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USAHA PENGAWETAN KULIT DI KABUPATEN PAMEKASAN AKIBAT 

SHOCK HARGA GARAM 

 Aisyatul Maghfiroh 

Email: aisyatulmagfiroh@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis permintaan garam sebagai input pada 

rumah tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan akibat adanya 

shock harga garam. Penelitian ini menggunakan harga garam, jumlah kulit sapi 

yang diawetkan, jumlah kulit kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang 

diawetkan, dan modal kerja untuk mengetahui pengaruhnya terhadap permintaan 

garam sebagai input. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebelum terjadi 

kenaikan harga garam jumlah kulit sapi yang diawetkan dan modal kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan garam sebagai input. Dan 

variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan yaitu harga garam, jumlah kulit 

kambing yang diawetkan dan jumlah kulit domba yang diawetkan. Sementara pada 

saat terjadi kenaikan harga garam variabel yang memiliki pengaruh positif 

signifikan yaitu jumlah kulit sapi yang diawetkan dan modal kerja. Sedangkan 

jumlah kulit kambing yang diawetkan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

permintaan garam input. Dan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan 

yaitu harga garam dan jumlah kulit domba yang diawetkan. Responden merespon 

kenaikan harga garam dengan mengurangi jumlah kulit sapi, kambing dan domba 

yang diawetkan, sehingga mengurangi permintaan garam, serta dapat 

mengurangi penggunaan modal kerja. 

Kata kunci: Permintaan Garam Input, Shock Harga Garam, Jumlah Kulit yang 

Diawetkan, Modal Kerja. 
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ANALYSIS ON SALT DEMAND AS INPUT IN HOUSEHOLD BUSINESS OF 

LEATHER PRESERVATION IN PAMEKASAN REGENCY DUE TO SALT 

PRICE SHOCK 

Aisyatul Maghfiroh 

Email: aisyatulmagfiroh@gmail.com 

ABSTRACT 

This research is aimed to analyze the demand on salt as input in household 

business of leather preservation in Pamekasan Regency duet to salt price shock. 

This study uses the price of salt, the amount of cowhide which is preserved, the 

amount of goat leather preserved, the amount of sheep leather  preserved, and 

working capital to know its effect on demand salt as input. The results show that in 

before happened the increase in the price of salt the amount of cow leather that is 

preserved and working capital have a significant positive effect on the demand of 

salt as input. And variables that have no significant influence are the price of salt, 

the amount of leather preserved goats and preserved sheepskin. While on when 

there is a variable salt price increase that has a positive effect Significant amounts 

of cow leather are preserved and working capital. While the amount of goat skin 

preserved had a significant negative effect on demand of salt input. And the 

variable has no significant influence namely the price of salt and the amount of 

sheepskin that is preserved. Respondents responded salt price increases by 

reducing the amount of cow, goat and sheep skin which is preserved, thus reducing 

the demand for salt, as well as can reduce the use of working capital. 

Keywords: Input Salt Demand, Salt Price Shock , Total Leather Preserved, 

Working Capital. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan dimana lebih dari 70 persen 

wilayahnya terdiri atas perairan, dengan garis pantai mencapai 95.181 kilometer, 

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara dengan garis pantai terpanjang di 

dunia (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016). Wilayah kepulauan yang 

cukup luas dan panjang menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk 

pengembangan ekonomi yang berbasis kelautan. Lautan telah banyak 

memberikan peran dalam kehidupan Bangsa Indonesia, terutama untuk yang 

berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak, dimana nelayan mengandalkan 

hasil tangkapan ikan atau hasil laut lainnya (Sulistiyanti & Wahyudi, 2015). Selain 

hasil tangkapan ikan, posisi sebagai  negara kepulauan dengan laut yang sangat 

luas menyebabkan setiap daerah yang ada di Indonesia berpotensi untuk 

memproduksi garam. 

