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RINGKASAN 
 
Resti Dika Prawisdiantari. 0410440042-44. Analisis Permintaan dan 
Penawaran Kedelai (Glycine max) di Indonesia. Di bawah bimbingan Ir. 
Ratya Anindita, MS. Ph.D dan  Dr. Ir Heriyanto, MS. 
 

 Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat 
besar dalam memperbaiki perekonomian negara. Usaha peningkatan 
produktivitas di bidang pertanian sangat dibutuhkan, terutama pada 
komoditas yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan, salah 
satunya adalah kedelai (Glycine max). Kebutuhan kedelai Indonesia 
semakin meningkat sementara dalam pemenuhan kebutuhan kedelai di 
Indonesia belum maksimal.  Berdasarkan kondisi yang ada saat ini maka 
perlu dilakukan penelitian mengenai permintaan dan penawaran kedelai di 
Indonesia.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan dan penawaran kedelai di Indonesia.  Data 
yang digunakan untuk menganalisis permintaan dan penawaran kedelai di 
Indonesia adalah data time series dari tahun 1970 sampai 2003, yang 
diperoleh dari terbitan instansi yaitu FAOSTAT. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, 
yaitu menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS).  Penentuan 
model penawaran menggunakan model Nerlove dengan pendekatan luas 
areal.  Pengujian model regresi dengan menggunakan Uji F dan Koefisien 
Determinasi (R2).  Pengujian Penduga Parameter dengan menggunakan  
Uji t.  Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-
Watson (uji d) dan Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM.  Prosedur 
Simulasi dilakukan dengan menaikkan nilai variabel-variabel yang 
mempengaruhi permintaan dan penawaran kedelai secara signifikan 
sebesar 10%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel-variabel yang 
mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia adalah harga kedelai, 
tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk; (2) Variabel yang 
mempengaruhi penawaran kedelai di Indonesia adalah penawaran kedelai 
tahun sebelumnya.  Harga kedelai dan tingkat pendapatan masyarakat 
berpengaruh nyata dan negatif, sedangkan jumlah penduduk memberikan 
pengaruh nyata yang positif terhadap permintaan kedelai di Indonesia.   
Penawaran kedelai tahun lalu memberikan pengaruh nyata yang positif 
terhadap penawaran kedelai di Indonesia.   

Nilai koefisien harapan (β) adalah 1,05508.  Nilai koefisien harapan 
tersebut tidak dapat memenuhi tingkat harapan petani terhadap harga 
komoditi kedelai.  Nilai koefisien penyesuaian (γ) adalah sebesar 
0,072863.  Nilai tersebut menunjukkan tingkat penyesuaian penawaran 
kedelai yang dilakukan petani.  Penawaran kedelai harapan petani sesuai 
dengan penawaran kedelai aktual. 

Hasil simulasi pada permintaan kedelai menunjukkan bahwa 
peningkatan nilai variabel harga kedelai dan tingkat pendapatan penduduk 
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sebesar 10% mengakibatkan penurunan pada jumlah permintaan kedelai di 
Indonesia.  Peningkatan jumlah penduduk sebesar 10% mengakibatkan 
peningkatan pada jumlah permintaan kedelai di Indonesia.  Hasil simulasi 
pada penawaran kedelai menunjukkan bahwa peningkatan jumlah 
penawaran kedelai tahun lalu sebesar 10% mengakibaktkan peningkatan 
pada penawaran kedelai tahun berlangsung. 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini adalah: (1) 
Untuk mengatasi penawaran kedelai yang belum dapat memenuhi 
permintaan kedelai di Indonesia dapat dilakukan upaya peningkatan 
produksi kedelai dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi.  
Ekstensifikasi dilakukan dengan perluasan lahan kedelai di Indonesia, 
sedangkan  intensifikasi dilakukan dengan pemakaian varietas unggul 
yang dapat meningkatkan produksi kedelai di Indonesia; (2) Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan 
bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan komoditi kedelai di 
Indonesia.  
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SUMMARY 
Resti Dika Prawisdiantari. 0410440042-44. Analysis of Soybean 
(Glycine max) Supply and Demand In Indonesia. Adviser: Ir. Ratya 
Anindita, MS. Ph.D and Dr. Ir Heriyanto, MS. 

 
Agriculture sector is a sector that has a big role in improving 

national economy. Increasing business productivity in agriculture is 
needed, especially on commodities that have a high potential to be 
developed, one of that is soybean (Glycine max). Indonesia soybean 
demand increased while in fulfilling, Indonesia has not been up to. Based 
on the existing conditions today, the research on soybean demand and 
supply needs to be done. This study aims to analyze the factors that affect 
soybean demand and supply in Indonesia. Data that used to analyze 
soybean demand and supply in Indonesia is time series data from 1970 
until 2003, source of data is FAOSTAT.  

Data analysis method that used was the quantitative analysis, the 
method using Ordinary Least Square (OLS). Determining supply model 
using Nerlove model with area harvested approach. Test for regression 
models using F test and Determination coefficients (R2). Parameter testing 
using t test. Autocorrelation test conducted by using Durbin-Watson Test 
(d test) and Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test. Simulation 
procedure is done by increasing the variables value that affect soybean 
demand and supply significantly up to 10%.  

Results of this research show that: (1) Variables that affect soybean 
demand in Indonesia are soybean price, income, and population, (2) 
Variable that affects the soybean supply in Indonesia is soybean supply 
last year. Soybean prices and income affecting significantly and 
negatively, while population affecting significantly and positively to 
soybean demand in Indonesia. Soybean supply last year affecting 
significantly and positively to soybean supply progress in Indonesia. 

Expectation coefficients value (β) is 1.05508. Expectation 
coefficients value can not fulfill the farmer expectations of soybean 
commodity prices. Adjustment coefficient value (γ) is 0.072863. Value 
indicates adjustments level of soybean supply done by the farmers. 
Farmers expectation soybean supply accordance with the actual soybean 
supply. 

The soybean demand simulation results show that when soybean 
price and income level increased up to 10% resulted in decreasing of 
soybean demand in Indonesia. Increasing the number of population up to 
10% lead increasing of soybean demand in Indonesia. The soybean supply 
simulation results indicate that when soybean supply last year increased 
up to 10% conduce increasing of soybean supply in progress year.  

Suggestions based on this research are: (1) To hurdle the soybean 
supply that has not been able to fulfill soybean demand in Indonesia 
through increasing the production of soybean in two ways, that are 
extension and intensification. Extension carried out with the expansion of 
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soybean area harvested in Indonesia, while the intensification done by 
using superior varieties that can increase soybean production in Indonesia, 
(2) The results of this research are expected to be material information and 
considerations for further research in the problem of soybean commodity 
in Indonesia. 
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I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peluang yang sangat 

besar dalam memperbaiki perekonomian negara. Maka dari itu usaha peningkatan 

produktivitas di bidang pertanian sangat dibutuhkan, terutama pada komoditas 

yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan, salah satunya adalah 

kedelai (Glycine max). 

 Kedelai merupakan tanaman dengan kandungan protein yang tinggi dan 

sebagai sumber utama protein nabati serta minyak nabati dunia. Kedelai 

umumnya digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat 

menengah ke bawah. Selain sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu, 

kedelai umumnya juga di produksi menjadi susu dan tauco yang juga banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi 

protein nabati utama, meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar 

kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang tinggi akan 

kedelai.  

Kebutuhan kedelai pertahun di Indonesia mencapai sekitar 2 juta ton, 

sementara dalam pemenuhannya, Indonesia mengimpor sebanyak 60% dari 

jumlah keseluruhannya (Anonymous, 2008). Tingginya tingkat konsumsi kedelai 

di Indonesia tersebut harus diimbangi dengan peningkatan produksi untuk 

menyeimbangkan supply dan demand dari pasar kedelai di Indonesia. 

Data yang diperoleh dari FAOSTAT tentang luas areal panen dan total 

produksi dari tanaman kedelai di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa luas areal panen tanaman kedelai 

semakin menurun, seperti terlihat pada tahun 2006, luas areal panen kedelai di 

Indonesia adalah 581.615 Ha. Penurunan luas areal panen kedelai tersebut 

mengakibatkan produksi kedelai di Indonesia ikut menurun yaitu sebesar 749.038 

ton.  
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Tabel 1. Luas Areal Panen Dan Total Produksi Tanaman Kedelai Di 
Indonesia 

Tahun Luas areal panen (Ha) Total Produksi (Ton) 
2001 678848 826932 
2002 544522 673056 
2003 526796 671600 
2004 565155 723483 
2005 621541 808353 
2006 581615 749038 

Sumber: FAO, area harvested and production quantity data 2001-2006 

Seiring dengan menurunnya luas areal tanaman kedelai dan produksi 

kedelai, volume impor kedelai di Indonesia cenderung meningkat, seperti terlihat 

pada    Tabel 2. Volume impor kedelai di Indonesia berfluktuatif. Terjadi 

peningkat impor dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2006, impor kedelai di 

Indonesia mencapai 83.808.866.126 kg, meningkat drastis jika dibandingkan 

dengan impor tahun 2001 yaitu 65.566.789.856 kg. Impor kedelai mulai 

meningkat seiring dengan dibebaskannya bea impor kedelai dan tidak adanya 

kebijakan proteksi. Hal ini dilakukan dengan alasan membantu Pengusaha Kecil 

dan Menengah untuk memperoleh bahan baku kedelai, disatu sisi kebijakan ini 

mengakibatkan harga kedelai di pasar domestik mengalami tekanan (Anonymous, 

2007). Peningkatan impor kedelai tersebut mengakibatkan harga kedelai di pasar 

domestik menjadi berfluktuatif.  

Tabel 2. Volume Impor Kedelai di Indonesia 
Tahun Volume impor (KG) 
2001 65 566 789 856 
2002 72 741 174 804 
2003 69 705 137 458 
2004 81 320 559 349 
2005 83 664 535 894 
2006 83 808 866 126 

Sumber: BPS, data impor 2001-2006 

 Kebutuhan kedelai dalam negeri saat ini sebesar 2 juta ton pertahun, dengan 

pasokan impor sebesar kurang lebih 1,2 juta ton sementara produksi lokal belum 

dapat memenuhi permintaan kedelai di Indonesia. Berdasarkan kondisi yang ada 

saat ini maka perlu dilakukan penelitian mengenai permintaan dan penawaran 
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kedelai di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi penawaran dan permintaan kedelai di Indonesia, sehingga 

dapat dilakukan upaya peningkatan dalam produksi kedelai di Indonesia untuk 

dapat memenuhi permintaan kedelai di Indonesia. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Kedelai merupakan tanaman pangan yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat di Indonesia, karena kedelai dapat diolah menjadi berbagai macam 

makanan. Selain itu kandungan gizi yang banyak terdapat di dalam kedelai juga 

menjadikan tanaman ini sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. 

 Tingkat konsumsi yang tinggi akan kedelai meningkatkan volume 

permintaan kedelai di Indonesia. Tidak hanya dari konsumen rumah tangga, tetapi 

juga industri-industri besar maupun kecil yang dalam pengolahannya 

membutuhkan bahan baku kedelai. Maka, perlu adanya pemenuhan permintaan 

akan kedelai di Indonesia. Tetapi, untuk saat ini, kondisi penawaran kedelai lokal 

masih kurang dapat memenuhi volume permintaan yang kian meningkat. 

Produsen lokal tidak dapat menghasilkan kedelai dalam jumlah yang diminta oleh 

konsumen. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, salah satunya adalah 

berkurangnya luas areal tanam kedelai, sehingga produksi kedelai dalam negeri 

ikut menurun. 

 Pemerintah dalam mengatasi kekurangan penawaran kedelai dalam negeri, 

melakukan impor dan juga melakukan pembebasan bea masuk (yang pada 

awalnya sekitar 10% menjadi 0%). Hal tersebut menyebabkan importir dapat 

dengan mudah mengimpor kedelai, untuk memenuhi kebutuhan permintaan 

kedelai dalam negeri yang kian meningkat. Indonesia mulai tergantung terhadap 

kedelai impor. Mengakibatkan tidak berkembangnya produksi kedelai domestik. 

 Kondisi ini mempengaruhi harga kedelai domestik. Harga kedelai di 

Indonesia menjadi berfluktuatif, dipengaruhi oleh volume permintaan dan 

penawaran kedelai, juga beberapa faktor-faktor lain. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai di Indonesia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di 

Indonesia. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai di 

Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya 

mengenai kedelai dan berbagai permasalahannya. 

2. Sebagai bahan informasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan kedelai 

bagi pemerintah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu 

 Kariyasa, dkk (2008) menyimpulkan bahwa di 3 provinsi di Indonesia yaitu 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kedelai dan kacang tanah 

merupakan tanaman pesaing bagi tanaman jagung. Dalam jangka panjang, jagung 

dan kedelai masih tetap merupakan bahan baku utama dalam pembuatan pakan, 

sehingga tampaknya ketergantungan pabrik pakan terhadap bahan baku tersebut 

masih akan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan kedelai 

masih tinggi. 

 Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa harga komoditas primer seperti 

tembaga, kedelai, gandum, kapas, kopi, cokelat, dan makanan ternak mengalami 

kenaikan harga dua kali lipat pada pertengahan Oktober 2007. Hal ni perlu 

diwaspadai mengingat hampir semua komoditas utama Indonesia, memiliki 

kandungan impor tinggi. Dengan kata lain, potensi imported inflation akibat 

naikniya komoditas primer dunia lambat laun akan mempengaruhi stabilitas harga 

di Indonesia. 

 Penelitian lain mengenai permintaan dan penawaran kedelai dilakukan oleh 

Adnyana (2008), didapat kesimpulan bahwa areal tanam kedelai sedikit 

mengalami penurunan pada periode 1999-2014 yaitu rata-rata -0,013% per tahun. 

