengan 

7 50’ Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Nganjuk memiliki batas-

batas, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah 

selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Pada wilayah bagian timur dan barat 

berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, serta Kabupaten Ponorogo 

dan Madiun. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ± 122,433 Km2 atau 

122,433 Ha yang terdiri dari atas : 

 Tanah sawah 43.052,5 Ha 

 Tanah kering 32.373,6 Ha 

 Tanah hutan 47.007,0 Ha 

       Secara administratif Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 

284 desa. Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, 

Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif 

untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun 

tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang 

pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang 

produktif ini sekaligus ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 

69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang 

mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha. Jumlah curah hujan per bulan selama 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Widas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas
http://id.wikipedia.org/wiki/Sawah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan


59 
 

 
 

 

2002 terbesar terjadi pada bulan Januari yaitu 7.416 mm dengan rata-rata 436 

mm. Sedangkan terkecil terjadi pada bulan November dengan jumlah 

curah hujan 600 mm dengan rata-rata 50 mm. Pada bulan Juni sampai dengan 

bulan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali. 

 

4.1.2 Kecamatan Sukomoro 

Kecamatan Sukomoro adalah salah satu dari 20 kecamatan yang termasuk ke 

dalam wilayah Kabupaten Nganjuk. Pada Kecamatan SukomoroTerdapat 10 

desa dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk di Kecamatan Sukomoro seperti pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukomoro pada tahun 2012 

Jumlah Penduduk 

Perempuan Laki-Laki Jumlah Rasio 

20.943 20.969 41.912 100,12 

Sumber : BPS dalam angka 

 

       Kecamatan Sukomoro berada dekat dengan pusat kota dan berada di jalan 

utama Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Madiun. Di Kecamatan Sukomoro 

terdapat Pasar Bawang yang terbesar di Kabupaten Nganjuk, meskipun 

penghasil utama bawang merah berasal dari Kecamatan Rejoso, Bagor, dan 

Gondang. Karena bawang merah adalah komoditas dominan di Kabupaten 

Nganjuk, maka Pasar bawang Sukomoro menjadi salah satu identitas bagi 

Kabupaten Nganjuk. 

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/November
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/wiki/Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
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4.2 Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Banyaknya responden adalah pedagang bawang merah di Pasar Bawang 

Sukomoro Kabupaten Nganjuk, yang digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian, adapun jenis kelamin dari responden dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Pria 4 

2 Wanita 6 

 Total 10 

Sumber: Data primer di olah, 2015 

 

       Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas dari responden 

merupakan berjenis kelamin wanita yaitu berjumlah 6 orang. Sedangkan 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 4 orang saja. Meskipun 

demikian, banyak pedagang di pasar bawang merah yang berjualan bersama 

dengan pasangannya. Sehingga dalam hal ini penulis memilih salah satu yang 

bersedia menjadiresponden. 

 

b. Usia 

Usia yang dimaksud adalah usia responden pada saat dilakukan penelitian. Usia 

responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Rentang Usia Jumlah 

1 < 30 tahun 0 

2 31-40 tahun 1 

3 41-50 tahun 5 

4 >50 tahun 4 

 Total 10 

Sumber: Data primer di olah, 2015 

 

       Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden berada di 

rentang usia 41 hingga 50 tahun, yaitu berjumlah 5 orang dari jumlah 

keseluruhan responden yaitu 10 orang. Sedangkan yang berusia kurang dari 30 

tahun berjumlah 0 (nol) atau tidak ada. Untuk rentang usia 31 hingga 40 dan 

lebih dari 50 tahun masing-masing berjumlah 1 orang dan 4 orang. Hal ini 

menunjukan bahwa menjadi pedagang di pasar bawang merah sukomoro tidak 

banyak diminati oleh pemuda setempat. 

 

c. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal terakhir yang 

ditempuh oleh responden pada saat penelitian dilakukan. Yaitu terdapat pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.4 Karakreristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 SD 2 

2 SMP 6 

3 SMA/SMK 2 

4 Akademi 0 

5 Perguruan Tinggi 0 

 Total 10 

Sumber: Data primer di olah, 2015 

 

       Pada tabel di atas diketahui bahwa mayoritas dari responden memiliki 

pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMP (sekolah menengah pertama) 

yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk Akademi dan perguruan tinggi 

berjumlah 0 (nol) atau tidak ada. Untuk yang berpendidikan terakhir SD dan 

SMA/SMK masing-masing berjumlah 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas pedagang di pasar bawang sukomoro belum cukup mengenyam 

pendidikan formal. 

 

d. Lamanya Berjualan 

Lamanya berjualan adalah rentang waktu antara saat pertama kali berjualan di 

Pasar Bawang Sukomoro hingga pada saat penelitian dilakukan. Yaitu pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.5 :Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Berjualan 

No Lamanya berjualan Jumlah 

1 < 1 tahun 0 

2 1-5 tahun 3 

3 6-10 tahun 7 

4 > 10 tahun 0 

 Total 10 

Sumber: Data primer di olah, 2015 

 

       Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden sudah berjualan 

di pasar bawang sukomoro selama 6 hingga 10 tahun yaitu berjumlah 7 orang 

dari keseluruhan responden yang berjumlah 10 orang. Responden yang 

berjualan kurang dari 1 tahun dan lebih dari 10 tahun masing-masing berjumlah 0 

(nol) atau tidak ada. Responden yang berjualan selama 1 hingga 5 tahun 

berjumlah 3 orang. Dari lamanya berjualan yang mayoritas antara 6 hingga 10 

tahun memungkinkan pedagang memiliki sejumlah jaringan atau koneksi dengan 

beberapa pedagang lain dan konsumen. 