Garam menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang 

kedudukannya tidak kalah penting jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok 

lainnya, mengingat peran dan fungsi yang dimilikinya (Gibran, 2015). Selain 

berfungsi sebagai bahan pangan, garam juga berfungsi sebagai bahan baku bagi 

industri dalam negeri. Sebagai bahan pangan yang mengandung unsur mineral 

yang dibutuhkan oleh manusia, keberadaan garam tentu mutlak diperlukan ditiap 

rumah tangga masyarakat. Sementara sebagai bahan baku industri, garam 

menjadi bahan baku penting bagi industri makanan olahan, industri kimia atau 

farmasi, industri penyamakan kulit dan industri pengeboran minyak. Data 

kebutuhan dan produksi garam secara nasional tahun 2011-2014 dapat dilihat 

pada tabel 1.1: 
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Tabel 1.1: Kebutuhan dan Produksi Garam Nasional (Ton) Tahun 2011-2014 

 
Uraian 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Kebutuhan 3.228.750 3.270.086 3.573.954 3.611.990 

Garam Konsumsi 1.426.000 1.466.336 1.546.454 1.483.115 

Rumah Tangga 747.000 732.645 746.454 511.390 

Industri Aneka Pangan 269.000 282.000 3000.000 446.725 

Industri Pengasinan Ikan 410.000 451.691 500.000 525.000 

Garam Industri 1.802.750 1.803.750 2.027.500 2.128.875 

Industri CAP dan Farmasi 1.600.000 1.601.000 1.822.500 1.913.625 

Industri Non CAP 

(Perminyakan, kulit, tekstil 

sabun, dsb) 

 

202.750 

 

202.750 

 

205.000 

 

215.250 

Produksi 1.113.118 2.071.601 1.087.715 2.192.168 

PT. Garam (Persero) 156.713 307.348 156.829 315.000 

Garam Rakyat 956.405 1.764.253 930.886 1.877.168 

Ekspor 1.917 2.624 2.849 2.166 

Impor 2.615.202 2.314.844 2.020.933 2.251.577 

Garam Konsumsi 923.756 495.073 277.457 473.133 

Garam Industri CAP dan Non 

CAP 

1.691.446 1.819.771 1.743.458 1.778.444 

Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2014 

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa kebutuhan garam nasional dari tahun ke 

tahun semakin meningkat dimana kebutuhan garam dibedakan menjadi dua jenis 

yakni garam konsumsi dan garam industri. Data kementrian kelautan dan 

perikanan 2014 mencatat bahwa pada tahun 2014 kebutuhan garam nasional 

sebanyak 3,61 juta ton yang terdiri atas 2,13 juta ton garam industri dan 1,48 juta 
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ton garam konsumsi. Sedangkan dari kebutuhan industri sendiri kebutuhan garam 

naik sekitar 50 ribu ton pertahunnya. Kontrasnya, produksi garam dalam negeri 

mengalami penurunan setiap tahunnya lantaran panen garam yang pendek.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa garam tidak hanya 

digunakan untuk keperluan konsumsi, melainkan juga sebagai input produksi 

dalam dunia industri. Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan 

baku bagi industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen. Garam sebagai input 

produksi dalam dunia industri permintaannya tergantung pada permintaan 

keluaran (output) dimana garam dapat digunakan untuk berproduksi. 

Selanjutnya mengenai harga garam, pada tahun 2017 terjdi shock harga 

garam. Kenaikan harga garam pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan 

antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan, baik jenis garam konsumsi 

maupun garam industri. Rendahnya kuantitas pasokan atau menurunnya jumlah 

produksi garam di Indonesia disebabkan karena faktor musim kemarau yang 

pendek pada tahun 2016, sehingga menyebabkan stok garam berkurang dan 

terjadilah kelangkaan garam di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi 

Jawa Timur yang memberikan kontribusi sebesar 47 persen terhadap produksi 

garam nasional (BPS, 2014). 

Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan garam ialah terjadinya kenaikan 

harga garam. Baik harga garam kasar ditingkat petani, maupun garam iodium. 