Tampaknya upaya peningkatan produksi kedelai ke depan sangat sulit dengan 

catatan tidak ada langkah-langkah terobosan yang dambil oleh pemerintah 

terutama di bidang iptek untuk memacu peningkatan produktivitas. Pada periode 

yang sama Indonesia juga kekurangan jagung dan kedelai yang harus ditutupi 

dengan impor apabila tidak ada terobosan untuk memacu produksi dalam negeri. 

Pada tahun 2005 kekurangan jagung dan kedelai diperkirakan masing-masing 

mencapai 938.000 ton dan 315.000 ton dan kekurangan tersebut terus meningkat 

menjadi sekitar 1,37 juta ton dan 369.000 ton pada tahun 2010. 

 Ahda (2006) melakukan penelitian mengenai Permintaan dan Penawaran 

Teh di Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, 

permintaan, penawaran, harga serta ekspor teh di Indonesia. Penelitian dilakukan 
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dengan menggunakan metode analisis kuadrat terkecil dua tahap (2SLS), karena 

metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk menaksir persamaan 

yang        over identified. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran teh di 

Indonesia secara nyata antara lain luas areal tanam, tingkat teknologi dan 

penawaran teh tahun sebelumnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

permintaan teh di Indonesia secara nyata yaitu permintaan teh tahun sebelumnya, 

untuk faktor-faktor lain dianggap tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

permintaan teh di Indonesia. 

 Kurniawan (2005) dan Sukmaraganita (2004) meneliti mengenai analisis 

penawaran, permintaan dan ekspor kakao di Indonesia menyimpulkan bahwa 

faktor faktor yang mempengaruhi penawaran kakao di Indonesia secara nyata 

antara lain luas areal tanaman atau lahan, harga pupuk dan penawaran tahun 

sebelumnya. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kakao di 

Indonesia secara nyata adalah tingkat pendapatan masyarakat, dan permintaan 

kakao tahun sebelumnya. Pada kedua penelitian ini digunakan metode analisis 

2SLS, karena persamaan simultan yang ada adalah persamaan simultan yang over 

identified. 

 Penelitian lain tentang analisis permintaan dan penawaran oleh Fajri (2005) 

untuk komoditi ubi kayu di Indonesia, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan ubi kayu di Indonesia antara lain harga ubi kayu 

domestik, harga jagung, jumlah penduduk, tingkat pendapatan dan permintaan ubi 

kayu tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ubi kayu 

di Indonesia antara lain harga ubi kayu domestik, harga jagung, tingkat teknologi, 

luas lahan dan penawaran ubi kayu tahun sebelumnya. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa metode yang 

digunakan untuk menganalisis permintaan dan penawaran adalah metode analisis 

2SLS, jika persamaan simultan yang ada merupakan persamaan yang over 

identified. Dapat disimpulkan juga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan adalah permintaan komoditi tahun sebelumnya. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain luas areal tanam dan penawaran 
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komoditi tahun sebelumnya. Pada penelitian ini akan digunakan metode analisis 

OLS, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan 

penawaran kedelai di Indonesia, karena OLS merupakan metode yang umum 

digunakan untuk menduga hubungan pada model-model ekonomi, dengan 

pendekatan luas areal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penawaran kedelai di Indonesia. Penggunaan metode analisis OLS juga 

dikarenakan persamaan-persamaan yang ada pada penelitian ini bukan merupakan 

persamaan simultan. 

2.2 Tinjauan Umum Tanaman Kedelai 

 Kedelai merupakan tanaman yang berasal dari Asia bagian Timur, dengan 

bentuk asli yang meyerupai tanaman merambat, Glycine ussuriensis, di Cina, 

Machuria, dan Korea. Sumber lain menyebutkan, kedelai pertama kali ditemukan 

di Amerika pada tahun 1804. Pada tahun 1854, 2 varietas kedelai dibawa dari 

Jepang. Produksi dari tanaman kedelai meningkat tajam pada tahun-tahun 

selanjutnya, dan menjadikan kedelai sebagai salah satu tanaman penting di 

Amerika (Wolfe, 1959). 

Di Indonesia sendiri, 10 provinsi yang dijadikan sentra penanaman kedelai 

adalah Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara (Anonymous, 2009). Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat berpotensi untuk menjadi salah satu daerah 

sentra kedelai di Indonesia, karena komoditi tersebut sangat cocok dikembangkan 

di daerah ini. Lahan yang tersedia di daerah ini cukup luas, termasuk lahan 

persawahan yang hanya berproduksi sekali setahun. Selain provinsi Sulawesi 

Tenggara, NTB juga dipilih sebagai sentra penanaman kedelai karena areal 

kedelai di daerah ini cukup luas mencapai 18.000 hektar (Anonymous, 2008).  

 Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. 

Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat. Di Indonesia, kedelai 

menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun Indonesia harus mengimpor 

sebagian besar kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan Indonesia yang 

tinggi akan kedelai putih (Anonymous, 2008). 
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 Dilihat dari kandungan gizinya, kedelai merupakan sumber protein, lemak, 

vitamin, mineral, dan serat yang baik. Protein kedelai telah terbukti paling baik 

dibandingkan jenis kacang-kacangan lain, karena mengandung semua asam 

amino esensial dan setara dengan protein hewani (daging, susu, dan telur). 

Kedelai juga tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh. 

 Kedelai kaya akan asam linoleat (Omega 6) dan asam linolenat (Omega 3) 

yang merupakan asam lemak tak jenuh esensial yang dapat mengurangi risiko 

penyakit jantung dengan mencegah pengerasan pembuluh darah (aterosklerosis), 

menghambat penggumpalan darah, dan diabetes. Lesitin yang terkandung dalam 

kedelai juga dapat membantu menjaga kesehatan kardiovaskuler karena memiliki 

sifat emulsif terhadap lemak sehingga dapat menetralkan atau menormalkan 

lemak di dalam darah dalam waktu singkat. Selain itu, kandungan isoflavon yang 

terserap dalam protein kedelai juga dipercaya dapat menurunkan kolesterol darah. 

Food and Drug Administration menyatakan bahwa konsumsi 25 g protein kedelai 

dalam sehari sebagai bagian dari diet rendah lemak dan kolesterol dapat 

menurunkan risiko penyakit jantung (Enidra, 2007). 

2.3 Teori Perdagangan Internasional 

 Perdagangan internasional merupakan komponen vital bagi perekonomian 

semua negara. Kemampuan bangsa untuk menangkap peluang ekspor dan 

bereaksi terhadap impor adalah determinan utama dari kinerja perekonomian 

nasional bangsa tersebut (Rugman, 1993). 

 Perdagangan antar negara terutama disebabkan karena perbedaan biaya 

alternatif dalam menghasilkan suatu komoditi, dimana suatu negara akan 

mengimpor barang dari negara lain bila harga barang tersebut dianggap lebih 

murah dibandingkan bila diproduksi di dalam negeri dan sebaliknya akan 

mengekspor barang yang diproduksi ke negara lain bila barang tersebut dianggap 

murah harganya bagi negara lain. Kepentingan masing-masing negara dapat 

dipenuhi melalui upaya mendorong ekspor ke negara lain dan menghambat impor 

(Lindert, 1988). Impor adalah kegiatan penjualan di dalam negeri dengan 

pembelian dari pasar-pasar luar negeri. Beberapa cara importir yang prospektif 
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mengidentifikasi sumber-sumber impor, salah satunya adalah dengan cara melihat 

peluang komoditi yang dapat diimpor. (Ball, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Efek Perdagangan Internasional 

 Gambar 1 menjelaskan bahwa sebelum adanya perdagangan internasional 

harga barang dinegara A adalah P1a dan harga barang dinegara B adalah P1b. 

Melihat harga barang yang lebih tinggi di negara B, maka negara A mengambil 

keputusan untuk menjual barang milik mereka ke negara B. Sementara konsumen 

di negara B melihat harga yang ditawarkan oleh negara A lebih rendah dari pada 

di negara B maka tertarik untuk mengkonsumsi barang dari negara A. Sehingga 

terjadi perdagangan internasional, dimana negara A bertindak sebagai negara 

pengekspor dan negara B bertindak sebagai negara pengimpor (Lindert, 1988). 

2.4 Teori Permintaan 

 Permintaan adalah rencana yang menunjukkan variasi jumlah dimana 

konsumen suatu produk bersedia dan mampu untuk membeli setiap harga yang 

memungkinkan selama periode waktu terntentu (McConnell, 1993). Terdapat 

beberapa macam determinan permintaan, antara lain: 
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1. Selera atau preferensi konsumen. 

Selera konsumen mempunyai pengaruh yang cukup besar atas keinginan 

masyarakat untuk membeli barang-barang. 

2. Pendapatan konsumen berupa uang. 

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan corak 

permintaan atas berbagai jenis barang. Perubahan dalam pendapatan selalu 

menimbulkan perubahan atas permintaan berbagai jenis barang. 

3. Harga barang-barang lain yang berhubungan dengan barang yang ditawarkan. 

Harga barang-barang lain yang berhubungan dengan barang yang 

ditawarkan sangat mempengaruhi permintaan suatu produk. Apabila harga 

barang lain lebih murah jika dibandingkan dengan produk yang ditawarkan, 

maka permintaan akan barang yang ditawarkan menurun jumlahnya, begitu 

pula sebaliknya, jika harga barang lain lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga produk yang ditawarkan, maka permintaan akan produk yang 

ditawarkan meningkat jumlahnya. 

4. Perkiraan konsumen mengenai harga-harga, dan pendapatan-pendapatan masa 

yang akan datang. 

Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan masa 

mendatang dapat mempengaruhi permintaan. Ramalan konsumen bahwa 

harga-harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa yang akan datang 

mendorong mereka untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan 

pada masa ini, untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang 

(Winardi, 1988). 

 Kurva permintaan digambarkan dengan 2 dimensi. Umumnya, 2 variabel 

yang digambarkan dalam kurva permintaan adalah harga barang dan kuantitas 

dari barang tersebut yang dikonsumsi pada periode waktu tertentu. Bentuk kurva 

permintaan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. Kurva Permintaan 

 Diasumsikan bahwa semakin rendah harga dari suatu barang, maka 

permintaan untuk mengkonsumsi barang tersebut akan semakin tinggi. Asumsi ini 

disebut hukum permintaan dan digambarkan dengan slope yang bergerak ke 

bawah kurva permintaan (Glahe, 1989). 

 Menurut Hanani (2003), terdapat tiga macam konsep elastisitas permintaan, 

yaitu elastisitas harga, elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Elastisitas 

harga yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan 

oleh perubahan harga barang sebesar 1%, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   % perubahan jumlah yang diminta 

        % perubahan harga barang tersebut 

Bila Eh > 1 maka permintaan elastis. 

Bila Eh < 1 maka permintaan inelastis. 

Bila Eh = 1 disebut elastisitas tunggal. 

Elastisitas silang adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang 

disebabkan oleh perubahan barang lain sebesar 1%, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

     % perubahan permintaan barang X  

           % perubahan harga barang Y 

Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta 

yang disebabkan oleh perubahan pendapatan riel konsumen sebesar 1%, dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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    % perubahan permintaan barang X 

             % perubahan pendapatan riil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Elastisitas Barang 

 Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa perubahan pada harga di titik C 

menyebabkan perubahan lebih besar pada permintaan akan barang A dari pada 

barang B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permintaan akan barang A 

lebih elastis dibandingkan dengan permintaan akan barang B (Winardi, 1988). 

2.5 Teori Penawaran 

 Penawaran adalah rencana yang menunjukkan jumlah dari produk yang 

akan dan mampu diproduksi oleh suatu perusahaan dan dijual pada harga dan 

periode waktu tertentu (McConnell, 1993). Penawaran pasar tergantung pada 

perilaku perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa (Henderson, 

1991). Sebuah perusahaan akan berusaha untuk mengoperasikan usahanya agar 

dapat menguntungkan, dengan mengambil keputusan untuk menawarkan barang 

berdasarkan pada perbandingan antara biaya produksi dengan revenue penjualan. 

Selain faktor harga dari barang lain, harga input, dan teknologi yang tersedia juga 

mempengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk menawarkan produknya 

(Glahe, 1989). Menurut Sukirno (1995), faktor-faktor yang menentukan sampai 

dimana keinginan produsen menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga 

tertentu, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, ongkos produksi 

(yaitu biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah), tujuan 
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P 
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dari perusahaan tersebut, tingkat teknologi yang digunakan. Dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah sebagai berikut: 

1. Harga barang itu sendiri 

Harga barang itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam 

penawaran. Berdasarkan hukum penawaran yang berlaku, makin tinggi harga 

dari suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh 

produsen, sebaliknya makin rendah harga dari suatu barang, maka makin 

sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. 

2. Biaya faktor-faktor produksi 

Faktor lain yang menentukan penawaran adalah biaya faktor-faktor 

produksi. Pengeluaran dalam proses produksi mempunyai peranan penting 

dalam menentukan ongkos produksi. 

3. Tujuan perusahaan 

Tujuan perusahaan yang berbeda-beda menimbulkan pengaruh yang 

berbeda atas penentuan tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran suatu 

barang akan berubah apabila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan. 

4. Harga barang-barang lain 

Harga barang-barang lain ikut mempengaruhi tingkat permintaan. Apabila 

harga barang-barang lain lebih mahal, maka produsen akan cenderung beralih 

untuk memproduksi barang lain tersebut, sehingga mengakibatkan penawaran 

akan barang utama menurun. 

  Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan informasi dari 

penawaran dalam bentuk grafik dengan harga dari barang pada axis vertikal dan 

jumlah dari barang yang ditawarkan pada axis horizontal (Henderson, 1991). 