4.3 Analisis Model dan Hipotesis 

4.3.1 Estimasi Model 

Seperti diketahui bahwa dalam analisis data panel terdapat tiga jenis teknik 

estimasi model regresi data panel, yaitu dengan metode OLS (common), model 

fixed effect, dan model random effect. Untuk mengetahui model yang tepat dalam 

penelitian ini membutuhkan uji chow, uji hausman, dan uji LM (Lagrange 

Multiplier). 
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a. Uji Chow 

Hasil uji chow menunjukkan metode estimasi terbaik antara common effect dan  

fixed effect adalah fixed effect. Hal ini karena probabilitas 0,0000 kurang dari α 

(0,05). 

 

b. Uji Hausman 

Hasil uji hausman menunjukkan hasil estimasi terbaik antara fixed effect dengan 

random effect adalah random effect. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas chi2 

sebesar 0.9000 lebih dari α (0.05). 

 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Hasil uji LM pada tabel 4.8 menunjukkan hasil estimasi terbaik antara random 

effect dan common effect adalah random effect. Hal ini dapat dilihat dari 

probabilitas chi bar2 sebesar 0,0000 kurang dari α (0.05). 

Secara ringkas ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Output Estimasi Model 

Uji Chow 
Prob. F 

0.0000 

Uji Hausman 
Prob. Chi2 

0.9000 

Uji LM 
Prob. Chibar2 

0.0000 

Sumber: olahan data oleh penulis, 2015 
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4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian regresi data panel, diperlukan pengujian asumsi-

asumsi yang berlaku yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autoikorelasi. Namun untuk model yang dibentuk dari metoderandom effect tidak 

memerlukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi karena menggunakan 

pendekatan General Least Square (GLS). Maka, dalam penelitian ini, asumsi 

klasik yang diperlukan adalah uji multikolinearitas. Yaitu untuk menguji apakah 

model regresi memiliki korelasi antar vaiabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF). 

Nilai VIF yang dapat ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel independen 

kurang dari 10 ( VIF<10 ) maka tidak terdapat mulikolinearitas. Selanjutnya, 

untuk hasil pengujianmultikolinearitas ditunjukkan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF 

X1 4.44 

X2 3.86 

X3 2.43 

X4 1.45 

Mean VIF 3.05 
Sumber: hasil analisis regresi data panel oleh penulis 

 

Pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa variabel x1, x2, x3, dan x4 tidak 

mengalami multikolinearitas karena nilai VIF sebesar 3,05 kurang dari 10. 

 

4.3.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk Jawa 

Timur. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. 

Berdasarkan hasil estimasi model memutuskan model terbaik yang digunakan 

dalam peneltian ini adalah model random effect. Tabel 4.8 menunjukkan hasil 
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analisis variabel modal, jaringan, harga sebelumnya, dan musim terhadap 

variabel harga. 

 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Data Panel 

Variabel Koefisien Sig. Keterangan 

(Constant) 9139.475 .000 Signifikan 

Modal -.0000343 .001 Signifikan 

Jaringan 13.67177 .840 Tidak Signifikan 

Harga sebelumnya .3634787 .000 Signifikan 

Musim -714.8281 .481 Tidak Signifikan 
Sumber: hasil analisis regresi data panel oleh penulis 

 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu modal, jaringan, harga 

sebelumnya, dan musim secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada 

variabel terikat harga. Yaitu dilihat dari probabilitas chi-square sebesar 0,0000 

yang lebih kecil dari α 0,005. Namun terlihat pada tabel 4.8 hasil uji t atau parsial 

menunjukkan hanya variabel modal dan harga sebelumnya yang berpengaruh 

signifikan terhadap harga. Sedangakan jaringan dan musim tidak berpengaruh 

signifikan. Selanjutnya R-square memiliki nilai 0,4382 menunjukkan bahwa 

variabel bebas dalam model mampu menjelaskan perubahan variabel terikat 

sebesar 44%.Modelregresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 
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Y = a + β 1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Maka menjadi 

Y = 9139.475 + (-0.0000343)X1 + (13.67177)X2 + (0.3634787)X3 + (-714.8281)X4 

+ e 

Dimana : 

Y  = Harga Bawang Merah 

a  = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1  = Modal 

X2  = Jaringan atau Link 

X3  = Harga sebelumnya 

X4  = Musim  

e  = Faktor pengganggu 

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. a =9139.475  

Nilai konstan menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas X1, X2, 

X3, dan X4, maka variabel terikat Y adalah sebesar9139.475 satuan. Atau, 

dalam kata lain variabel terikat Y bernilai 9139.475 ketika X1, X2, X3, dan 

X4bernilai sama dengan nol. 

2. β 1 =  -0.0000343 

Nilai parameter atau koefisien regresi β1 menunjukkan bahwa ketika 

variabelbebas X1  meningkat 1 satuan, maka variabel terikat Y akan turun 

sebesar 0.0000343satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. 
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3. β 2 =  13.67177 

Nilai parameter atau koefisien regresi β2 menunjukkan bahwa ketika variabelX2 

meningkat 1 satuan, maka variabel terikat Y akan naik sebesar 13.67177 satuan 

dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. 