Dimana sebelum terjadi kelangkaan, harga garam kasar ditingkat petani berkisar 

antara Rp 300-Rp 600/Kg, tetapi setelah terjadi kelangkaan garam, kenaikan 

harga menjadi 1000% atau mencapai Rp 3000/Kg. Pada tabel 1.2 di bawah 

disajikan perbandingan harga rata-rata garam beryodium, baik garam bata 

maupun garam halus sebelum terjadi kelangkaan maupun saat terjadi kelangkaan. 

Harga rata-rata tersebut dihitung berdasarkan tahunan (y-on-y) maupun m-to-m 

(Bulan Desember tahun ini dibandingkan dengan Bulan Desember tahun lalu). 
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Hasil selengkapanya mengenai harga rata-rata garam beryodium Jawa Timur 

tersaji seperti pada tabel 1.2 berikut:  

Tabel 1.2: Perkembangan Harga Rata-Rata Tahunan (Rupiah) Garam 
Beryodium Di Jawa Timur -26 Desember Tahun 2017  

 

Garam Beryodium 

Tahun (y-on-y) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bata /buah 407 536 509 541 595 689 959 

Halus /Kg 2.913 2.909 2.950 3.045 3.256 3.546 6.015 

Tahun (m-to-m) terhadap Desember 

Garam Beryodium 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bata /buah 479 515 519 558 587 682 1.184  

Halus /Kg 2.586 2.959 2.997 3.138 3.326 3.790 8.028 

Sumber: SISKAPERBAPO Jawa Timur, 2017 data diolah 

Dari data tabel 1.2 diketahui, terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan 

pada komoditas garam beryodium (garam bata dan garam halus), baik harga rata-

rata yang dihitung tahunan maupun m-to-m. Dimana pada sebelum terjadi 

kelangkaan, harga garam bata/buah rata-rata seharga Rp. 689/buah, kemudian 

pada saat terjadi kelangkaan, rata-rata harga garam bata/buah meningkat lebih 

dari 100% menjadi Rp. 959/buah. Begitupula dengan harga garam halus, dimana 

rata-rata harga garam halus/Kg sebelum terjadi kenaikan harga berkisar Rp. 3000-

an, namun saat terjadi kelangkaan, rata-rata harga garam halus/Kg meningkat 

menjadi Rp. 6000-an/Kg.  

Pada Bulan Desember 2016 rata-rata harga garam bata/buah Rp. 

682/buah, namun pada Bulan Desember 2017 saat terjadi kelangkaan rata-rata 

harga garam meningkat diatas 100% menjadi Rp. 1.184/buah. Hal yang sama 

terjadi pula pada garam halus, dimana pada tahun 2016 Bulan Desember rata-rata 

harga garam halus Rp. 3790/Kg, namun pada tahun berikutnya meningkat diatas 

200% menjadi Rp. 8028/Kg. 
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Pulau Madura yang dikenal dengan sebutan pulau garam memanfaatkan 

potensi garam untuk kelangsungan ekonomi masyarakat. Salah satunya garam 

dimanfaatkan dalam usaha pengawetan kulit. Salah satu kabupaten yang ada di 

Madura yang terdapat banyak usaha pengawetan kulit ialah Kabupaten 

Pamekasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pamekasan bahwa di Kabupaten Pamekasan terdapat 

tiga pengepul kulit besar. Dimana pengepul kulit inilah yang nantinya akan 

membeli kulit dari rumah tangga usaha pengawetan berskala kecil yang kemudian 

oleh pengepul tersebut didistribusikan ke tempat pengawetan kulit yang lebih 

besar skala usahanya, seperti daerah Magetan, Malang dan Mojokerto.   

Rumah tangga usaha pengawetan kulit tersebut membutuhkan garam 

sebagai bahan baku penting dalam membantu proses pengawetan kulit. Dimana 

kulit yang merupakan produk sampingan dari sembelihan hewan ternak perlu 

diawetkan untuk mengurangi terjadinya pembusukan akibat tumbuhnya bakteri. 