Kurva penawaran digambarkan dengan dua dimensi, seperti layaknya kurva 

permintaan. Dua variabel yang digambarkan pada kurva penawaran adalah harga 

dari barang dan tingkat penawaran. Bentuk kurva penawaran dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 4. Kurva Penawaran 

 Garis vertikal menunjukkan harga barang perunit dan garis horizontal 

menunjukkan kuantitas barang yang ditawarkan oleh perusahaan per unit waktu. 

Slope yang bergerak keatas menunjukkan fakta bahwa semakin besar kuantitas 

barang yang akan ditawarkan jika harga dari barang tersebut meningkat (Glahe, 

1989). 

 Penurunan penawaran ditunjukkan oleh pergeseran ke kiri dari kurva 

penawaran seperti yang digambarkan pada Gambar 4, dan ini biasanya 

mengakibatkan kenaikan harga pasar dan penurunan volume transaksi. Kenaikan 

penawaran (yang ditunjukkan oleh pergeseran ke kanan dari kurva penawaran) 

akan mengakibatkan penurunan harga pasar dan kenaikan volume transaksi 

(Boediono, 1993). 

       

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Perubahan pada kurva penawaran 

 Perubahan pada kurva penawaran juga dapat digambarkan seperti pada 

kurva di  Gambar 5, dimana pergerakan kurva ke kanan dan ke bawah 

mengindikasikan bahwa: 

S

Q 

P 

0 Q1 

P1 

S

Q 

P 

0 

D 

P 

S
S’

S’ D 

Q 0 



15 

 

1. Penjual bersedia menawarkan jumlah yang lebih pada setiap alternatif harga 

dari sebelumnya. 

2. Penjual bersedia menawarkan jumlah yang sama pada harga yang lebih 

rendah dari sebelumnya. 

Contohnya pada Gambar 6 menjelaskan bahwa produsen bersedia menawarkan 

lebih banyak barang sejumlah 600 pada S2 dengan harga yang sama pada S1 yaitu 

$6. Pada saat yang sama, produsen tetap menawarkan barang dengan jumlah yang 

sama yaitu 600, walaupun harga menurun dari S1 ($7) ke S2 ($6). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perubahan pada Kurva Penawaran 

      Peningkatan penawaran seperti yang digambarkan pada kurva di atas dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti: 

1. Harga beberapa input yang digunakan dalam produksi menurun. 

2. Kemampuan teknologi baru yang mengakibatkan produsen dapat bekerja 

lebih efisien. 

3. Produsen percaya bahwa permintaan akan melemah pada bulan-bulan 

berikutnya, sehingga mengambil keputusan untuk menjual barang pada saat 

ini (Thompson, 1989). 

 Gambar 5 juga menjelaskan bahwa terdapat penyimpangan pada kurva 

penawaran dari hukum penawaran, salah satunya adalah Constant Cost Supply. 

Constant Cost Supply terjadi pada produksi dalam jangka panjang. Untuk 

beberapa proses produksi dalam jangka panjang terdapat kasus-kasus dimana 

kenaikan produksi tidak menimbulkan kenaikan biaya produksi per unit sehingga 

tidak mengakibatkan naiknya harga suatu barang (Boediono, 1993). 
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2.5 Cobweb 

Salah satu penerapan analisis penawaran dan permintaan adalah untuk 

menjelaskan mengapa harga beberapa barang pertanian dan peternakan 

menunjukkan fluktuasi tertentu dari musim ke musim. Salah satu sebab dari 

fluktuasi tersebut adalah adanya reaksi yang terlambat dari pihak produsen 

terhadap harga. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gambar 7. Cobweb 

 Seandainya pada musim 1 jumlah panen dan yang ditawarkan ke pasar 

adalah Q1. Karena hasil panen ini dianggap tidak bisa disimpan terlalu lama, 

maka jumlah tersebut harus terjual habis pada musim tersebut. Dengan kurva 

permintaan D, maka harga yang terjadi di pasar pada musim 1 adalah P1. 

Selanjutnya, atas dasar harga yang berlaku ini produsen merencanakan 

produksinya pada musim 2 (harga P1 dianggap oleh produsen akan tetap berlaku 

pada musim 2). Atas dasar kurva penawaran S, pada harga P1 jumlah yang 

ditawarkan adalah Q2. Oleh sebab itu produsen merencanakan untuk 

menghasilkan output sebesar Q2. Anggap bahwa output yang direncanakan selalu 

bisa dicapai dengan tepat. Maka pada musim 2 akan terjadi output sebesar Q2 dan 

jumlah ini akan ditawarkan di harga pasar yang terjadi pada musim 2 adalah P2. 

Berdasarkan harga P2, kemudian produsen merencanakan produksi untuk musim 

3, demikian seterusnya. 
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 Tingkat harga pasar yang terjadi dari musim ke musim menunjukkan 

fluktuasi seperti dapat dilihat pada Gambar 7. Apabila proses ini terus berjalan, 

maka fluktuasi semakin mengecil dan akhirnya harga mencapai equilibrium yaitu 

Pe. Proses inilah yang disebut cobweb atau sarang laba-laba. Respon yang 

terlambat oleh produsen terhadap harga yang berlaku menimbulkan fluktuasi 

(Boediono, 1993). 
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III. KERANGKA PEMIKIRAN 

3.1 Kerangka Pemikiran 
 Kedelai (Glycine max) merupakan tanaman yang memiliki kandungan 

protein serta berbagai macam gizi yang tinggi. Protein kedelai telah terbukti 

paling baik dibandingkan jenis kacang-kacangan lain, karena mengandung semua 

asam amino esensial dan setara dengan protein hewani (daging, susu, dan telur). 

Oleh karena itu, kedelai banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, 

sehingga permintaan akan kedelai pun terus meningkat beriringan dengan 

meningkatnya kebutuhan akan kedelai di Indonesia. Sementara ini produksi 

kedelai di Indonesia belum mampu menyediakan stok kedelai yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Penurunan dalam produktivitas kedelai 

lokal tersebut  diakibatkan karena menurunnya luas areal penanaman kedelai di 

Indonesia. Impor merupakan salah satu jalan yang dilakukan guna memenuhi 

kebutuhan permintaan akan kedelai di Indonesia. 

 Permintaan dan penawaran kedelai sangat mempengaruhi perkembangan 

harga kedelai di Indonesia. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penawaran 

kedelai di Indonesia antara lain harga kedelai domestik tahun lalu, luas lahan 

tahun lalu, harga pupuk tahun lalu dan harga kacang tanah lalu.  Faktor-faktor 

yang berkaitan dengan permintaan kedelai di Indonesia yaitu harga kedelai 

domestik, tingkat pendapatan penduduk, jumlah penduduk, harga kacang tanah 

dan permintaan kedelai tahun sebelumnya. Dan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan harga kedelai di Indonesia yaitu jumlah penduduk, harga kacang tanah, 

permintaan kedelai tahun lalu, harga kedelai domestik tahun lalu, luas lahan tahun 

lalu, harga pupuk tahun lalu dan harga kacang tanah tahun lalu. 

 Saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan akan kedelai di 

dalam negeri. Permintaan akan kedelai terus meningkat sementara luas areal 

penanaman kedelai semakin menurun, juga produksi kedelai di Indonesia ikut 

menurun. Untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai yang semakin meningkat di 

Indonesia, salah satunya dilakukan impor. Kenyataannya, impor mengakibatkan 

harga kedelai di Indonesia menjadi berfluktuatif. Maka dari itu, pemerintah perlu 
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melakukan kebijakan dalam produksi kedelai untuk memperbaiki penawaran 

domestik dari kedelai di Indonesia sehingga dapat menurunkan ketergantungan 

terhadap kedelai impor. 

 

 

 

 
Gambar 8. Model Analisis Permintaan dan Penawaran Kedelai di Indonesia 
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3.2 Hipotesis 
1. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai adalah harga 

kedelai domestik, tingkat pendapatan penduduk, dan jumlah penduduk di 

Indonesia. 

2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai adalah harga 

kedelai domestik tahun lalu, penawaran kedelai t-1, penawaran kedelai t-2, 

harga pupuk tahun ini, dan harga pupuk tahun lalu. 

 3.3 Batasan Masalah 
1. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah data selama 31 

tahun, mulai dari tahun 1973-2003. Data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain data permintaan, luas areal tanaman kedelai, harga 

kedelai, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, dan harga pupuk. 

2. Variabel yang diamati pada model permintaan kedelai di Indonesia adalah 

harga kedelai domestik di Indonesia, tingkat pendapatan penduduk, dan 

jumlah penduduk di Indonesia. 

3. Variabel yang diamati pada model penawaran kedelai adalah harga kedelai 

domestik tahun lalu, penawaran kedelai t-1, penawaran kedelai t-2, harga 

pupuk tahun ini, dan harga pupuk tahun lalu. 

 3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 
1. Variabel endogen adalah variabel terikat yang nilainya ditentukan di dalam 

model. Dalam penelitian ini, variabel endogennya adalah permintaan kedelai 

dan luas areal kedelai di Indonesia. 

2. Variabel eksogen adalah variabel bebas yang ditentukan nilainya di luar 

model dan telah diketahui besarnya. Dalam penelitian ini, variabel 

eksogennya adalah jumlah penduduk, tingkat pendapatan penduduk, harga 

kedelai tahun berlangsung, harga kedelai domestik tahun lalu, luas lahan 

tahun lalu, luas lahan dua tahun lalu, harga pupuk tahun berlangsung, dan 

harga pupuk tahun lalu. 

3. Permintaan kedelai adalah jumlah kedelai yang tersedia untuk konsumen di 

Indonesia yang diukur dengan satuan ton. 
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4. Harga kedelai domestik adalah harga rata-rata kedelai tahunan diukur dengan 

satuan Rp/ton. 

5. Harga pupuk adalah harga pupuk urea yang digunakan dalam penanaman 

kedelai  diukur dengan satuan Rp/ton. 

6. Penawaran kedelai adalah luas lahan penanaman kedelai di Indonesia diukur 

dengan satuan Ha. 

7. Tingkat pendapatan adalah tingkat pendapatan penduduk yang diukur dengan 

satuan Rp/Kap/thn. 

8. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk Indonesia diukur dengan satuan 

jiwa. 
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IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Metode Pengumpulan Data 
 Data yang digunakan untuk menganalisis permintaan dan penawaran 

kedelai di Indonesia adalah data time series dari tahun 1970 sampai 2003, yang 

diperoleh dari terbitan instansi yaitu FAOSTAT. Data yang dikumpulkan meliputi 

data konsumsi kedelai di Indonesia, harga kedelai domestik, tingkat pendapatan 

penduduk, jumlah penduduk, luas areal tanam kedelai dan harga pupuk. 

4.2 Metode Analisis Data 

4.2.1 Penentuan Model 
 Model yang digunakan untuk permintaan pada penelitian ini adalah model 

pendekatan sistem dengan menggunakan model ekonometrika. 

1. Persamaan permintaan kedelai Indonesia: 

DK = α10 + α11PDK + α12I + α13POP + vt  

Bentuk persamaan permintaan di bidang pertanian umumnya tidak linier. 

Oleh karena ini, untuk memudahkan dalam melakukan analisis regresi maka 

persamaan permintaan kedelai dapat diubah ke dalam bentuk logaritma 

sebagai berikut: 

LogDK = Logα10 + α11 LogPDK + α12 LogI + α13 LogPOP + vt  

2. Persamaan penawaran kedelai Indonesia: 

SK = Q + IMK 

Dimana: 

Q = At * Y 

 Pada kasus dimana penduga time series dari output yang direncanakan 

tidak tersedia, maka digunakan beberapa wakil yang memungkinkan, salah 

satunya output (kuantitas atau luas lahan) aktual. Kebanyakan ahli 

ekonometrik yang memeriksa tentang respon penawaran pertanian terhadap 

perkiraan output yang direncanakan bukan dengan output aktual, tetapi 

dengan luas areal. Areal tanam merupakan derajad yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan output, karena lahan dibawah pengawasan petani, dan 
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dianggap sebagai nilai yang lebih baik dari produksi yang direncanakan. 

Maka penawaran dapat didekati dengan luas areal. 