4. β3 =  0,3013194 

Nilai parameter atau koefisien regresi β3 menunjukkan bahwa ketika 

variabelbebas X3  meningkat 1 satuan, maka variabel terikat Y akan meningkat 

sebesar 0,3013194satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. 

5. β4 =  -714.8281 

Nilai parameter atau koefisien regresi β4 menunjukkan bahwa ketika variabelX4 

meningkat 1 satuan, maka variabel terikat Y akan meningkat sebesar 714.8281 

satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap. 

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Modal 

Modal pada hasil analisis regresi data panel memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, artinya modal berpengaruh 

signifikan dengan arah koefisien negatif sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini menerima H1. Hal ini menunjukkan bahwa modal 

berpengaruh negatif terhadap harga. 

2. Jaringan  

Jaringan pada hasil analisis regresi data panel memiliki nilai probabilitas 

0..840. Nilai ini lebih besar dari 0.05, artinya jaringan tidak berpengaruh 

signifikan dengan arah koefisien positif sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini menolak H2. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan tidak 

berpengaruh negatif terhadap harga. 
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3. Harga Sebelumnya 

Harga sebelumnya pada hasil analisis regresi data panel memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0.05, artinya harga 

sebelumnya berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini menerima H3. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga sebelumnya berpengaruh positif terhadap harga. 

4. Musim  

Musim pada hasil analisis regresi data panel memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.481. Nilai ini lebih besar dari 0.05, artinya musim tidak 

berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif sehingga hipotesis 

dalam penelitian ini menolak H4. Hal ini menunjukkan bahwa musim tidak 

berpengaruh negative terhadap harga. 

 

4.3.5 Implikasi dan Pembahasan 

       Dari hasil analisis regresi data panel yang dilakukan pada penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa variabel bebas modal, jaringan, harga sebelumnya, dan 

musim secara simultan atau secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini 

menunjukan bahwa kajian teoritis tentang faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap harga bawang merah pada penelitian ini adalah relevan dan mampu 

dibuktikan secara empiris berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan berdasarkan 

uji parsial membuktikan bahwa variabel bebas seperti modal dan harga 

sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap variabel harga. Untukvariabel 

bebas jaringan dan musim tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel harga 

bawang merah di Kabupaten Nganjuk. 

Nilai R-square yang didapat pada model adalah sebesar 0.4382, artinya bahwa 

44% keragaman harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh 
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variabel bebas pada model. Sedangkan sisanya 56% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar variabel yang diteliti. 

 

4.3.5.1 Pengaruh Variabel Modal (X1) terhadap Harga 

       Dari hasil analisis regresi data panel yang dilakukan oleh penulis, diketahui 

bahwa nilai parameter atau koefisien dari variabel modal adalah -0.0000343. 

Nilai parameter variabel modal atau koefisien regresi β1  menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 1 satuan pada modal, maka harga bawang merah di Kabupaten 

Nganjuk akan turun sebesar 0.0000343satuan dengan asumsi variabel bebas 

lain adalah tetap atau konstan. Koefisien dari variabel modal ini memiliki tanda 

negatif (-) yang menunjukkan bahwa variabel modal berpengaruh negatif 

terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Sehingga ketika ada 

kenaikan pada modal maka akan menyebabkan penurunan pada harga bawang 

merah di Kabupaten Nganjuk. 

       Modal adalah hal penting dalam menjalankan sebuah usaha. Perusahaan 

membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Modal 

dapat didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk 

dalam berniaga. Serta dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk 

membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian (Sukirno, 1994). Dalam perdagangan bawang merah, modal 

diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan bawang 

merah yang akan dijual kembali. Ketika terjadi penambahan pada modal akan 

menambah jumlah bawang merah yang dibeli, maka rata-rata beban biaya 

seperti transportasi yang dikeluarkan untuk mengadakan bawang merah dapat 

berkurang. Sehingga, akan menurunkan harga pada bawang merah.  
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4.3.5.2 Pengaruh Variabel Jaringan (X2) terhadap Harga 

       Dari hasil analisis data panel yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa 

nilai parameter atau koefisien dari variabel jaringan adalah 13.67177. Nilai 

parameter variabel jaringan atau koefisien regresi β2  menunjukkan  bahwa setiap 

kenaikan 1 satuan pada jaringan, maka harga bawang merah di Kabupaten 

Nganjuk akan naiksebesar 13.67177satuan dengan asumsi variabel bebas lain 

adalah tetap atau konstan. Koefisien dari variabel jaringan ini memiliki tanda 

positif (+) yang menunjukkan bahwa variabel jaringan berpengaruh positif 

terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Sehingga ketika ada 

kenaikan pada jumlah jaringan maka akan menyebabkan kenaikan pada harga 

bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Hal ini tidak sesuai dengan teori jaringan. 