Sehingga dengan hal ini kulit dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan dalam 

jangka waktu yang panjang.  

Proses pengawetan dalam industri rumah tangga pengawetan kulit di 

Kabupaten Pamekasan menggunakan metode penggaraman dengan 

menggunakan garam tabur, yaitu garam kasar tanpa iodium yang kemudian 

dihaluskan baik dengan cara diselip atau diulek sendiri oleh pelaku industri 

pengawetan kulit. Setelah kulit bersih, kulit direntangkan dilantai kemudian kulit 

bagian dalam ditaburi garam tabur seluruhnya tanpa ada yang terlewat, setelah 

ditaburi garam kulit dilipat dan ditumpuk tanpa terkena sinar matahari dan air. 

Maka diduga seiring banyaknya jumlah kulit yang diawetkan maka kebutuhan akan 

garam dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit akan cenderung meningkat.  

Terjadinya shock harga garam dapat berpengaruh terhadap rumah tangga 

usaha pengawetan yang menggunakan garam sebagai input atau bahan baku 
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dalam proses pengawetan. Apabila harga garam sedang melambung tinggi dan 

pasokannya sedikit, pihak rumah tangga usaha pengawetan kulit tidak dapat 

secara langsung mengurangi jumlah pemakaian garam dalam bahan baku 

pengawetannya karena nantinya akan berdampak pada kualitas kulit dan harga 

kulit yang dijualnya. Akan tetapi hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat 

pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit 

tersebut.  

Pada saat terjadi shock harga garam permintaan akan kulit yang telah 

diawetkan menurun, karena industri penyamakan kulit lebih memilih menggunakan 

input kulit impor dalam proses penyamakan, hal ini menyebabkan harga kulit lokal 

yang telah diawetkan menurun dan harganya jauh lebih rendah dibanding pada 

saat harga garam normal, yaitu Rp 700/Kg. Perbandingan harga tiap jenis kulit 

pada periode sebelum dan saat terjadi shock harga garam dapat dilihat pada tabel 

1.3: 

Tabel 1.3: Perbandingan Harga tiap Jenis Kulit yang telah Diawetkan Periode 
Sebelum dan Saat terjadi Shock Harga Garam 

Jenis Kulit Harga Sebelum (Rp)  Harga Setelah (Rp) 

Sapi (/kilogram) 16.000 – 20.000 10.000 – 17.000 

Kambing (/lembar) 35.000 – 45.000 15.000 – 25.000 

Domba (/lembar) 45.000 – 60.000 30.000 – 43.000 
Sumber: Data Primer, 2018 

 Faktanya adalah, meskipun terjadi kenaikan harga garam harga kulit yang 

telah diawetkan tidak mengalami kenaikan harga, sebaliknya harga kulit yang telah 

diawetkan turun. Hal ini menyebabkan sebagian besar responden penelitian 

mengurangi jumlah kulit yang diawetkan, sehingga otomatis mengurangi 

permintaan garam karena keuntungan yang diperoleh lebih besar pada sebelum 

terjadi shock harga garam.  

 Pindyck (2005) menyatakan ketika terjadi kenaikan harga maka 

permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang dan diganti dengan barang 
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yang lain. Namun dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit garam sebagai 

bahan baku dalam membantu proses pengawetan tidak dapat diganti dengan 

barang lain. Sehingga rumah tangga usaha pengawetan kulit tetap akan 

membutuhkan garam dan tetap akan terjadi permintaan garam selama proses 

pengawetan kulit berlangsung. Permintaan garam dalam rumah tangga usaha 

pengawetan kulit bisa dikurangi dengan cara menggunakan kembali garam yang 

telah digunakan untuk proses pengawetan sebelumnya atau bisa disebut dengan 

garam bekas. 

 Selain harga garam, permintaan garam sebagai input dalam rumah tangga 

usaha pengawetan kulit juga dipengaruhi oleh produksi. Artinya jumlah 

keseluruhan tiap jenis kulit yang diawetkan berpengaruh terhadap permintaan 

garam. Semakin banyak kulit yang diawetkan semakin tinggi kebutuhan akan 

garam untuk membantu proses pengawetan, maka semakin tinggi pula permintaan 

akan garam input dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit.  