SK = At * Y 

Model penawaran ditentukan dengan menggunakan model nerlove yang 

merupakan salah satu model ekonometrik yang digunakan untuk menduga 

respon penawaran dalam pertanian. Model nerlove adalah model dinamik, 

keadaan dimana output adalah fungsi dari harga yang diharapkan, output (luas 

areal), dan beberapa variabel eksogen lainnya. Maka model penawaran 

ditentukan sebagai berikut: 

A*t = α20 + α21 P*t + α22 Zt + ut      (1) 

P*t = P*t-1 + β(Pt-1 – P*t-1)       

 = βPt-1 + (1- β)P*t-1       (2) 

At = γA*t + (1 – γ)At-1       (3) 

Dimana: 

At = Luas areal tanaman tahun t 

A*t = Luas areal yang diinginkan 

Pt = Harga pada waktu t 

P*t = Harga yang diharapkan pada waktu t 

Zt = Faktor eksogen lainnya yang mempengaruhi penawaran pada waktu t 

Substitusikan persamaan (1) ke persamaan (3): 

At = γ[α20 + α21 P*t + α22 Zt + ut] + (1 – γ)At-1     

At = γ α20 + γ α21 P*t + γ α22 Zt + γut + (1 – γ)At-1   (4) 

Substitusikan persamaan (2) ke persamaan (4): 

At = γα20 + γα21 [βPt-1 + (1- β)P*t-1] + γ α22 Zt + γut + (1 – γ)At-1 

At = γα20 + γα21βPt-1 + γα21 (1- β)P*t-1 + γα22 Zt + γut + (1 – γ)At-1 (5) 

Lag persamaan (4) dengan 1 periode waktu: 

At-1 = γα20 + γα21 P*t-1 + γα22 Zt-1 + γut-1 + (1 – γ)At-2   (6) 
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Kalikan persamaan (6) dengan (1- β): 

At-1(1- β) = γα20(1- β)+γα21(1- β)P*t-1+γα22(1- β)Zt-1+γ(1- β)ut-1+(1 – γ)(1- 

β)At-2       (7) 

Kurangkan persamaan (5) dengan persamaan (7): 

At = γα20 + γα21βPt-1 + γα21 (1- β)P*t-1 + γα22 Zt + γut + (1 – γ)At-1 

 -[γα20-γα20β+γα21(1- β)P*t-1+γα22(1- β)Zt-1+γ(1- β)ut-1+(1– γ)(1-β)At-2-(1-

β)At-1] 

At = γα20 + γα21βPt-1 + γα21(1- β)P*t-1 + γα22 Zt + γut + (1 – γ)At-1-γα20+γα20β 

-γα21(1- β)P*t-1-γα22(1- β)Zt-1-γ(1- β)ut-1-(1 – γ)(1- β)At-2+(1- β)At-1 

= γα20 β+ γα21 βPt-1 + [(1- β)+ (1 – γ)] At-1+[ γut - γ (1- β)ut-1] + [ γα22 Zt- 

γα22 (1- β)Zt-1]- (1 – γ)(1- β)At-2 

At = b0 + b1 Pt-1 + b2 At-1 + b3 At-2 + b4 Zt + b5 Zt-1 + ut   (8) 

Dimana: 

b0 = α20βγ 

b1 = α21βγ 

b2 = (1-β)+(1 – γ) 

b3 = -(1– β)(1- γ) 

b4 = γα22 

b5 = -γα22 (1- β) 

ut = γ(ut- (1- β)ut-1) 

Sehingga: 

At = b0 + b1 PDKt-1 + b2 At-1 + b3 At-2 + b4 PFt + b5 PFt-1 + ut 

Bentuk persamaan permintaan di bidang pertanian umumnya tidak linier. 

Oleh karena ini, untuk memudahkan dalam melakukan analisis regresi maka 

persamaan permintaan kedelai dapat diubah ke dalam bentuk logaritma 

sebagai berikut: 

LogAt = Logb0 + b1 LogPDKt-1 + b2 LogAt-1 + b3 LogAt-2 + b4 LogPFt + b5 

LogPFt-1 + ut 

Keterangan variabel endogen: 
DK = Permintaan kedelai di Indonesia 
At = Luas areal kedelai di Indonesia 



25 

 

 
Keterangan varibel eksogen: 
I  = Tingkat pendapatan penduduk 
POP = Jumlah penduduk 
PDK = Harga kedelai domestik tahun t  
PDKt-1 = Harga kedelai domestik tahun t-1 
At-1  = Luas lahan tahun t-1 
At-2  = Luas lahan tahun t-2 
PFt = Harga pupuk tahun t 
PFt-1 = Harga kacang tanah tahun t-1 
α10, α11, α12, α13, b0, b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi 
wt, ut, vt = Kesalahan pendugaan (disturbance term) 

4.2.2 Ordinary Least Square/OLS 

Terdapat beberapa metode ekonometrik yang dapat digunakan untuk menduga 

parameter dari hubungan ekonomi observasi statis, salah satunya adalah metode 

Ordinary Least Square (OLS). Kelebihan dari penggunaan model Ordinary Least 

Square ini antara lain: 

1. Penduga parameter yang diperoleh dengan menggunakan OLS memiliki 

sifat yang optimal. 

2. Prosedur perhitungan dengan menggunakan OLS sangat sederhana 

dibandingkan dengan teknik ekonometrik lainnya, dan data yang 

dibutuhkan tidak terlalu banyak. 

3. OLS merupakan metode yang umum digunakan untuk menduga hubungan 

dari model-model ekonomi. 

4. Mekanisme dari metode OLS mudah dimengerti. 

5. OLS merupakan komponen yang penting dari sebagian besar metode 

ekonomi lainnya. (Koutsoyiannis, 1992) 

Selain itu, metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan 

alasan bahwa penaksiran OLS dapat memenuhi beberapa sifat statistik yang 

diinginkan dengan asumsi-asumsi yang dibuat. Asumsi yang digunakan dalam 

analisis antara lain bahwa vt dan ut terdistribusi secara normal dengan: 

1. Linier 

2. Tidak ada heteroskedastisiti 
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3. Tidak ada multikolineariti 

4. Tidak ada autokorelasi 

4.2.3 Pengujian Model Regresi 
 Pengujian model regresi meliputi: 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang nyata 

antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebelum melakukan 

pengujian, umumnya dibuat hipotesis terlebih dahulu, seperti: 

H0 : b1, c1 = 0 

Ha : paling tidak ada satu nilai b1, c1 ≠ 0 

Kaidah pengujian: 

1. Jika F hitung > F tabel, maka tolak H0, berarti terdapat pengaruh yang 

nyata (signifikan) antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

2. Jika F hitung < F tabel, maka tolak Ha, berarti tidak terdapat pengaruh 

yang nyata (signifikan) antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

 Pengujian model regresi dengan menggunakan koefisien determinasi (R2) 

perlu dilakukan setelah melakukan pendugaan terhadap parameter untuk 

mengetahui seberapa baik hasil yang diperoleh (Koutsoyiannis, 1992). 

Koefisien Determinasi (R2) merupakan ukuran ikhtisar yang menyatakan 

seberapa baik garis regresi mencocokkan data. Koefisien determinasi ini 

digunakan untuk melihat berapa prosentase dari variabel dependen yang 

mampu dijelaskan oleh variabel independennya yang ada dalam model. 

 Koefisien Determinasi (R2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel endogen dapat diterangkan oleh variabel eksogen. Bila R2 = 0 artinya 

variasi dari endogen tidak dapat diterangkan oleh eksogen sama sekali. 

Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari endogen, 100% dapat diterangkan 

oleh eksogen. Dengan kata lain bila R2 = 1, maka semua titik-titik 
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pengamatan berada pada garis regresi. Dengan demikian ukuran dari suatu 

model ditentukan oleh R2 yang nilainya antara 0 dan 1 (Nachrowi, 2002). 

4.2.4 Pengujian Penduga Parameter 
 Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi signifikan atau tidak. Sebelum melakukan pengujian, umumnya 

dibuat hipotesis terlebih dahulu, seperti: 

 H0 : β = 0 

 H1  : β ≠ 0 

Artinya, berdasarkan data yang tersedia, akan dilakukan pengujian 

terhadap β (koefisien regresi populasi), apakah sama dengan 0, yang berarti tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan 

0, yang berarti mempunyai pengaruh signifikan. (Nachrowi, 2002) 

4.2.5 Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada 

pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi 

banyak terjadi pada data time series. Untuk mendeteksi autokorelasi pada 

penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (uji d) dan uji Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM. 

i. Uji Durbin-Watson (uji d) 

Pada uji d dilakukan dengan membandingkan nilai d yang dihitung 

dengan nilai dL dan dU dari tabel, dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Bila d < dL maka artinya ada korelasi yang positif atau 

kecenderungannya ρ = 1 

• Bila dL < d < dU maka tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. 

• Bila dL < d < 4 - dU maka artinya tidak ada korelasi positif maupun 

negatif. 

• Bila 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL maka tidak dapat mengambil kesimpulan apa-

apa. 

• Bila d > 4 - dL maka artinya ada korelasi negatif (Nachrowi, 2002). 
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ii. Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. 

Pada persamaan penawaran kedelai di Indonesia, digunakan Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test. Hal ini dikarenakan ada variabel lag pada 

variabel-variabel eksogennya yang berarti bahwa uji Durbin-Watson tidak valid 

lagi untuk persamaan ini. Dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM, apabila nilai probabilitas Obs*R-squared > 10%, artinya tidak 

ada autokorelasi pada persamaan tersebut. Sebaliknya, apabila Obs*R-squared < 

10%, artinya ada autokorelasi pada persamaan tersebut. 

4.2.6 Prosedur Simulasi 
 Simulasi dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan pada permintaan dan 

penawaran di Indonesia. Simulasi pada permintaan adalah dengan menaikkan 

nilai variabel-variabel yang mempengaruhi pemintaan kedelai di Indonesia secara 

signifikan sebesar 10%. Simulasi pada penawaran adalah dengan menaikkan nilai 

variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran kedelai di Indonesia secara 

signifikan sebesar 10%. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum Komoditas Kedelai di Indonesia 

 Kedelai (Glycine max) merupakan tanaman pangan yang berperan sangat 

penting di Indonesia. Kedelai termasuk salah satu tanaman polong-polongan yang 

menjadi bahan dasar dari pembuatan beberapa makanan seperti tahu, tempe, susu 

kedelai, dan beberapa makanan lain yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

terutama di Indonesia. 

 Kedelai sangat digemari karena nilai kandungan gizi yang tinggi. Kedelai 

merupakan sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat yang baik. Protein 

kedelai telah terbukti paling baik dibandingkan jenis kacang-kacangan lain, 

karena mengandung semua asam amino esensial dan setara dengan protein 

hewani (daging, susu, dan telur). Kedelai juga tidak mengandung kolesterol dan 

lemak jenuh (Enidra, 2007). Kandungan gizi yang tinggi dari kacang kedelai 

inilah yang membuat kedelai makin digemari oleh masyarakat Indonesia. 

Permintaan akan kedelaipun meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan 

permintaan ini tidak diimbangi dengan peningkatan luas areal tanam kedelai yang 

mengakibatkan tingkat produksi kedelai kurang mampu memenuhi kebutuhan 

kedelai di Indonesia, seperti terlihat pada grafik berikut ini: 

 
Gambar 9. Perkembangan permintaan kedelai, luas areal tanam kedelai dan 

produksi kedelai tahun 1973-2003 
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 Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa peningkatan permintaan 

kedelai tidak diikuti dengan peningkatan luas areal tanam kedelai yang 

mengakibatkan produksi kedelai tidak dapat memenuhi kebutuhan kedelai di 

Indonesia. 

5.1.1 Luas Areal Kedelai di Indonesia 

 Luas areal tanam kedelai di Indonesia berubah-ubah sejak tahun 1973-

2003. Luas areal tanam kedelai pada tahun 1973 yaitu 744.000 ha kemudian 

mengalami peningakatan luas lahan hingga tahun 1975 menjadi 752.000 ha. Hal 

ini dapat dikarenakan respon petani terhadap meningkatnya harga kedelai pada 

tahun 1974, dimana pada tahun 1973 yaitu harga kedelai pertonnya sebesar        

Rp 81.954, tahun 1974 menjadi Rp 99.320/ton, meningkat sebesar 21% atau 

sebesar Rp 17.366, sehingga petani kedelai melakukan perluasan areal tanam 

kedelai pada tahun 1975 seluas 752.000 ha. Pada tahun 1976 mengalami 

penurunan sebesar 14% menjadi 646.336 ha. Penurunan dan peningkatan terus 

terjadi dengan rata-rata penurunan dan peningkatan luas areal tanam kedelai 

sebesar 9,8%. Perkembangan luas areal tanam kedelai terus berfluktuasi seperti 

dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 
Gambar 10. Perkembangan luas areal tanam kedelai tahun 1973-2003 
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 Peningkatan luas areal terbesar yaitu pada tahun 1988-1992 yaitu sebesar 

1.177.400 ha hingga 1.665.000 ha dengan rata-rata peningakatn luas areal tanam 

kedelai sebesar 8,2%. Pada tahun 1993-1994  terjadi penurunan luas areal tanam 

kedelai menjadi 1.470.210 ha pada tahun 1993 dan 1.406.920 ha pada tahun 1994 

dengan rata-rata persentase penurunan luas areal tanam kedelai sebesar 7,5%. 

Harga kedelai meningkat dari tahun 1993-1994, yaitu Rp 990.780/ton pada tahun 

1993 menjadi Rp 1.109.290/ton pada tahun berikutnya sehingga mengakibatkan 

petani mengambil keputusan untuk memperluas areal tanam kedelai pada tahun 

berikutnya yaitu tahun 1995. Luas areal tanam kedelai tahun 1995 meningkat 

menjadi 1.477.432 ha, namun terjadi penurunan pada tahun 1996-1998 dengan 

persentase penurunan luas areal tanam kedelai sebesar 9%. 

 Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1999 terjadi peningkatan luas areal 

sebesar 5% namun kembali diikuti penurunan luas areal tanam kedelai pada 

tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2000-2003. Pada tahun 2000-2003 terjadi 

penurunan luas areal tanam kedelai dengan rata-rata persentase penurunan sebesar 

16,75%. Luas areal tanam kedelai pada tahun 1999 yaitu 1151079 ha menjadi 

825000 ha pada tahun 2000. 

Secara keseluruhan rata-rata peningkatan dan penurunan luas areal tanam 

kedelai yaitu sebesar 11,37476%. Perubahan peningkatan luas areal tertinggi 

yaitu pada tahun 1986 sebesar 39% dari tahun 1985 sebesar 896.220 ha menjadi 

1.253.736 ha pada tahun 1986. Luas areal tanam kedelai terbesar yaitu pada tahun 

1992 seluas 1.665.000 ha dan luas areal tanam kedelai terkecil yaitu pada tahun 

2003 seluas 526.796 ha.  

5.1.2 Permintaan Kedelai di Indonesia 

 Jumlah permintaan kedelai di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat. 