       Dalam sebuah organisasi, jaringan dapat dikaitkan dengan sekumpulan 

manusia yang memiliki ikatan-ikatan yang saling berhubungan atau terikat satu 

sama lain. Organisasi adalah sekumpulan manusia, dimana kumpulan manusia 

tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu 

jaringan. Maka dapat dikatakan jaringan adalah hubungan yang mengikat antar 

satu manusia dengan manusia lainnya. Jaringan memiliki hukum yang mengatur 

agar hubungan tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan. Menurut Lawang 

(2005) konsep jaringan dalam modal sosial menunjuk pada semua orang dengan 

orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara 

efisien dan efektif. Dalam kaitannya dengan jaringan yang dimiliki oleh pedagang 

bawang merah terdapat unsur kerja sama. Selanjutnya bentuk dari jaringan 

dapat antar individu, individu dengan institusi, serta antar institusi. Ketika 

pedagang memiliki sejumlah jaringan maka proses perdagangan semakin 

berjalan efisien dan efektif, sehingga dapat menurunkan harga pada bawang 

merah. 
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       Namun, pada analisis uji hipotesis pada uji t atau uji secara parsial, variabel 

jaringan menunjukkan hasil tidak signifikan atau dengan kata lain variabel 

jaringan tidak berpengaruh secara nyata terhadap harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan jaringan yang dimiliki baik sesama 

pedagang maupun antara pedagang dengan institusi tidak memiliki ikatan-ikatan 

yang pasti dan tidak memiliki hukum yang mengaturnya. Jaringan yang dimiliki 

oleh pedagang yang ada di Kabupaten Nganjuk hanya berfungsi sebagai 

tambahan informasi dan tidak memberikan kontribusi yang besar baik bagi 

keputusan pengambilan harga maupun dalam memutuskan jumlah yang akan 

dibeli sehingga keberadaannya tidak berpengaruh terhadap harga pada bawang 

merah. 

 

4.3.5.3 Pengaruh Variabel Harga Sebelumnya (X3) terhadap Harga 

       Dari hasil analisis data panel yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa 

nilai parameter atau koefisien dari variabel Harga Sebelumnya adalah 

0,3013194. Nilai parameter variabel jaringan atau koefisien regresi β3  

menunjukkan  bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada harga sebelumnya, maka 

harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk akan turun sebesar 0,3013194 

satuan dengan asumsi variabel bebas lain adalah tetap atau konstan. Koefisien 

dari variabel Harga Sebelumnya ini memiliki tanda negatif (+) yang menunjukkan 

bahwa variabel Harga Sebelumnya berpengaruh positif terhadap harga bawang 

merah di Kabupaten Nganjuk. Sehingga ketika ada kenaikan pada harga 

sebelumnya maka akan menyebabkan kenaikan pada harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. 

       Harga sebelumnya adalah informasi yang harus dan pasti diketahui oleh 

pedagang. Karena informasi tersebut akan membantu pedagang dalam 

memutuskan harga jual dan harga beli komoditi pada saat itu. Komoditi pertanian 
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memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi. sehingga harga komoditi ini susah 

untuk diramalkan dan dikendalikan. Harga yang cenderung berfluktuasi 

menyebabkan resiko kerugian pedagang menjadi cukup tinggi, meskipun 

peluang keuntungan yang diperoleh juga sama tingginya. Dengan memiliki 

informasi mengenai harga bawang merah sebelumnya, biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan pembelian bawang merah dapat dikendalikan. 

 

4.3.5.4 Pengaruh Variabel Musim (X4) terhadap Harga 

       Dari hasil analisis data panel yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa 

nilai parameter atau koefisien dari variabel dummy Musim adalah -714.8281. 

Nilai parameter variabel Musim atau koefisien regresi β4  menunjukkan  bahwa 

setiap terjadi musim panen, maka harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk 

akan naik sebesar 714.8281satuan dengan asumsi variabel bebas lain adalah 

tetap atau konstan. Koefisien dari variabel Harga Sebelumnya ini memiliki tanda 

negatif (-) yang menunjukkan bahwa variabel dummy Musim berpengaruh negatif 

terhadap harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Sehingga ketika terjadi 

musim panen, maka akan menyebabkan penurunan pada harga bawang merah 

di Kabupaten Nganjuk. 

       Namun, pada analisis uji hipotesis pada uji t atau uji secara parsial, variabel 

musim menunjukkan hasil tidak signifikan atau dengan kata lain variabel musim 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap harga bawang merah di Kabupaten 

Nganjuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa responden bahwa musim 

panen atau tidak panen tidak berpengaruh pada fluktuasi harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. Karena jumlah permintaan pada bawang merah tidak 

berubah secara signifikan dan cenderung menetap menjadi salah satu penyebab 

musim tidak signifikan berpengaruh terhadap harga. Komoditas sayuran memiliki 

permintaan yang inelastis sehingga permintaannya tidak berubah meskipun 
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penawarannya bertambah. Selain itu, beberapa pedagang pengepul sudah 

menggunakan managemen stock sehingga dapat menyimpan sebagian hasil 

panen untuk dikemudian hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara bersama-sama, modal, jaringan, harga sebelumnya, dan musim 

terbukti berpengaruh terhadap harga bawang merah di Kabupaten 

Nganjuk. Dan diketahui juga bahwa ada variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti yang mempengaruhi harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. 

2. Modal memiliki pengaruh negatif terhadap harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu ketika ada penambahan pada 

modal, harga mengalami penurunan. Hal ini karena ketika pedagang 

menambah modal juga akan menambah jumlah bawang merah yang 

dibeli, maka beban biaya akan dibagi dengan bilangan penyebut (jumlah 

bawang merah) yang lebih besar. Sehingga rata-rata biaya yang 

dikeluarkan dapat berkurang. Dan pada akhirnya akan menurunkan harga 

jual dari bawang merah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika terjadi 

penurunan modal maka harga bawang merah akan naik. 