 Kenaikan harga garam berdampak pada keputusan pelaku usaha 

pengawetan kulit, karena hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran 

atau modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha pengawetan kulit selama 

proses pengawetan berlangsung. Keputusan tersebut ialah pelaku usaha 

mengurangi, menambah atau bahkan berhenti mengawetkan kulit, karena kedua 

keputusan ini akan mempengaruhi modal kerja yang harus mereka keluarkan. 

Semakin banyak jumlah kulit yang diawetkan maka semakin tinggi pula akan 

kebutuhan garam dan semakin besar pula modal yang mereka keluarkan. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh rumah tangga usaha 

pengawetan kulit dalam mengatasi masalah permodalan adalah dengan 

membangun jaringan. Mengacu pada hasil penelitian Zhao et al. (1995) dalam 

O’Regan et al. (2004) yang menjelaskan bahwa jaringan bisnis yang dimiliki oleh 

suatu usaha kecil dan menengah akan menentukan peningkatan kesuksesan 
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usaha. Jaringan yang terbangun adalah modal terpenting dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha pengawetan kulit, dengan kondisi yang serba terbatas baik 

fasilitas dan permodalan pengawet kulit akan berusaha untuk membangun 

jaringan yang kuat baik antar pelaku usaha pengawetan kulit, pelaku usaha 

dengan jagal maupun antara pelaku usaha pengawetan kulit dengan pengepul 

kulit yang telah diawetkan. Jaringan yang terbangun akan mempermudah mereka 

dalam hal permodalan dan memperoleh kulit. Jika jaringan antar pelaku usaha 

pengawetan kulit dengan jagal telah terbentuk, akan terjadi sistem pinjam-

meminjam uang yang digunakan untuk tambahan modal selama proses 

pengawetan kulit. 

Kenaikan harga garam perlu diawasi dan ditindaklanjuti perkembangannya 

agar tidak menimbulkan dampak berlebih. Jika kenaikan harga garam terus 

berlangsung maka dampak yang dirasakan oleh rumah tangga usaha pengawetan 

kulit ialah rendahnya produktivitas produksi kulit akibat naiknya harga garam dan 

turunnya harga jual kulit yang telah diawetkan, sehingga berdampak pada 

rendahnya pendapatan rumah tangga usaha pengawetan kulit. Disamping itu, 

sektor usaha pengawetan dan penyamakan kulit tidak menarik dan berdampak 

negatif terhadap UMKM penyamakan kulit, misal harga-harga yang terbuat dari 

kulit melambung tinggi dan dapat merumahkan pekerja. 

Penelitian terkait permintaan input dilakukan oleh Agustian dan Hartoyo 

(2012) dengan judul Pendugaan Elastisitas Penawaran Ouput dan Permintaan 

input Usaha Tani Jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasokan output 

jagung baik di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang elastis terhadap 

perubahan harga, namun inelastis terhadap perubahan harga: benih, urea, TSP, 

dan tenaga kerja. Permintaan input benih, urea, TSP, dan tenaga kerja inelastis 

terhadap perubahan harga masing-masing input.  
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Penelitian lain terkait permintaan input dan kenaikan harga dilakukan oleh 

Rusdianto, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Perubahan Harga Sapi terhadap 

Permintaan Input dan Penawaran Output Usaha Penggemukan Sapi Bali. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga sapi potong di tingkat pasar 

berpengaruh terhadap permintaan sapi bakalan, karena sapi bakalan adalah salah 

satu input usaha penggemukan sapi.  