Hal ini dapat dikarenakan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

kedelai. Seperti yang kita ketahui, kedelai merupakan makanan pangan yang 

banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia karena merupakan tanaman 

pangan dengan kandungan gizi yang tinggi. 
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 Tahun 1973-1976 data menunjukkan jumlah permintaan akan kedelai 

terus meningkat. Pada tahun 1973-1974 jumlah permintaan kedelai yang semula 

448.141 menjadi 523.241 ton, peningkatan kedelai adalah sebesar 16%, kemudian 

pada tahun 1975 terjadi peningkatan sebesar 4%, dan pada tahun 1976 permintaan 

kedelai meningkat sebesar 83.366 ton menjadi 628.969 ton pada tahun 1976 atau 

meningkat sebesar 15%. 

 Penurunan permintaan kedelai terjadi di tahun berikutnya, yaitu pada 

tahun 1977 permintaan kedelai menurun sebesar 77.438 ton menjadi 551.531 atau 

menurun sebesar 12%. Pada tahun 1978-1979, permintaan kedelai kembali 

meningkat. Tahun 1978 permintaan kedelai meningkat sebesar 127.346 menjadi 

678.877 atau meningkat sebesar 23%, disusul peningkatan yang terjadi pada 

tahun 1979 sebesar 100.566 menjadi 779.443 atau meningkat sebesar 14% dari 

tahun sebelumnya. Penurunan permintaan kedelai ini kembali lagi terjadi pada 

tahun 1980 sebesar 12%. 

Pada tahun-tahun selanjutnya perubahan jumlah permintaan kedelai 

kembali berfluktuasi hingga pada tahun 1988-1992 terjadi peningkatan 

permintaan kedelai. Pada tahun 1988 terjadi peningkatan permintaan kedelai 

sebesar 13%, disusul tahun 1989 sebesar 0,9%. Permintaan kedelai terus 

meningkat pada tahun 1990 sebesar 12%, dan pada tahun 1991 meningkat sebesar 

18%, hingga pada tahun 1992 meningkat sebesar 13% menjadi 2.119.798 ton.  

Perubahan peningkatan jumlah permintaan kedelai tertinggi yaitu pada 

tahun 1984 sebesar 55% dari tahun 1983 sebesar 685.602 ton menjadi 1.069.408 

ton pada tahun 1984, sehingga berpengaruh pada peningkatan harga di periode 

yang sama yaitu tahun 1983-1984 dengan peningkatan harga kedelai pada tahun 

1984 sebesar Rp 425.340/ton atau meningkat sebesar 13% dari tahun sebelumnya. 

Penurunan permintaan kedelai tertinggi terjadi pada tahun 1982 sebesar 17% dari 

tahun 1981 sebesar 995.879 ton menjadi 821.384 ton. Perkembangan permintaan 

kedelai dapat dilihat pada grafik berikut ini: 
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Gambar  11. Perkembangan permintaan kedelai di Indonesia tahun 1973-

2003 

5.2   Hasil Uji Stasioner 

 Uji stasioner data dilakukan dengan menggunakan program eviews 4. 

Suatu data time series sebelum dianalisis harus diketahui apakah stasioner atau 

tidak. Apabila suatu data time series sudah stasioner maka data tersebut sudah 

dapat digunakan untuk analisis. Uji stasioner pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan unit root test dengan Dicky Fuller (DF) Test. Berdasarkan 

pengujian DF pada semua variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

variabel permintaan, variabel harga kedelai di Indonesia tahun berlangsung dan 

tahun sebelumnya, variabel pendapatan penduduk, variabel jumlah penduduk, 

variabel penawaran kedelai di Indonesia tahun berlangsunng, tahun sebelumnya, 

dan dua tahun sebelumnya, serta variabel harga pupuk tahun berlangsung dan 

tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa nilai DF lebih kecil dari test critical 

value. Hal ini berarti bahwa data stasioner, dan data siap digunakan untuk 

analisis. Hasil uji Unit Root dapat dilihat pada Lampiran 4. 

5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kedelai di Indonesia 

 Untuk menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi permintaan 

kedelai di Indonesia, digunakan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) 
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dengan menggunakan program eviews. Variabel endogen dalam persamaan 

permintaan kedelai adalah permintaan kedelai di Indonesia, sedangkan variabel 

eksogen dari persamaan permintaan kedelai adalah harga kedelai tahun 

berlangsung di Indonesia, tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk 

di Indonesia. Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai 

di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kedelai di 
Indonesia 

Variabel koefisien Kesalahan t-Statistik Prob. 
C -113,4312 22,6975 -4,9975 0,0000

LOG(PDK) -0,7510 0,2751 -2,7299 0,0110
LOG(I) -0,1379 0,0625 -2,2079 0,0359

LOG(POP) 7,2899 1,3827 5,2723 0,0000
R2 0,9225  
R2 penyesuaian 0,9139  
F-statistik 107,0931  
Prob(F-statistik) 0,0000  
Durbin-Watson 1,4648  

Sumber: Data sekunder diolah 
Keterangan tabel: 
PDK = Harga kedelai di Indonesia pada tahun berlangsung  
I = Tingkat pendapatan penduduk di Indonesia 
POP = Jumlah penduduk di Indonesia 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F-statistic adalah 107,0931 nyata 

pada taraf α 0,0000. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara 

variabel endogen yaitu permintaan kedelai di Indonesia dengan variabel-variabel 

eksogennya yaitu harga kedelai di Indonesia, tingkat pendapatan masyarakat, dan 

jumlah penduduk di Indonesia. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa nilai R2 adalah 0,9139. 

Nilai ini berarti bahwa variabel-variabel eksogen yang ada yaitu harga kedelai di 

Indonesia, tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk di Indonesia 

dapat menjelaskan variabel endogennya yaitu permintaan kedelai di Indonesia, 

sebesar 91,3%, sedangkan sisanya sebesar 8,7% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain yang tidak terdapat di dalam model. 
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Dalam regresi linier ganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah 

tidak adanya autokorelasi. Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu 

sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu. Pada persamaan permintaan 

kedelai di Indonesia, digunakan uji Durbin-Watson (uji d) untuk mengetahui ada 

atau tidaknya autokorelasi pada persamaan tersebut. Jumlah observasi pada 

persamaan permintaan kedelai di Indonesia adalah 31 dengan 3 regressor, maka 

akan diperoleh dL dan dU pada tabel, nilai dL adalah 1,23 dan nilai dU adalah 1,65. 

Berdasarkan hasil regresi, diketahui nilai d adalah 1,46. Maka dL < d < dU, artinya 

tidak ada keputusan yang dapat diambil tentang adanya autokorelasi. 

 Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, dapat diketahui bahwa variabel-

variabel yang mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia adalah variabel 

harga kedelai di Indonesia, tingkat pendapatan penduduk, dan jumlah penduduk 

di Indonesia. Variabel harga kedelai di Indonesia memberikan pengaruh nyata 

yang negatif terhadap permintaan kedelai di Indonesia, begitupula dengan 

variabel tingkat pendapatan yang juga memberikan pengaruh nyata yang negatif 

terhadap permintaan kedelai di Indonesia. Variabel jumlah penduduk di Indonesia 

memberikan pengaruh nyata yang positif terhadap permintaan kedelai di 

Indonesia. Berikut pengaruh masing-masing variabel bebas yang dianalisis 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Harga Kedelai Tahun Berlangsung terhadap Permintaan 
Kedelai di Indonesia 

Harga kedelai pada tahun berlangsung memberikan pengaruh nyata yang 

negatif terhadap permintaan kedelai di Indonesia. Harga kedelai di Indonesia 

nyata pada taraf α 0,0110 (dapat dilihat pada tabel 3). Nilai koefisien regresi dari 

variabel harga kedelai tahun berlangsung di Indonesia adalah -0,7510. 

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 

pada harga kedelai di Indonesia sebesar Rp 1,00 maka akan mengakibatkan 

penurunan pada jumlah permintaan kedelai di Indonesia sebesar 0,751 ton. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya perubahan pada harga kedelai dapat mempengaruhi 

permintaan kedelai di Indonesia. Konsumen akan mengambil keputusan untuk 
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mengurangi konsumsinya pada saat harga kedelai naik, atau dengan beralih pada 

komoditi alternatif lainnya. 

b. Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Permintaan 
Kedelai di Indonesia 

Tabel  3 hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat 

memberikan pengaruh nyata yang negatif terhadap permintaan kedelai di 

Indonesia. Tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia nyata pada taraf α 

0,0359. Nilai koefisien regresi dari variabel tingkat pendapatan masyarakat di 

Indonesia adalah -0,1379. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan tingkat 

pendapatan masyarakat di Indonesia sebesar Rp 1,00, maka akan mengakibatkan 

penurunan jumlah permintaan kedelai di Indonesia sebesar 0,137 ton. Umumnya 

kenaikan tingkat pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap 

suatu barang. Keadaan seperti ini berlaku bagi barang-barang normal. 

Pengecualian terjadi bagi barang-barang giffen, dimana kenaikan tingkat 

pendapatan masyarakat akan menurunkan permintaan barang tersebut (Boediono, 

1993). Kedelai merupakan barang inferior, sehingga kenaikan pada tingkat 

pendapatan masyarakat mengakibatkan permintaan terhadap kedelai di Indonesia 

menurun. 

c. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Kedelai di Indonesia 

Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan hasil regresi, dianggap 

memberikan pengaruh nyata yang positif terhadap permintaan kedelai di 

Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia nyata pada taraf α 0,0000 (dapat dilihat 

pada Tabel 3). Nilai koefisien regresi dari variabel jumlah penduduk di Indonesia 

adalah 7,2899. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk di 

Indonesia sebesar 1 jiwa, maka akan mengakibatkan penambahan jumlah 

permintaan kedelai di Indonesia sebesar 7,29 ton. Penambahan jumlah penduduk 

di Indonesia akan meningkatkan jumlah permintaan kedelai di Indonesia. Karena 

semakin meningkatnya populasi akan mengakibatkan jumlah barang yang 

dikonsumsi lebih banyak. 
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5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Kedelai di Indonesia 

 Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai 

di Indonesia, digunakan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan 

menggunakan program eviews. Variabel endogen pada persamaan penawaran 

kedelai adalah penawaran kedelai tahun berlangsung di Indonesia, sedangkan 

variabel eksogennya adalah harga kedelai di Indonesia tahun sebelumnya, 

penawaran kedelai di Indonesia tahun sebelumnya, penawaran kedelai di 

Indonesia dua tahun sebelumnya, harga pupuk tahun berlangsung, dan harga 

pupuk tahun sebelumnya. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Kedelai di 
Indonesia 

Variabel Koefisien Kesalahan t-Statistik Prob.  
C 1,3246 1,3908 0,9524 0,3508

LOG(PDK1) 0,0988 0,1067 0,9254 0,3644
LOG(A1) 0,8721 0,2162 4,0329 0,0005
LOG(A2) 0,1585 0,2482 0,6386 0,5294
LOG(PF) -0,2394 0,2959 -0,8089 0,4269
LOG(PF1) -0,0132 0,2867 -0,0459 0,9637

R2 0,8341  
R2  penyesuaian 0,7980  
F-statistik 23,1285  
Prob(F-statistik) 0,0000  

Sumber: Data sekunder diolah 
Keterangan tabel: 
PDK1 = Harga komoditi kedelai di Indonesia pada t-1 
A1 = Penawaran kedelai di Indonesia pada t-1 
A2 = Penawaran kedelai di Indonesia pada t-2 
PF = Harga pupuk pada t-1 
PF1 = Harga pupuk pada t-2 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F-statistic adalah 23,1285 nyata 

pada taraf α 0,0000. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang nyata antara variabel 

endogen yaitu penawaran kedelai tahun berlangsung dengan variabel-variabel 

eksogennya yaitu harga kedelai di Indonesia tahun sebelumnya, penawaran 

kedelai tahun sebelumnya, penawaran kedelai dua tahun sebelumnya, harga 

pupuk tahun berlangsung, dan harga pupuk tahun sebelumnya. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 0,7980. Nilai ini berarti 

bahwa variabel endogen yaitu penawaran kedelai, dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel eksogennya yaitu harga kedelai tahun sebelumnya, penawaran kedelai 

tahun sebelumnya, penawaran kedelai dua tahun sebelumnya, harga pupuk, dan 

harga pupuk tahun sebelumnya, sebesar 79,8%, sisanya yaitu sebesar 20,2% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada model. 

Pada persamaan penawaran kedelai di Indonesia, digunakan Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test. Hal ini dikarenakan ada variabel lag pada 

variabel-variabel eksogennya yang berarti bahwa uji Durbin-Watson tidak valid 

lagi untuk persamaan ini. Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas Obs*R-squared adalah 0,9839. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas > 10%, artinya tidak ada autokorelasi pada persamaan penawaran 

kedelai di Indonesia.  Hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

 Pada analisis regresi ini diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi 

penawaran kedelai di Indonesia yaitu penawaran kedelai di Indonesia tahun 

sebelumnya. Faktor penawaran kedelai di Indonesia tahun sebelumnya 

memberikan pengaruh nyata yang positif terhadap penawaran kedelai di 

Indonesia tahun berlangsung. Variabel-variabel lain seperti harga kedelai di 

Indonesia tahun sebelumnya, penawaran kedelai di Indonesia dua tahun 

sebelumnya, harga pupuk tahun berlangsung dan harga pupuk tahun sebelumnya 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap penawaran kedelai di Indonesia 

pada tahun berlangsung. Hasil analisis secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh Harga Kedelai Tahun Sebelumnya terhadap Penawaran 
Kedelai di Indonesia 

Harga kedelai tahun sebelumnya tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap penawaran kedelai di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis regresi 

tersebut diketahui bahwa perubahan pada harga kedelai di Indonesia tidak 

mempengaruhi perubahan pada tingkat penawaran kedelai di Indonesia secara 
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nyata. Hal ini berarti bahwa petani dalam mengambil keputusan untuk menanam 

kedelai tidak dipengaruhi oleh harga kedelai di Indonesia tahun sebelumnya. 

b. Pengaruh Penawaran Kedelai Tahun Sebelumnya terhadap Penawaran 
Kedelai di Indonesia 

Penawaran kedelai di Indonesia tahun sebelumnya berpengaruh nyata dan 

positif terhadap penawaran kedelai di Indonesia pada tahun berlangsung. 