3. Jaringan memiliki pengaruh negatif terhadap harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk namun tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh 

jaringan yang terbentuk dari para pedagang tidak terjalin dengan baik dan 

tidak mengikat satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan tidak ada norma 

dan hukum yang mengatur. Selain itu, jaringan pedagang bawang merah 

di Kabupaten Nganjuk tidak memberikan kontribusi yang besar kepada 

pedagang itu sendiri sehingga keberadaannya tidak berpengaruh 

terhadap harga bawang merah. 
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4. Harga Sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap harga. Sehingga 

ketika harga sebelumnya naik maka ada kemungkinan yang besar bahwa 

harga bawang merah juga naik. Namun, Harga Sebelumnya ini tidak 

dapat dikendalikan sehingga sifatnya hanya berupa informasi yang dapat 

digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan harga oleh 

pedagang. Selain itu juga untuk mengendalikan kerugian karena fluktuasi 

harga bawang merah yang tidak menentu. 

5. Musim berpengaruh negative terhadap harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk namun tidak signifikan. Artinya dalam penelitian ini 

variable Musim tidak memiliki pengaruh terhadap harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. Hal ini bertentangan dengan hokum permintaan-

penawaran yang menyatakan bahwa ketika penawaran lebih tinggi dari 

permintaan maka harga akan naik. Namun, hal ini sesuai dengan 

pengakuan pedagang bawang merah yang menyatakan bahwa pada 

realitanya musim tidak berpengaruh terhadap harga bawang merah. 

Karena selain stok atau persediaan barang, ada faktor lain yang lebih 

dapat mempengaruhi harga bawang merah. Misalnya adanya bawang 

merah impor. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan beberapa temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, saran yang 

dapat penulis berikan adalah: 

1. Harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk sangat fluktuatif dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Bagi pemerintah terkait ataupun Dewan 

Bawang Merah Nasional dapat memberikan sosialisasi atau pengarahan 

mengenai managemen stok baik pada petani, pengepul, maupun 

pedagang agar dapat menekan fluktuasi harga bawang merah.  

2. Variabel modal merupakan variable yang paling dapat dikendalikan dalam 

mempengaruhi harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Bagi 

pemerintah terkait ataupun pihak perbankan dapat memberikan perhatian 

lebih agar para pedagang dapat mendapatkan tambahan modal untuk 

mengembangkan usahanya dan dapat menekan harga bawang merah di 

Kabupaten Nganjuk. 

 

3. Diperlukan adanya cmpur tangan atau intervensi dari pemerintah 

kabupaten Nganjuk terkait tataniaga bawang merah. Yaitu dengan 

menetapkan kebijakan harga dasar (floor price) dan harga atap (ceiling 

price) untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan petani 

sebagai produsen. Sekligus untuk membantu petani agar tidak ada 

gambling terhadap harga bawang merah. 

  



78 
 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A.Black, J. Champion. 2009. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: 
Refika Aditama. 

Alfianto, Hendry. 2009. Analisis Penawaran Bawang Merah di Kabupaten 
Karanganyar. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. 

Anonim. 2015. Pertanian. https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian. Diakses pada 20 
Juni 2015. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Ariningsih, Ening dan Tentamia, Mari K. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Permintaan dan Penawaran Bawang Merah di Indonesia. Icaserd Working 
Paper No.34. Departemen Pertanian. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. 2013. Kabupaten Nganjuk dalam 
angka. 

Badan Pusat Statistik. 2014. Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia. 

Badan Pusat Statistik. 2014. Sensus Pertanian 2013. 

Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT Grafindo Persada. 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 
Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Gujarati, Damodar N. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi ke-5. Jakarta: 
Salemba Empat 

Handayani, Furry, dkk. 2015. Analisis persepsi petani terhadap kompetensi 
penyuluh pertanian lapangan dalam pembangunan pertanian di kabupaten 
kutai timur. eJournal Administrative Reform, Volume 3, Nomor 2,  2015: 
276-285.  

Hasan, Iqbal. 2006. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Jhingan, 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Jakarta : Rajawali 
Press. 

Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis 
Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN 

Kurniawan, R. I. 2007. Peramalan dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi 
Fluktuasi Harga Bawang Merah Enam Kota Besar di Indonesia.  Fakultas 
pertanian, ITB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian


79 
 

 
 

 

Lawang, Robert. 2005. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik : Suatu 
Pengantar. FISIP UI Press. 

M.A, Kusnadi. 2000. NELAYAN : Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. 
Bandung: Humaniora Utama Press. 

Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES. 

Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Usman, Hardius. 2004. Teknik Pengambilan 
Keputusan. Jakarta : Grasindo. 

Nasution, S. 2000. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara. 

Nazir, Mohammad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Nicholson, Walter. 2002. Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya. Jakarta : 
Erlangga. 

Pambudi, Theresia W. 2014. Biaya Transaksi dan modal sosial antara pedagang 
dan pemasok (Studi pada Pedagang Sayur di pasar Blimbing-Kota 
Malang). Malang: Fakultas Ekonomi, UB. 

Pasaribu, Theresia W. dan Daulay, Murni. 2013. Analisis permintaan impor 
bawang merah di indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No.4, 
Februari 2013. 

Pawito. 2007. Penelitian komunikasi kualitatif. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi 
Aksara 

Pindyck, Robert S, dan Rubinfeld, Daniel L. 2009. Mikroekonomi. Jakarta : PT 
Indeks. 