Oleh karena itu melihat banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap 

permintaan garam sebagai input pada rumah tangga usaha pengawetan kulit dan 

perbedaan antara penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian yang 

membahas permintaan garam untuk industri, menjadikan penulis ingin meneliti 

dan mengangkat permasalahan tersebut. Pembaruan dalam penelitian ini, peneliti 

mengukur perbedaan permintaan garam sebagai input pada dua periode yang 

berbeda yaitu sebelum dan pada saat terjadi shock  harga garam. Melihat bahwa 

terjadinya shock harga garam dirasakan oleh semua kalangan pengguna garam, 

termasuk usaha yang membutuhkan garam sebagai bahan baku, penulis tertarik 

mengambil penelitian tugas akhir strata satu dengan judul “Analisis Permintaan 

Garam sebagai Input Pada Rumah Tangga Usaha Pengawetan Kulit Di 

Kabupaten Pamekasan Akibat Shock Harga Garam” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah 

dijelaskan pada bagian awal maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, 

jumlah kulit kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, 

dan modal kerja terhadap permintaan garam sebagai input pada rumah 
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tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan sebelum dan 

saat terjadi shock harga garam? 

2. Bagaimanakah perbandingan perubahan jumlah kulit sapi yang diawetkan, 

jumlah kulit kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, 

dan modal kerja, serta permintaan garam pada rumah tangga usaha 

pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan akibat dari adanya shock harga 

garam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Pentingnya dilakukan sebuah penelitian adalah untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang menggambarkan tujuan 

dari penelitian itu sendiri. ada pun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengukur pengaruh harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, 

jumlah kulit kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang 

diawetkan, dan modal kerja terhadap permintaan garam pada rumah 

tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan sebelum dan 

saat terjadi shock harga garam. 

2. Mendeskripsikan perbandingan perubahan harga garam, jumlah kulit 

sapi yang diawetkan, jumlah kulit kambing yang diawetkan, jumlah kulit 

domba yang diawetkan, dan modal kerja, serta permintaan garam pada 

rumah tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan akibat 

dari adanya shock harga garam.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pihak-pihak 

pemangku kepentingan seperti rumah tangga usaha pengawetan kulit, Dinas 
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Perindustrian dan Perdagangan, serta pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, 

maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kenaikan harga garam dan 

dampaknya terhadap permintaan garam sebagai input. Sehingga dapat disusun 

kebijakan-kebijakan baru yang tepat guna dan implementatif.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir baik secara 

kritis, ilmiah, dan sistematis terkait terjadinya shock harga garam dan 

dampaknya terhadap permintaan garam sebagai input produksi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan sumber informasi bagi 

kepentingan penelitian ilmiah selanjutnya mengenai tema terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Teori Permintaan 

Teori ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari cara-cara 

manusia memenuhi kebutuhannya dengan berbagai kendala yang ada. Dalam 

memenuhi kebutuhannya, konsumen melakukan kegiatan interaksi di pasar 

barang/jasa. Dalam interaksi tersebut terdapat dua studi penting yang menjadi 

sorotan besar dalam ilmu ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran.  

Harga dan jumlah barang/jasa merupakan variabel yang saling 

berpengaruh dalam permintaan. Hubungan yang saling berpengaruh ini kemudian 

membentuk hukum permintaan. Permintaan merupakan jumlah komoditi yang 

bersedia dibeli oleh individu/rumah tangga/perusahaan selama periode waktu 

tertentu. Hukum permintaan mempunyai kemiringan negatif. Semakin rendah 

harga suatu komoditi, maka semakin besar komoditi yang diminta, dengan asumsi 

cateris paribus. Dan semakin tinggi harga suatu komoditi maka semakin rendah 

komoditi yang diminta (Mankiw, 2014). 