Penawaran kedelai di Indonesia tahun sebelumnya nyata pada taraf α 0,0005, 

dengan nilai koefisien regresinya adalah 0,8721, artinya bahwa jika penawaran 

kedelai di Indonesia tahun sebelumnya naik sebesar 1 ton maka akan 

mempengaruhi kenaikan jumlah penawaran kedelai di Indonesia pada tahun 

berlangsung sebesar 0,872 ton. Para petani kedelai akan menambah jumlah 

penawarannya jika penawaran kedelai tahun sebelumnya meningkat. Dapat 

dikatakan bahwa petani memutuskan untuk menanam kedelai berdasarkan jumlah 

penawaran kedelai pada tahun sebelumnya di Indonesia. 

c. Pengaruh Penawaran Kedelai dua Tahun Sebelumnya terhadap 
Penawaran Kedelai di Indonesia 

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa penawaran kedelai dua tahun 

sebelumnya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap penawaran kedelai pada 

tahun berlangsung. Hal ini berarti bahwa perubahan pada penawaran kedelai dua 

tahun sebelumnya tidak mempengaruhi jumlah penawaran kedelai pada tahun 

berlangsung. Petani dalam mengambil keputusan untuk menanam kedelai tidak 

dipengaruhi oleh jumlah penawaran kedelai dua tahun sebelumnya. 

d. Pengaruh Harga Pupuk terhadap Penawaran Kedelai di Indonesia 

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa harga pupuk tidak 

mempengaruhi penawaran kedelai secara nyata. Hal ini berarti bahwa perubahan 

yang terjadi pada harga pupuk tidak akan mempengaruhi penawaran kedelai di 

Indonesia pada tahun berlangsung. Dapat dikatakan bahwa petani akan tetap 

mengambil keputusan untuk menanam kedelai meskipun harga pupuk tinggi, 

karena petani mengambil keputusan untuk menanam kedelai berdasarkan jumlah 

penawaran kedelai di Indonesia tahun sebelumnya. 
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e. Pengaruh Harga Pupuk Tahun Sebelumnya terhadap Penawaran 
Kedelai di Indonesia 

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa harga pupuk tahun sebelumnya 

tidak berpengaruh nyata terhadap penawaran kedelai di Indonesia pada tahun 

berlangsung. Hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada harga pupuk pada 

tahun sebelumnya tidak mempengaruhi jumlah penawaran kedelai di Indonesia 

pada tahun berlangsung. Sama halnya dengan harga pupuk tahun berlangsung, 

bila harga pupuk ahun sebelumnya meningkat, petani dapat saja mengambil 

keputusan untuk menanam kedelai berdasarkan meningkatnya jumlah penawaran 

kedelai tahun sebelumnya di Indonesia. 

5.5   Model Persamaan Nerlove untuk Komoditi Kedelai di Indonesia 

  Dengan perhitungan manual diperoleh koefisien untuk model persamaan 

nerlove. Hasil perhitungan manual dapat dilihat pada lampiran 6. Maka diperoleh 

koefisien untuk model persamaan  nerlove adalah sebagai berikut: 

A*t = α20 + α21 P*t + α22 Zt + ut  

       A*t = 119,7994 + 0,1407 P*t + (-0,2084) Zt + ut 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui nilai koefisien untuk 

variabel expektasi harga adalah 0,1407 yang berarti bahwa setiap peningkatan 

expectasi sebesar Rp 1,00 maka akan mengakibatkan peningkatan dalam 

penawaran komoditi kedelai di Indonesia sebesar 0,1407 ton. Hal ini juga berlaku 

untuk kebalikannya, dimana jika terjadi penurunan ekspektasi sebesar   Rp 1,00 

maka penawaran komoditi kedelai akan menurun sebanyak 0,1407 ton. 

Sedangkan untuk variabel lain yaitu harga pupuk, nilai koefisien yang didapat 

adalah 0,2084, yang berarti bahwa setiap peningkatan harga pupuk sebesar   Rp 

1,00 maka akan mengakibatkan penurunan penawaran komoditi kedelai di 

Indonesia sebesar 0,2084 ton, berlaku sebaliknya jika terjadi penurunan harga 

pupuk sebesar Rp 1,00 maka akan mengakibatkan peningkatan penawaran 

komoditi kedelai di Indonesia sebesar 0,2084 ton. 

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan penanaman, petani dapat 

melakukan peramalan berdasarkan harga harapan sebagai berikut: 
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P*t = βPt-1 + (1- β)P*t-1 

 P*t = 1,0528 Pt-1 + (1- 1,0528)P*t-1 

       P*t = 1,0528 Pt-1 - 0,0528 P*t-1 

 Nilai koefisien harapan (β) diharapkan berkisar antara 0 dan 1 atau 

(0<β<1). Jika nilai koefisien harapan (β) = 1, artinya harga harapan terealisasi 

pada harga aktual di periode tahun yang sama. Jika nilai koefisien harapan (β) = 

0, artinya tidak ada perubahan harga. 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai koefisien harapan (β) adalah 

1,0528. Nilai koefisien harapan tersebut mendekati angka 1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai tersebut memenuhi koefisien harapan yang diinginkan. 

Nilai koefisien harapan tersebut dapat memenuhi tingkat harapan petani terhadap 

harga komoditi kedelai. Harga harapan petani sesuai dengan harga aktual. 

 Penawaran kedelai harapan petani adalah perbedaan antara penawaran 

kedelai pada tahun sebelumnya dengan penawaran kedelai pada jangka panjang. 

Untuk persamaan penawaran kedelai yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

At = γA*t + (1 – γ) At-1 

At-At-1 = γ (A*t- At-1) 

At-At-1 = 0,1674 (A*t- At-1) 

Nilai koefisien penyesuaian (γ) adalah sebesar 0,1674. Nilai tersebut 

berarti memenuhi nilai koefisien penyesuaian yang diharapkan yaitu (0< γ<1). 

Nilai tersebut menunjukkan tingkat penyesuaian penawaran kedelai yang 

dilakukan petani. Penawaran kedelai harapan petani sesuai dengan penawaran 

kedelai aktual. 

5.6   Simulasi 

Simulasi dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan variabel-variabel 

yang berpengaruh pada permintaan dan penawaran di Indonesia. Simulasi pada 

permintaan akan dilakukan dengan cara (1) melakukan perubahan pada harga 

kedelai di Indonesia, yaitu dengan meningkatkan harga kedelai di Indonesia 

sebesar 10%, (2) melakukan perubahan pada tingkat pendapatan penduduk, yaitu 

dengan meningkatkan pendapatan penduduk sebesar 10%, (3) melakukan 
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perubahan pada jumlah penduduk, yaitu dengan meningkatkan jumlah penduduk 

semula sebesar 10%. Simulasi pada penawaran akan dilakukan dengan cara 

melakukan perubahan pada harga  kedelai di Indonesia tahun sebelumnya sebesar 

10%. 

5.6.1   Simulasi Permintaan 

Seperti telah dijelaskan pada paragraf di atas bahwa simulasi dilakukan 

dengan cara meningkatkan variabel-variabel yang mempengaruhi yaitu variabel 

harga kedelai di Indonesia, variabel tingkat pendapatan penduduk, dan variabel 

jumlah penduduk, masing-masing sebesar 10% (dapat dilihat pada lampiran 7). 

Hasil simulasi lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Peningkatan Harga Kedelai di Indonesia Terhadap 
Permintaan Kedelai di Indonesia 

Hasil dari kekuatan tarik menarik antara konsumen dan produsen adalah 

terjadinya harga untuk setiap barang. Harga naik apabila kekuatan tarik menarik 

konsumen menjadi lebih kuat, artinya permintaan akan barang menjadi lebih 

tinggi. Sebaliknya, harga dapat turun jika permintaan melemah (Boediono, 1993). 

Pada penelitian ini, harga dapat mempengaruhi permintaan kedelai. Berdasarkan 

hasil regresi diketahui bahwa setiap peningkatan harga kedelai akan mengurangi 

permintaan kedelai.  

Peningkatan harga kedelai mempengaruhi permintaan konsumen terhadap 

komoditi kedelai di Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi, apabila pada tahun 

1975 harga kedelai naik 10% yaitu dari Rp 128.680/ton menjadi Rp 141.548/ton, 

maka permintaan kedelai awal sebelum kenaikan yaitu 545.603 ton, menurun 

menjadi 497.512 ton setelah terjadi kenaikan harga kedelai di Indonesia. Hasil 

simulasi dapat dilihat melalui gambar di bawah ini: 
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Gambar  12. Jumlah permintaan kedelai di Indonesia setelah adanya 

kenaikan harga kedelai sebesar 10%  

Rata-rata permintaan kedelai sebelum simulasi pada periode 1973-2003 

adalah 1.353.708 ton. Apabila terjadi peningkatan harga kedelai di Indonesia 

sebesar 10% maka rata-rata permintaan kedelai di Indonesia selama periode 

1973-2003 menjadi 1.252.852 ton. Rata-rata penurunan jumlah permintaan 

kedelai di Indonesia pada periode tersebut adalah sebesar 100.855,6 ton atau 

sebesar 7,45%. 

Harga dan jumlah yang diminta mempunyai hubungan yang negatif. 

Apabila harga relatif tinggi, maka jumlah yang dibeli akan sedikit. Suatu 

kenaikan harga barang akan mengurangi daya beli konsumen dan penurunan 

harga suatu barang akan terjadi sebaliknya. Berdasarkan 5 faktor utama yang 

mengubah jumlah permintaan salah satunya adalah harga komoditi itu sendiri. 

Kenaikan harga komoditi tersebut akan mengurangi jumlah yang diminta dan 

penurunan harga akan terjadi sebaliknya (Anindita, 2004). Sehingga peningkatan 

harga kedelai di Indonesia dapat menurunkan jumlah permintaan kedelai di 

Indonesia. 

Tahun

Ton 
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b. Pengaruh Peningkatan Pendapatan Penduduk Terhadap Permintaan 
Kedelai di Indonesia 

Kenaikan pendapatan konsumen dengan asumsi harga barang tetap, 

biasanya meningkkatkan permintaan konsumen terhadap barang tersebut 

(Boediono, 1993). Berdasarkan 5 faktor utama yang mempengaruhi jumlah 

permintaan suatu komoditi salah satunya adalah pendapatan konsumen. Kenaikan 

pendapatan konsumen seringkali menjadi penyebab kenaikan permintaan 

komoditi tersebut (Anindita, 2004). Berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa 

jika pendapatan masyarakat meningkat maka jumlah permintaan menurun.  

Pada periode tahun 1975, permintaan kedelai adalah sejumlah 545.603 

ton. Setelah simulasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang awalnya 

adalah Rp 56.757,36 meningkat sebesar 10% menjadi Rp 62.433,1 maka jumlah 

permintaan kedelai di Indonesia menjadi 537.451 ton atau menurun sebesar 3,3 

%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat 

mengakibatkan menurunnya jumlah permintaan kedelai di Indonesia. Hasil 

simulasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar  13. Jumlah permintaan kedelai di Indonesia setelah adanya 

peningkatan pendapatan sebesar 10%  

Rata-rata jumlah permintaan kedelai sebelum adanya peningkatan 

pendapatan adalah 1.353.708 ton. Rata-rata jumlah permintaan kedelai setelah 

simulasi yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 10% adalah 
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1.326.360 ton. Rata-rata penurunan jumlah permintaan kedelai di Indonesia 

setelah simulasi adalah sebesar 27.347,89 ton, atau menurun sebesar 2%. 

Pendapatan meningkat mengakibatkan penurunan jumlah permintaan kedelai di 

Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan kedelai merupakan barang giffen, dimana 

kenaikan pendapatan masyarakat akan menurunkan permintaan akan kedelai di 

Indonesia. 

c. Pengaruh Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Kedelai 
di Indonesia 

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada 

dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi yang 

terjadi pada negara atau wilayah tersebut (Yuliati, 2001). Apabila terjadi 

peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, maka akan mempengaruhi jumlah 

konsumsi. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah 

konsumsi suatu komoditi. Hasil simulasi dapat dilihat melalui gambar dibawah 

ini: 

 
Gambar  14. Jumlah permintaan kedelai di Indonesia setelah adanya 

peningkatan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 10% 

Berdasarkan hasil simulasi, pada tahun 1975 jumlah penduduk di 

Indonesia adalah 134.446.000 juta jiwa. Jika jumlah penduduk ini meningkat 

sebesar 10% menjadi 147.890.600 jiwa, maka akan mempengaruhi jumlah 

permintaan kedelai di Indonesia. Jumlah permintaan kedelai di Indonesia pada 



46 

 

periode yang sama sebelum adanya peningkatan jumlah penduduk adalah sebesar  

545.603 ton. Jumlah permintaan kedelai tersebut meningkat menjadi       

1.070.627 ton setelah terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 10%. 

Peningkatan jumlah permintaan kedelai adalah sebesar 525.024 ton atau sebesar 

96,22% setelah terjadi kenaikan pada jumlah penduduk di Indonesia.  

Rata-rata jumlah permintaan kedelai di Indonesia periode 1973-2003 

adalah sebesar 1.353.708 ton. Rata-rata jumlah permintaan kedelai di Indonesia 

pada periode tahun yang sama dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 10% 

menjadi 2.659.993 ton atau terjadi peningkatan permintaan kedelai sebesar 

96,49%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan 

berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah permintaan kedelai di Indonesia. 