Prastowo, Nugroho Joko, dkk. 2008. Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan 
Harga Komoditas dan Implikasinya Terhadap Inflasi. Working Paper, Bank 
Indonesia.  

Purba, Nia Novalita dkk. 2013. Analisis Permintaan Bawang Merah (Allium 
Ascalonicum L) di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Fakultas 
Pertanian, USU. 

Rachmat, M, dkk. 2012. Produksi, Perdagangan, dan Harga Bawang 
Merah._____._____. 

Rahim, A., dan Hastuti, D. R. D. 2007. Pengantar Teori dan Kasus: Ekonomika 
Pertanian. Jakarta: Penebar Swadaya. 

Ratri, Tantia K. Dkk. _____. Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang 
Berkeadilan (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah, dan 
Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi 
Publik (JAP), V0l. 2, No. 5, Hal. 857-863. 



80 
 

 
 

 

S, Wibowo A. R. 2014. Peramalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Harga 
Bawang Merah di Sumatera Utara. Fakultas Pertanian, Universitas 
Sumatera Utara. 

Soekartawi. 2002. Analisis Usaha Tani. Jakarta : UI – Press. 

Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil – Hasil Pertanian 
Teori dan Aplikasinya. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

Stato, Hapto. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga 
Bawang Merahdan Peramalannya (Studi Kasus Pasar Induk Kramat Jati, 
DKI Jakarta). Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 

Sudjana, Nana. 2001. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru. 

Suherwin. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga crude palm oil (CPO) 
Dunia. _____. _____. 

Sukandarrumidi 2006. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti 
Pemula. Yogjakarta: Universitas Gajah Mada. 

Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta : Raja Grafindo 
Persada. 

Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa). 1997. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C.  2000. Pembangunan Ekonomi. 
Jakarta: Erlangga. 

Wasisto, Edhi. 2012. Teori Pembentukan Harga. 
https://edhiwasisto.wordpress.com/2012/10/31/harga-pasar/ diakses pada 
19 desember 2014. 

Widarjono, Agus.  2006. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan 
Bisnis. Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII. 

  

https://edhiwasisto.wordpress.com/2012/10/31/harga-pasar/


81 
 

 
 

 

Lampiran 1: Data Rekap Hasil Kuesioner 

No Responden Month Harga Modal Jaringan 
Harga 

Sebelumnya 
Musim 

1 A 1 17500 35000000 4 20000 0 

1 

 
2 12500 37500000 4 17500 0 

1 

 
3 12500 37500000 4 12500 1 

1 

 
4 11500 40250000 4 12500 1 

1 

 
5 11500 40250000 4 11500 1 

1 

 
6 14000 42000000 4 11500 0 

1 

 
7 14500 36250000 4 14000 0 

1 

 
8 12000 42000000 4 14500 1 

1 

 
9 7000 35000000 4 12000 0 

1 

 
10 13000 39000000 4 7000 0 

1 

 
11 11000 38500000 4 13000 0 

1 

 
12 13000 39000000 4 11000 0 

2 B 1 19000 2964000 3 23000 0 

2 

 
2 15000 2850000 3 19000 0 

2 

 
3 15000 2850000 3 15000 1 

2 

 
4 14000 2975000 3 15000 1 

2 

 
5 14000 2975000 3 14000 1 

2 

 
6 16000 2960000 3 14000 0 

2 

 
7 16000 2960000 3 16000 0 

2 

 
8 14000 2800000 3 16000 1 

2 

 
9 12000 2880000 3 14000 0 

2 

 
10 14500 2900000 3 12000 0 

2 

 
11 12000 2880000 3 14500 0 

2 

 
12 14000 2800000 3 12000 0 

3 C 1 18500 16650000 1 20000 0 

3 

 
2 14500 14500000 1 18500 0 

3 

 
3 14500 14500000 1 14500 1 

3 

 
4 13500 16200000 1 14500 1 

3 

 
5 13500 16200000 1 13500 1 

3 

 
6 15500 15500000 1 13500 0 

3 

 
7 15000 16500000 1 15500 0 

3 

 
8 13000 16900000 1 15000 1 

3 

 
9 11500 16100000 1 13000 0 

3 

 
10 13000 16900000 1 11500 0 

3 

 
11 12000 16800000 1 13000 0 

3 

 
12 13000 16900000 1 12000 0 
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No Responden Month Harga Modal Jaringan 
Harga 