Gambar 2.1: Kurva Permintaan Individu 
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Sumber: Mankiw, 2014 
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Menurut Lipsey (1995), konsep permintaan terkait beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yakni pertama, jumlah yang diminta merupakan kuantitas yang 

diinginkan. Hal ini menunjukkan berapa banyak komoditi yang ingin dibeli rumah 

tangga, atas harga komoditi tersebut, harga-harga lainnya, penghasilan, selera, 

dan sebagainya. Jumlah bisa berbeda dengan jumlah nyata yang dibeli oleh 

semua rumah tangga tersebut. Jika kuantitasnya tidak cukup tersedia, jumlah yang 

ingin dibeli rumah tangga bisa melebihi jumlah nyata yang memang secara nyata 

bisa dibeli. Kedua, apa yang diinginkan tidak merupakan harapan kosong, tetapi 

merupakan permintaan efektif. Ini artinya jumlah yang orang bersedia membelinya 

pada harga yang harus dibayar untuk komoditi tersebut. Ketiga, kuantitas yang 

diminta merupakan arus pembelian yang kontinyu. Oleh karenanya, kuantitas 

tersebut harus dinyatakan dalam banyaknya per satuan waktu.  

2.1.1 Permintaan Faktor Produksi (Permintaan Input) 

Suatu faktor produksi diminta karena dibutuhkan dalam suatu proses 

produksi. Proses produksi tersebut dilakukan karena suatu alasan yaitu karena 

ada permintaan output yang dihasilkan. Jadi permintaan akan input timbul karena 

permintaan akan output. Inilah sebabnya mengapa permintaan akan input disebut 

oleh ahli ekonomi Alfred Marshall sebagai derived demand atau permintaan 

turunan. Permintaan akan output itu sendiri dianggap sebagai “ permintaan asli “ 

karena timbul langsung dari adanya kebutuhan manusia. Permintaan terhadap 

input merupakan permintaan turunan karena input-input tersebut akan digunakan 

dalam memproduksi sebuah output (barang) tertentu, sehingga besarnya 

permintaan input tergantung kepada besarnya ouput yang akan dipakai.  

Menurut Pappas dan Hirschey (1993), tidak satu pun dari barang produsen 

diminta karena nilai langsung mereka bagi konsumen, tetapi karena peran yang 

mereka mainkan dalam produksi barang dan jasa akhir. Permintaan akan barang 
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dan jasa produsen berkaitan erat dengan permintaan akan produk akhir yang 

dihasilkan oleh barang dan jasa produsen tersebut. Komponen kunci dalam 

menetapkan permintaan turunan adalah manfaat marginal dan biaya marginal 

yang dikaitkan dengan penggunaan satu masukan atau faktor produksi tertentu. 

Jumlah dari setiap barang dan jasa yang dipergunakan akan meningkat ketika 

manfaat marginalnya (yang diukur dalam bentuk nilai keluaran yang dihasilkan) 

lebih besar dari biaya marginal untuk menggunakan masukan tersebut. 

Sebaliknya, jumlah dari setiap masukan yang dipergunakan dalam produksi akan 

menurun ketika manfaat marginal yang dihasilkan lebih kecil dari biaya marginal 

untuk penggunaannya. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pemintaan faktor produksi 

adalah: 

a. Faktor produksi sebagai permintaan turunan (Devired Demand) 

Permintaan terhadap suatu barang dikatakan sebagai permintaan 

turunan bila permintaan terhadap barang tersebut sangat tergantung 

pada permintaan terhadap barang lain. Contohnya karet alam dikatakan 

permintaan turunan, karena permintaan karet alam sangat tergantung 

terhadap permintaan ban. Secara umum, kenaikan permintaan ban akan 

menyebabkan kenaikan permintaan karet alam. 

b. Faktor produksi subsitusi dan komplemen (subsitutable and complement 

input) 

Hubungan antar faktor produksi dikatakan bersifat subistusi bila 

penambahan penggunaan faktor produksi yang satu mengurangi 

penggunaan faktor produksi yang lain. Contohnya, mesin merupakan 

subsitusi tenaga kerja bila penambahan penggunaan mesin mengurangi 

penggunaan tenaga kerja (manusia). Sebaliknya mesin dan tenaga kerja 
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dapat memiliki hubungan yang bersifat komplemen, bila penambahan 

penggunaan mesin menambah penggunaan tenaga kerja. 

c. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun 

Sama halnya dengan konsumsi, penambahan penggunaan faktor 

produksi pada awalnya juga memberikan tambahan hasil yang besar, 

namun makin lama dengan tingkat penambahan yang makin menurun. 