Sesuai dengan teori bahwa 5 faktor yang utama yang mengubah jumlah 

permintaan suatu komoditi salah satunya adalah jumlah penduduk,              

dimana kenaikan jumlah penduduk berarti jumlah yang diminta bertambah pula 

(Anindita, 2004). 

5.6.1   Simulasi Penawaran 

Simulasi penawaran dilakukan dengan cara meningkatkan variabel yang 

harga kedelai di Indonesia tahun sebelumnya sebesar 10% (dapat dilihat pada 

Lampiran 8). Berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa peningkatan harga  

kedelai di Indonesia tahun sebelumnya meningkatkan penawaran kedelai tahun 

berlangsung di Indonesia. 

Pada periode tahun 1976, jumlah penawaran kedelai di Indonesia adalah 

sebesar 521.777 ton. Jumlah penawaran kedelai pada periode yang sama dengan 

kenaikan harga kedelai tahun sebelumnya di Indonesia sebesar 10% meningkat 

menjadi 572.223 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada 

penawaran kedelai di Indonesia sebesar 9,7%. Selanjutnya pada periode tahun 

1995, jumlah penawaran kedelai di Indonesia adalah sebesar 1.680.010 ton. 

Jumlah tersebut meningkat setelah adanya kenaikan harga kedelai tahun 

sebelumnya sebesar 10%, menjadi 1.808.169 ton. Berdasarkan data tersebut, 

dapat diketahui bahwa pada periode tahun 1995 penawaran kedelai naik sebesar 
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7,6%. Kenaikan harga kedelai tahun lalu di Indonesia sangat mempengaruhi 

penawaran kedelai tahun berlangsung di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk 

merespon kenaikan harga dibutuhkan waktu, sehingga petani baru akan merespon 

kenaikan harga tersebut pada musim tanam selanjutnya.  Hasil simulasi dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Gambar  15. Jumlah penawaran kedelai di Indonesia setelah adanya    
peningkatan penawaran kedelai tahun sebelumnya. 

Rata-rata penawaran kedelai di Indonesia periode tahun 1973-2003 di 

Indonesia adalah sebesar 1.022.751 ton. Setelah adanya peningkatan harga 

kedelai tahun sebelumnya di Indonesia sebesar 10%, rata-rata penawaran kedelai 

di Indonesia periode 1973-2003 adalah sebesar 1.241.493 ton, atau meningkat 

sebesar 218.741 ton. Rata-rata peningkatan penawaran kedelai di Indonesia 

periode tahun 1973-2003 adalah sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa harga 

kedelai tahun sebelumnya sangat mempengaruhi penawaran kedelai tahun 

berlangsung di Indonesia. Waktu dibutuhkan untuk merespon tanggapan produksi 

yang bervariasi dari komoditi ke komoditi (Anindita, 2004). Kenaikan harga 

kedelai tahun ini baru akan direspon oleh petani pada tahun selanjutnya. 

 

Tahun 

(Ton) 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis regresi dan pembahasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kedelai di Indonesia dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia adalah 

harga kedelai tahun berlangsung di Indonesia yang memberikan pengaruh 

negatif terhadap permintaan kedelai, tingkat pendapatan penduduk yang 

memberikan pengaruh negatif terhadap permintaan kedelai, dan jumlah 

penduduk di Indonesia yang memberikan pengaruh positif terhadap 

permintaan kedelai. 

2. Faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai di Indonesia adalah penawaran 

kedelai tahun sebelumnya di Indonesia yang memberikan pengaruh positif 

terhadap penawaran kedelai tahun berlangsung di Indonesia. 

 

6.2 Saran 
 Saran yang dapat diajukan adalah: 

1. Untuk mengatasi penawaran kedelai yang belum dapat memenuhi permintaan 

kedelai di Indonesia dapat dilakukan upaya peningkatan produksi kedelai 

dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi 

dilakukan dengan perluasan lahan kedelai di Indonesia, terutama pada daerah-

daerah sentra penanaman kedelai salah satunya di Sulawesi Tenggara karena 

ketersediaan lahan yang luas. Intensifikasi dilakukan dengan pemakaian 

varietas unggul yang dapat meningkatkan produksi kedelai di Indonesiaserta 

pemanfaatan pupuk hayati dan pupuk organik. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan komoditi kedelai 

di Indonesia.  

 

 



49 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adnyana, Made Oka. 2008. Penerapan Model Penyesuaian Parsial Nerlove 

Dalam Proyeksi Produksi dan Konsumsi Beras. Available at http://ejournal-
.unud.ac.id/abstrak/(6)%20soca-oka-adnyana-model%20penyesuaian.pdf. 
Verified 29 Mei 2008. 

 
Ahda, Nikmatul Laila. 2006. Analisis Permintaan dan Penawaran The (Camelia 

sinensis) di Indonesia. Universitas Brawijaya. Malang. 
 
Anindita, Ratya. 2004. Pemasaran Hasil Pertanian. Papyrus. Surabaya. 
 
Anonymous. 2007. Impor dan Ekspor Kedelai. Available at 

http://www.deptan.go.id/ditjentp/teknologi/Tekn.%20Kedelai/Kedelai%20(D)
/Su-b%20Sistem%20Hilir/Impor%20Ekspor.htm. Verified 25 Februari 2008. 

 
Anonymous. 2008. Impor Kedelai Bebas Bea. Suara Merdeka. Available at 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/15/nas01.htm. Verified 19 agustus 
2008. 

 
Anonymous. 2008. Kedelai. Available at www.wikipedia.com. Verified 25 

Februari 2008. 
 
Anonymous. 2008. NTB Jadi Salah Satu Sentra Kedelai Nasional. Kompas. 

Available at www.kompas.com. Verified 18 Mei 2009. 
 
Anonymous. 2009. Tiga Jurus Tingkatkan Produksi Kedelai. Surat Kabar PBA. 

Available at www.pba-indonesia.com. Verified 18 mei 2009. 
 
Ball, Donald A. and Wendell H. McCulloch. 2001. Bisnis Internasional. 

McGraw-Hill. Boston. 
 
Boediono. 1993. Ekonomi Mikro. BPFE. Yogyakarta. 
 
Enidra. 2007. Mengapa Kini Kedelai Dicurigai. Available at http://-

enidra.multiply.com/jurnal/item/40/Mengapa_Kini_Kedelai_Dicurigai. 
Verified 29 Mei 2008. 

 
Fajri, Alfan. 2005. Analisis Permintaan, Penawaran, Harga dan Ekspor Ubi 

Kayu (Manihot escullenta Linn.) di Indonesia. Universitas Brawijaya. 
Malang. 

 
Glahe, Fred R. and Dwight R. Lee. 1989. Meicroeconomics Theory And 

Applications (Second Edition). Harcourt Bracf Jovanovich Publishers. United 
States of America. 



50 

 

 
Hanani, Nuhfil dan Soekardono. 2003. Teori Ekonomi Mikro (Pendekatan Grafis 

dan Matematis). Malang. 
 
Henderson, J. Vernon and William Poole. 1991. Principles of Microeconomics. 

D.C. Heath and Company. Toronto. 
 
Kariyasa, Ketut dkk. 2008. Proyeksi Produksi dan Permintaan Jagung, Pakan 

dan Daging Ayam Ras di Indonesia. Jurusan Sosial Ekonomi Pertania, 
Fakultas Pertanian IPB Dan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 
Badan Litbang Pertanian. Bandung. Available at 
http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(3)%20soca-kariyasadkk-
proyeksi%20produksi%20jagung.pdf. Verified 29 Mei 2008. 

 
Koutsoyiannis, A. 1992. Theory of Econometrics. ELBS. Hampshire. 
 
Kuncoro. Mudrajad. 2007. Bila Harga Minyak USD100. Available at http://-

www.mudrajad.com/upload/Bila%20Harga%20Minyak%20USD100.pdf. 
Verified 29 Mei 2008. 

 
Kurniawan, Faris. 2005. Analisis Penawaran, Permintaan dan Ekspor Kakao di 

Indonesia. Universitas Brawijaya. Malang. 
 
Lindert, Peter H. dan Charles P. Kindleberger. 1988. Ekonomi Internasional. 

Penerbit Erlangga. Jakarta. 
 
McConnell, Campbell R and Stanley L. Brue. 1993. Micro-Economics (Twelfth 

Edition). McGraw-Hill, Inc. United States of America. 
 
Nachrowi, Nachrowi Jalal dan Hardius Usman. 2002. Penggunaan Teknik 

Ekonometri. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 
 
Rugman, Alan M. dkk. 1993. Bisnis Internasional. PT. Pustaka Binaman 

Pressindo. Jakarta. 
 
Sukirno, Sandono. 1995. Pengantar Teori Mikroekonomi (Edisi Kedua). PT. 

RajaGrafindo Persada. Jakarta. 
 
Sukmaraganita, Rhanesia. 2004. Analisis Permintaan dan Penawaran Kakao di 

Indonesia. Universitas Brawijaya. Malang. 
 
Thompson, Arthur A. 1989. Economics of The Firm. Prentice-Hall International 

Editions. United State of America. 
 
Winardi. 1988. Pengantar Ilmu Ekonomi. Tarsito. Bandung. 



51 

 

 
Wolfe, T.K. and M.S. Kipps. 1959. Production of Field Crops. McGraw-Hill 

Book Company, Inc. United State of America. 
 
Yuliati, Uci. 2001. Ekonomi Makro. UMM Pres. Malang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Lampiran 1. Data Penawaran Kedelai, Permintaan Kedelai, Pendapatan 
Penduduk, Harga Kedelai, Harga Pupuk, Jumlah Penduduk 

Tahun A DK I PDK PF POP 
1973 744000 448141 52542.56 81954 88889 128532000 
1974 753499 523241 55295.65 99320 133333 131457000 
1975 752000 545603 56757.36 128680 177778 134446000 
1976 646336 628969 59319.41 142000 155556 137498000 
1977 646121 551531 63075.23 160000 152174 140640000 
1978 733000 678877 65885.69 177000 152174 143752000 
1979 784489 779443 69181.45 259856 152174 146931000 
1980 732000 683640 74397.85 306394 152174 150128000 
1981 810000 995879 78614.05 352647 152174 153339000 
1982 607788 821384 78725.86 376407 195652 156561000 
1983 639876 685602 485786.2 376407 195652 159788000 
1984 859000 1069408 509381.9 425340 217391 163016000 
1985 896220 1080674 511807.8 501900 271739 166238000 
1986 1253767 1309481 531595.2 566400 271739 169453000 
1987 1100565 1192828 547438 666400 293478 172655000 
1988 1177400 1357360 568602.7 748899 358696 175837000 
1989 1198096 1369673 600227.9 748547 402174 178993000 
1990 1334100 1570413 632655.4 855822 438406 182117000 
1991 1368199 1862072 665337.7 923821 471739 185207000 
1992 1665000 2119798 696827.8 893839 471015 188260000 
1993 1470210 1992453 1724056 990780 565217 191279000 
1994 1406920 2090045 1825552 1109290 565217 194265000 
1995 1477432 2050007 1946001 1131725 615941 197221000 
1996 1273290 2093790 2067491 1231884 780798 200145000 
1997 1119079 1827886 2133817 1367704 923913 203038000 
1998 1095070 1527720 1827932 2454813 978261 205902000 
1999 1151079 2520986 1817336 2608220 1275000 208741000 
2000 825000 2144052 6569185 2268290 1339000 211559000 
2001 678848 1825399 6731720 2663080 1436000 214356000 
2002 544522 1896009 6936478 3110249 1533000 217131000 
2003 526796 1722575 7183634 3278278 1596000 219883000 
Keterangan variabel endogen: 
DK = Permintaan kedelai di Indonesia 
A = Penawaran kedelai di Indonesia 
I  = Tingkat pendapatan penduduk 
POP = Jumlah penduduk 
PDK = Harga kedelai domestik  
PF = Harga pupuk  
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Lampiran 2. Print Out Hasil Analisis Regresi Permintaan Kedelai di 
Indonesia 
 
Dependent Variable: LOGDK 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 19:56 
Sample: 1973 2003 
Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -113.4312 22.69746 -4.997527 0.0000

LOGPDK -0.751041 0.275118 -2.729889 0.0110
LOGI -0.137924 0.062469 -2.207882 0.0359

LOGPOP 7.289860 1.382659 5.272347 0.0000
R-squared 0.922476     Mean dependent var 13.99964
Adjusted R-squared 0.913862     S.D. dependent var 0.518829
S.E. of regression 0.152272     Akaike info criterion -0.806379
Sum squared resid 0.626045     Schwarz criterion -0.621348
Log likelihood 16.49887     F-statistic 107.0931
Durbin-Watson stat 1.464852     Prob(F-statistic) 0.000000
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Lampiran 3. Print Out Hasil Analisis Regresi Penawaran Kedelai di 
Indonesia 
 
Dependent Variable: LOG(A) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 21:26 
Sample(adjusted): 1975 2003 
Included observations: 29 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.324557 1.390804 0.952368 0.3508

LOG(PDK1) 0.098762 0.106726 0.925380 0.3644
LOG(A1) 0.872057 0.216235 4.032917 0.0005
LOG(A2) 0.158505 0.248195 0.638634 0.5294
LOG(PF) -0.239382 0.295937 -0.808896 0.4269
LOG(PF1) -0.013186 0.286725 -0.045987 0.9637

R-squared 0.834106     Mean dependent var 13.75384
Adjusted R-squared 0.798042     S.D. dependent var 0.336818
S.E. of regression 0.151365     Akaike info criterion -0.756251
Sum squared resid 0.526963     Schwarz criterion -0.473362
Log likelihood 16.96564     F-statistic 23.12849
Durbin-Watson stat 1.985787     Prob(F-statistic) 0.000000
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Lampiran 4. Uji Stasioneritas Data 
Variabel Permintaan Kedelai 
Null Hypothesis: D(LOGDK) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -7.666558 
Test critical values: 1% level   -2.647120 