Sebelumnya 
Musim 

4 D 1 18500 8325000 0 20000 0 

4 

 
2 14500 8410000 0 18500 0 

4 

 
3 14500 8410000 0 14500 1 

4 

 
4 13500 8100000 0 14500 1 

4 

 
5 13500 8100000 0 13500 1 

4 

 
6 15500 7750000 0 13500 0 

4 

 
7 15000 8250000 0 15500 0 

4 

 
8 13000 8450000 0 15000 1 

4 

 
9 11500 8050000 0 13000 0 

4 

 
10 13000 8450000 0 11500 0 

4 

 
11 12000 8400000 0 13000 0 

4 

 
12 13000 8450000 0 12000 0 

5 E 1 19000 1900000 0 22000 0 

5 

 
2 15000 2100000 0 19000 0 

5 

 
3 15000 2100000 0 15000 1 

5 

 
4 14000 2100000 0 15000 1 

5 

 
5 14000 2100000 0 14000 1 

5 

 
6 16000 2080000 0 14000 0 

5 

 
7 16000 2080000 0 16000 0 

5 

 
8 14000 2100000 0 16000 1 

5 

 
9 12000 2040000 0 14000 0 

5 

 
10 14500 2030000 0 12000 0 

5 

 
11 12000 2040000 0 14500 0 

5 

 
12 14000 2100000 0 12000 0 

6 F 1 18000 16200000 2 20000 0 

6 

 
2 13000 16900000 2 18000 0 

6 

 
3 13000 16900000 2 13000 1 

6 

 
4 11500 16100000 2 13000 1 

6 

 
5 12000 16800000 2 11500 1 

6 

 
6 16000 16000000 2 12000 0 

6 

 
7 16000 16000000 2 16000 0 

6 

 
8 12000 16800000 2 16000 1 

6 

 
9 11000 16500000 2 12000 0 

6 

 
10 13000 16900000 2 11000 0 

6 

 
11 12000 16800000 2 13000 0 

6 

 
12 14000 16800000 2 12000 0 

9 G 1 18500 2497500 0 20000 0 

9 

 
2 14500 2537500 0 18500 0 
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No Responden Month Harga Modal Jaringan 
Harga 

Sebelumnya 
Musim 

9 G 3 14500 2537500 0 14500 1 

9 

 
4 13500 2430000 0 14500 1 

9 

 
5 13500 2430000 0 13500 1 

9 

 
6 15500 2550000 0 13500 0 

9 

 
7 15000 2550000 0 15500 0 

9 

 
8 13000 2470000 0 15000 1 

9 

 
9 11500 2530000 0 13000 0 

9 

 
10 13000 2470000 0 11500 0 

9 

 
11 12000 2550000 0 13000 0 

9 

 
12 13000 2470000 0 12000 0 

11 H 1 18000 12600000 1 21000 0 

11 

 
2 13000 12740000 1 18000 0 

11 

 
3 13000 12740000 1 13000 1 

11 

 
4 11500 12650000 1 13000 1 

11 

 
5 12000 12000000 1 11500 1 

11 

 
6 16000 12000000 1 12000 0 

11 

 
7 16000 12000000 1 16000 0 

11 

 
8 12000 12000000 1 16000 1 

11 

 
9 11000 12650000 1 12000 0 

11 

 
10 13000 12740000 1 11000 0 

11 

 
11 12000 12000000 1 13000 0 

11 

 
12 14000 12600000 1 12000 0 

28 I  1 17500 16625000 2 20000 0 

28 

 
2 12500 17000000 2 17500 0 

28 

 
3 12500 17000000 2 12500 1 

28 

 
4 11500 16100000 2 12500 1 

28 

 
5 11500 16100000 2 11500 1 

28 

 
6 14000 16800000 2 11500 0 

28 

 
7 14500 15950000 2 14000 0 

28 

 
8 12000 16800000 2 14500 1 

28 

 
9 7000 14000000 2 12000 0 

28 

 
10 13000 16900000 2 7000 0 

28 

 
11 11000 16500000 2 13000 0 

28 

 
12 13000 16900000 2 11000 0 

33 J 1 18500 5550000 0 20000 0 

33 

 
2 14500 5800000 0 18500 0 

33 

 
3 14500 5800000 0 14500 1 

33 

 
4 13500 5940000 0 14500 1 
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No Responden Month Harga Modal Jaringan 
Harga 

Sebelumnya 
Musim 

33 J 5 13500 5940000 0 13500 1 

33 

 
6 15500 5890000 0 13500 0 

33 

 
7 15000 5250000 0 15500 0 

33 

 
8 13000 5850000 0 15000 1 

33 

 
9 11500 5750000 0 13000 0 

33 

 
10 13000 5850000 0 11500 0 

33 

 
11 12000 5940000 0 13000 0 

33 

 
12 13000 5850000 0 12000 0 
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Lampiran 2: KUESIONER 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA BAWANG 

MERAH DI KABUPATEN NGANJUK 

Keterangan : survey ini hanya untuk kepentingan penelitian, identitas individual 

responden tidak akan dipublikasikan 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Jenis kelamin  : a. Pria   b. Wanita 

Usia   : a. < 30 tahun  c. 41-50 tahun 

    b. 31-40 tahun  d. > 50 tahun 

Pendidikan terakhir : a. SD   d. Akademi  

    b. SMP  e. Perguruan tinggi 

    c. SMA   f. lainnya, sebutkan : ……… 

Lamanya berjualan : a. < 1 tahun  c. 5 - 10 tahun 

b. 1 - 5 tahun  d. > 10 tahun 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang anda pilih. Atau isikan jawaban yang sesuai pada tempat yang telah 

disediakan.  

 

PERTANYAAN 

I. Untuk Mengetahui Informasi Dasar Pemasaran Bawang Merah oleh 

Pedagang 

1. Lokasi berjualan (memungkinkan untuk memilih keduanya) 

a. Hanya di pasar bawang  b. lainnya, sebutkan : ………….....…. 

2. Transportasi yang digunakan untuk mengangkut bawang merah 

: …………………………………………………………………………………… 

II. Untuk Mengetahui Jumlah Jaringan yang Dimiliki Pedagang 

3. Mendapatkan bawang merah dari mana saja?(memungkinkan jawaban 

lebih dari 1) 

a. Petani setempat   d. Pedagang besar luar kota 

b. Petani luar kota   e. lainnya, sebutkan : ……………… 

c. Pedagang besar setempat 

4. Adakah jumlah supplier tetap ? 

a. Ada (lanjut pertanyaan no.5dan6) b. Tidak ada (lanjut pertanyaan no.7) 

5. Jumlah supplier tetap :………………….. orang dalam satu bulan 

6. Asal supplier tetap (memungkinkan memilih keduanya) 

a. Dalam kota 

b. Luar kota, sebutkan : …………………………………………………….. 