 5% level   -1.952910 
 10% level   -1.610011 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 21:01 
Sample(adjusted): 1975 2003 
Included observations: 29 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -1.364419 0.177970 -7.666558 0.0000 

R-squared 0.677070     Mean dependent var -0.008651 
Adjusted R-squared 0.677070     S.D. dependent var 0.309771 
S.E. of regression 0.176033     Akaike info criterion -0.602414 
Sum squared resid 0.867655     Schwarz criterion -0.555266 
Log likelihood 9.735010     Durbin-Watson stat 2.152448 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Harga Kedelai t 
Null Hypothesis: D(LOGPDK) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -4.882248 
Test critical values: 1% level   -2.647120 

 5% level   -1.952910 
 10% level   -1.610011 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 21:04 
Sample(adjusted): 1975 2003 
Included observations: 29 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -0.910027 0.186395 -4.882248 0.0000 

R-squared 0.459643     Mean dependent var 0.002736 
Adjusted R-squared 0.459643     S.D. dependent var 0.146535 
S.E. of regression 0.107716     Akaike info criterion -1.584762 
Sum squared resid 0.324877     Schwarz criterion -1.537613 
Log likelihood 23.97904     Durbin-Watson stat 1.873428 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Pendapatan Penduduk 
Null Hypothesis: D(LOGI) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -5.418926 
Test critical values: 1% level   -2.647120 

 5% level   -1.952910 
 10% level   -1.610011 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 21:04 
Sample(adjusted): 1975 2003 
Included observations: 29 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -1.020063 0.188241 -5.418926 0.0000 

R-squared 0.511834     Mean dependent var 0.006995 
Adjusted R-squared 0.511834     S.D. dependent var 0.636867 
S.E. of regression 0.444971     Akaike info criterion 1.252260 
Sum squared resid 5.543985     Schwarz criterion 1.299408 
Log likelihood -17.15777     Durbin-Watson stat 2.009681 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Jumlah Penduduk 
Null Hypothesis: D(LOGPOP,2) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.798895 
Test critical values: 1% level   -2.656915 

 5% level   -1.954414 
 10% level   -1.609329 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 21:07 
Sample(adjusted): 1978 2003 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -0.314959 0.175085 -1.798895 0.0852 

D(GLSRESID(-1)) -0.794249 0.208009 -3.818332 0.0009 
D(GLSRESID(-2)) -0.328769 0.178721 -1.839565 0.0788 

R-squared 0.648392     Mean dependent var -1.60E-05 
Adjusted R-squared 0.617817     S.D. dependent var 0.000231 
S.E. of regression 0.000143     Akaike info criterion -14.76563 
Sum squared resid 4.67E-07     Schwarz criterion -14.62047 
Log likelihood 194.9533     Durbin-Watson stat 0.658549 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Penawaran Kedelai t 
Null Hypothesis: D(LOGA) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -4.973134 
Test critical values: 1% level   -2.647120 

 5% level   -1.952910 
 10% level   -1.610011 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:10 
Sample(adjusted): 1975 2003 
Included observations: 29 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -0.938326 0.188679 -4.973134 0.0000 

R-squared 0.468983     Mean dependent var -0.001579 
Adjusted R-squared 0.468983     S.D. dependent var 0.212583 
S.E. of regression 0.154911     Akaike info criterion -0.858056 
Sum squared resid 0.671929     Schwarz criterion -0.810908 
Log likelihood 13.44181     Durbin-Watson stat 2.020955 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Penawaran Kedelai t-1 
Null Hypothesis: D(LOGA1) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -4.738098 
Test critical values: 1% level   -2.650145 

 5% level   -1.953381 
 10% level   -1.609798 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:11 
Sample(adjusted): 1976 2003 
Included observations: 28 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -0.938318 0.198037 -4.738098 0.0001 

R-squared 0.453126     Mean dependent var -0.008328 
Adjusted R-squared 0.453126     S.D. dependent var 0.213297 
S.E. of regression 0.157735     Akaike info criterion -0.820742 
Sum squared resid 0.671767     Schwarz criterion -0.773163 
Log likelihood 12.49039     Durbin-Watson stat 1.968302 
 
Stasioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Penawaran Kedelai t-2 
Null Hypothesis: D(LOGA2) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -4.979390 
Test critical values: 1% level   -2.653401 

 5% level   -1.953858 
 10% level   -1.609571 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:12 
Sample(adjusted): 1977 2003 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -1.003013 0.201433 -4.979390 0.0000 

R-squared 0.487466     Mean dependent var -0.007692 
Adjusted R-squared 0.487466     S.D. dependent var 0.217333 
S.E. of regression 0.155592     Akaike info criterion -0.846829 
Sum squared resid 0.629428     Schwarz criterion -0.798835 
Log likelihood 12.43219     Durbin-Watson stat 1.946550 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Harga Kedelai t-1 
Null Hypothesis: D(LOGPDK1) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -4.327091 
Test critical values: 1% level   -2.653401 

 5% level   -1.953858 
 10% level   -1.609571 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:12 
Sample(adjusted): 1977 2003 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -1.167442 0.269798 -4.327091 0.0002 

D(GLSRESID(-1)) 0.244465 0.192718 1.268512 0.2163 
R-squared 0.498029     Mean dependent var -0.000450 
Adjusted R-squared 0.477950     S.D. dependent var 0.146657 
S.E. of regression 0.105964     Akaike info criterion -1.580244 
Sum squared resid 0.280710     Schwarz criterion -1.484256 
Log likelihood 23.33329     Durbin-Watson stat 1.897036 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Harga Pupuk t 
Null Hypothesis: D(LOGPF) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -3.572393 
Test critical values: 1% level   -2.650145 

 5% level   -1.953381 
 10% level   -1.609798 

*MacKinnon (1996) 
     
     

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:13 
Sample(adjusted): 1976 2003 
Included observations: 28 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -0.961556 0.269163 -3.572393 0.0014 

D(GLSRESID(-1)) -0.008234 0.193835 -0.042480 0.9664 
R-squared 0.486799     Mean dependent var -0.005191 
Adjusted R-squared 0.467060     S.D. dependent var 0.170720 
S.E. of regression 0.124630     Akaike info criterion -1.258186 
Sum squared resid 0.403849     Schwarz criterion -1.163028 
Log likelihood 19.61460     Durbin-Watson stat 1.653737 
 
Stasioner 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
Variabel Harga Pupuk t-1 

Null Hypothesis: D(LOGPF1) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) 

    t-Statistic 
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -3.530761 
Test critical values: 1% level   -2.653401 

 5% level   -1.953858 
 10% level   -1.609571 

*MacKinnon (1996) 
 
 

    

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals 
Dependent Variable: D(GLSRESID) 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:14 
Sample(adjusted): 1977 2003 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GLSRESID(-1) -0.968395 0.274274 -3.530761 0.0016 

D(GLSRESID(-1)) -0.005106 0.197273 -0.025884 0.9796 
R-squared 0.489653     Mean dependent var -0.004841 
Adjusted R-squared 0.469239     S.D. dependent var 0.173961 
S.E. of regression 0.126737     Akaike info criterion -1.222223 
Sum squared resid 0.401555     Schwarz criterion -1.126235 
Log likelihood 18.50001     Durbin-Watson stat 1.653471 
 
Stasioner 
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Lampiran 5. Hasil Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Persamaan 
Penawaran Kedelai di Indonesia 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 0.011767     Probability 0.988309
Obs*R-squared 0.032462     Probability 0.983900

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/09   Time: 22:02 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -0.423506 3.277074 -0.129233 0.8984

LOG(PDK1) -0.020768 0.198167 -0.104800 0.9175
LOG(A1) 0.332126 2.713438 0.122401 0.9037
LOG(A2) -0.337375 2.819351 -0.119664 0.9059
LOG(PF) -0.019811 0.336056 -0.058952 0.9535
LOG(PF1) 0.084174 0.717107 0.117380 0.9077
RESID(-1) -0.331143 2.675789 -0.123755 0.9027
RESID(-2) 0.030591 0.520591 0.058761 0.9537

R-squared 0.001119     Mean dependent var -3.07E-15
Adjusted R-squared -0.331841     S.D. dependent var 0.137186
S.E. of regression 0.158320     Akaike info criterion -0.619440
Sum squared resid 0.526373     Schwarz criterion -0.242255
Log likelihood 16.98188     F-statistic 0.003362
Durbin-Watson stat 1.980665     Prob(F-statistic) 1.000000
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Lampiran 6. Perhitungan Koefisien Harapan dan Koefisien Penyesuaian 
Model Persamaan Penawaran Kedelai di Indonesia 

Model persamaan penawaran kedelai adalah: 

At = b0 + b1 PDKt-1 + b2 At-1 + b3 At-2 + b4 PFt + b5 PFt-1 + ut 

Bentuk persamaan permintaan di bidang pertanian umumnya tidak linier. 

Oleh karena ini, untuk memudahkan dalam melakukan analisis regresi maka 

persamaan permintaan kedelai dapat diubah ke dalam bentuk logaritma sebagai 

berikut: 

Log At = b0 + b1 Log PDKt-1 + b2 Log At-1 + b3 Log At-2 + b4 Log PFt + 

b5  

Log PFt-1 + ut 

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien regresi penawaran komoditi 

kedelai di Indonesia adalah sebagai berikut: 

b0 = 1,324557; b1 = 0,098762; b2 = 0,872057; b3 = 0,158505; b4 = -0,239382;  

b5 = -0,013186 

Perhitungan Antilog sebagai berikut: 

1.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



67 

 

2.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
3.  
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4.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
5.  
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Maka: 

b0 = 21,1133; b1 = 0,024793; b2 = 0,885442; b3 = 0,163439; b4 = -0,034879;  

b5 = -0,001843 

Maka koefisien harapan (β) penawaran komoditi kedelai di Indonesia adalah: 

• b4 = γα22 

-0,034879 = γα22 

• b5 = -γα22 (1- β) 

-0,001843 = -(-0,034879) (1- β) 

(1- β) = -0,001843/0,034879 

(1- β) = -0,0528 

β = 1,0528 

Maka koefisien penyesuaian (γ) penawaran komoditi kedelai di Indonesia adalah: 

• b2 = (1-β)+(1 – γ) 

0,885442 = (1-1,052)+(1 – γ) 

0,885442 = 0,0528+1– γ  

γ = 1,0528-0,885442 

γ = 0,1674 

• b0 = α20βγ  
21,1133 = α20 (1,0528) (0,1674) 

α20 = 21,1133/0,176239 

α20 = 119,7994 

• b1 = α21βγ  
0,024793 = α21 (0,176239) 

α21 = 0,140679 

• b4 = γα22 

-0,034879 = (0,1674) α22 

α22 = -0,208357 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
 

Kembali ke persamaan Nerlove 

1. A*t  = α20 + α21 P*t + α22 Zt + ut  

A*t  = 119,7994 + 0,140679 P*t + (-0,208357) Zt + ut 

2. At  = γA*t + (1 – γ) At-1 

At-At-1 = γ (A*t- At-1) 

At-At-1 = 0,1674 (A*t- At-1) 

3. P*t  = βPt-1 + (1- β)P*t-1 

P*t  = 1,0528 Pt-1 + (1- 1,0528)P*t-1 

P*t  = 1,0528 Pt-1 - 0,0528 P*t-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Lampiran 7. Hasil Simulasi Permintaan 
Tahun DK awal PDK naik 10% I naik 10% POP naik 10%

1973 448141 448141 448141 448141
1974 523241 523241 523241 523241
1975 545603 497512 527451 1070627
1976 628969 578580 613397 1245082
1977 551531 651727 690946 1402491
1978 678877 724650 768258 1559419
1979 779443 689888 731404 1484613
1980 683640 748587 793635 1610930
1981 995879 799552 847667 1720605
1982 821384 915316 970397 1969725
1983 685602 857731 909347 1845804
1984 1069408 924489 980122 1989464
1985 1080674 953533 1010914 2051965
1986 1309481 1022756 1084303 2200932
1987 1192828 1060474 1124291 2282100
1988 1357360 1121329 1188807 2413056
1989 1369673 1288862 1366422 2773581
1990 1570413 1347214 1428286 2899154
1991 1862072 1464546 1552678 3151646
1992 2119798 1702242 1804679 3663160
1993 1992453 1600719 1697046 3444685
1994 2090045 1671082 1771643 3596104
1995 2050007 1859952 1971879 4002545
1996 2093790 1956363 2074092 4210018
1997 1827886 2050991 2174415 4413654
1998 1527720 1757163 1862905 3781347
1999 2520986 1863791 1975949 4010806
2000 2144052 1925464 2041333 4143524
2001 1825399 1912384 2027466 4115376
2002 1896009 1901729 2016170 4092447
2003 1722575 2018408 2139870 4343536

 
 
 
 
 



72 

 

 

Lampiran 8. Hasil Simulasi Penawaran 
Tahun A awal A simulasi

1973 541040 541040
1974 589239 589239
1975 589831 552794
1976 521777 572223
1977 522821 584432
1978 616599 627292
1979 679825 687126
1980 652762 784528
1981 703811 859890
1982 521394 918991
1983 536103 989735
1984 769384 1142117
1985 869718 1288367
1986 1226727 1388378
1987 1160963 1593186
1988 1270418 1685373
1989 1315113 1755664
1990 1487433 1799752
1991 1555453 1854733
1992 1869713 1866599
1993 1708530 1886892
1994 1564847 1795215
1995 1680010 1808169
1996 1517180 1770560
1997 1356891 1644820
1998 1305640 1531134
1999 1382848 1419698
2000 1017634 1333752
2001 826932 1171959
2002 673056 1062170
2003 671600 980443
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