7. Kemana saja bawang merah dijual kembali ? (memungkinkan memilih 

keduanya) 

a. Dalam kota 

b. Luar kota, sebutkan : ……………………………………………………… 

8. Adakah pembeli tetap ? 

a. Ada (lanjut ke pertanyaan no.9dan10)  b. Tidak 
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9. Jumlah pembeli tetap : ………………………………… orang/perusahaan 

dalam satu bulan 

10. Asal pembeli tetap (memungkinkan memilih keduanya) 

a. Dalam kota 

b. Luar kota, sebutkan : ……………………………………………………… 

 

KETERANGAN TAMBAHAN 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

TERIMA KASIH 
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Lampiran 3: Matriks Operasionalisasi Survey 

No Pertanyaan Indikator Skala Variabel 

1 Lokasi berjualan Informasi tambahan - - 

2 Transportasi yang digunakan Kontrol pertanyaan - - 

3 
Mendapatkan supply bawang dari mana 

saja 
Informasi tambahan - 

 

Jaringan/Link 
4 Adakah supplier tetap 

Jumlah jaringan/link supplier 
- 

5 Jumlah suplier tetap Rasio  (orang ) 

6 Kota asal supllier tetap Melengkapi pertanyaan 4 dan 5 - 

7 
Kemana saja bawang merah di jual 

kembali 
Informasi tambahan - 

Jaringan/Link 8 Adakah pembeli tetap 
Jumlah jaringan/link pembeli 

- 

9 Jumlah pembeli tetap Rasio  (orang ) 

10 Kota asal pembeli tetap Melengkapi pertanyaan 6 dan 7 - 

 
Keterangan 
Rasio     : Rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar 
tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatkan sudah jelas dan memiliki nilai  0 (nol) yang mutlak (Bambang Jatmiko, 2008). 

Definisi operasional 
1. Variabel Jaringan  : Sejumlah individu atau kelompok organisasi yang berhubungan dengan pedagang dalam proses 

jual beli bawang merah (Penulis). 
2. Petani lokal   : Petani yang menanam bawang merah di wilayah Kab. Nganjuk (Penulis). 
3. Petani luar kota   : Petani yang menanam bawang merah di luar wilayah Kab. Nganjuk (Penulis). 
4. Pedagang/pengepul lokal : Pedagang/Pengepul bawang merah yang berasal dari Kab. Nganjuk (Penulis). 
5. Pedagang/pengepul luar kota : Pedagang/Pengepul bawang merah yang berasal dari luar Kab. Nganjuk (Penulis). 
6. Supplier tetap   : Sejumlah individu baik petani maupun pedagang/pengepul yang secara tetap menjadi pemasok 

bawang merah bagi pedagang tertentu (Penulis). 
7. Pembeli tetap   : Sejumlah individu atau kelompok organisasi yang secara tetap menjadi pembeli bawang merah 

bagi pedagang tertentu (Penulis). 



 

 
 

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Statistik 

1. Hasil output uji chow 

 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       120 

Group variable: month                           Number of groups   =        12 

 

R-sq:  within  = 0.4679                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.4069                                        avg =      10.0 

       overall = 0.4130                                        max =        10 

 

                                                F(3,105)           =     30.78 

corr(u_i, Xb)  = 0.1549                         Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          x1 |  -.0000356   .0000106    -3.35   0.001    -.0000567   -.0000145 

          x2 |   15.82484   68.23424     0.23   0.817    -119.4711    151.1207 

          x3 |   .3446377   .0903216     3.82   0.000     .1655466    .5237289 

          x4 |          0  (omitted) 

       _cons |   9183.612   1356.919     6.77   0.000     6493.092    11874.13 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(11, 105) =    46.12             Prob > F = 0.0000 

 

2. Hasil output random effects 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       120 

Group variable: month                           Number of groups   =        12 

 

R-sq:  within  = 0.4677                         Obs per group: min =        10 

       between = 0.4339                                        avg =      10.0 

       overall = 0.4382                                        max =        10 

 

                                                Wald chi2(4)       =     99.80 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          x1 |  -.0000343   .0000102    -3.35   0.001    -.0000543   -.0000142 

          x2 |   13.67177    67.7582     0.20   0.840    -119.1319    146.4754 

          x3 |   .3634787   .0804211     4.52   0.000     .2058562    .5211012 

          x4 |  -714.8281   1015.379    -0.70   0.481    -2704.934    1275.278 

       _cons |   9139.475   1353.296     6.75   0.000     6487.063    11791.89 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3. Hasil output uji hausman 
 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =        0.21 

                Prob>chi2 =      0.9000 

 

 



 

 
 

4. Hasil output uji LM 

 
        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                       y |    4388235       2094.812 

                       e |     496619        704.712 

                       u |    2723771       1650.385 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   345.19 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 

 

5. Hasil output uji multikolinearitas 
 

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

          x1 |      4.44    0.225179 

          x2 |      3.86    0.258796 

          x3 |      2.43    0.411224 

          x4 |      1.45    0.689014 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      3.05 

 

 

 