Misalnya dalam proses pengolahan lahan untuk penanaman palawija. 

Untuk satu hektar lahan, umumnya diselesaikan dalam 150 hari kerja 

orang (HKO). Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, pengolahan 

lahan semakin cepat selesai. 

d. Efek subsitusi dan efek output 

Analisis efek subsitusi dalam pasar faktor produksi, analogis dengan efek 

subsitusi pada teori perilaku konsumen. Jika terjadi kenaikan harga 

sebuah faktor produksi, maka penggunaan input tersebut dikurangi dan 

perusahaan menggunakan lebih banyak faktor produksi lain yang 

harganya relatif lebih murah.  

Derived demand digunakan untuk menunjukkan daftar permintaan bagi 

input yang dipakai dalam menghasilkan produk akhir. Derived demand berbeda 

dengan primary demand dalam banyaknya pasar dan proses pergantian per unit 

produk. Kurva derived demand dapat berubah salah satunya karena pergeseran 

kurva primary demand atau perubahan marjin pemasaran. Menurut Tomek dan 

Robinson (1990), jika dilihat melalui kurva, kurva derived demand (Dd) terletak 

dibawah kurva primary demand (Dp) sehingga untuk jumlah barang yang sama, 

harga primary demand relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan derived 

demand. Hal ini terjadi karena adanya pengolahan atau proses lebih lanjut dari 

input menjadi output akhir, seperti terlihat pada gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2: Kurva Derived Demand dan Primary Demand 

   

  

 

 

 

 

 

Sumber: Tomek dan Robinson (1990) 

Dari segi suatu perusahaan, permintaan input dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu: 

a. Input antara (intermediate inputs) 

Input antara adalah input yang digunakan oleh suatu perusahaan yang 

merupakan output dari perusahaan lain, misalnya kapas untuk pabrik 

tekstil dan pupuk bagi petani. Pasar input antara adalah pasar output di 

dalam sektor produksi sendiri (output satu perusahaan dijual kepada 

perusahaan lain). Pasar input antara tidak langsung mempengaruhi 

distribusi pendapatan karena input ini terpakai habis di dalam sektor 

produksi sendiri. 

b. Input primer (primery inputs) 

Input primer adalah input yang bukan merupakan output perusahaan 

tenaga kerja, tanah, kapital dan kepengusahaan. Input primer identik 

dengan apa yang kita sebut faktor-faktor produksi. Pasar input primer 

sangat penting karena langsung menentukan distribusi pendapatan antar 

warga masyarakat. 

Qa 
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2.1.2 Elastisitas Permintaan 

Salah satu pokok bahasan yang penting dari aplikasi ilmu ekonomi adalah 

konsep elastisitas. Menurut Pindyck (2005), elastisitas permintaan menghitung 

perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan 

salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam bukunya, Imamul Arifin 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, antara lain: 

a. Ketersediaan barang substitusi (semakin banyak jumlahnya, maka 

semakin besar elastisitas permintaannya). 

b. Jumlah penggunaan barang dan jasa (semakin besar penggunaan 

barang dan jasa, semakin besar pula elastisitas permintaannya). 

c. Pengeluaran atas barang dan jasa (semakin besar prosentase 

pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran, maka elastisitas 

permintaannya semakin besar). 

d. Intensitas kebutuhan (jika kebutuhan akan suatu barang dan jasa sangat 

besar, kenaikan harga akan sedikit sekali pengaruhnya terhadap 

permintaan). 

e. Masa penyesuaian (semakin lama periode yang diperlukan untuk 

penyesuaian jumlah barang dan jasa yang diminta, maka permintaannnya 

semakin elastis). 

Elastisitas dipakai untuk mengukur respon individu terhadap perubahan 

harga dan pendapatan dengan melihat turunan dari fungsi permintaan, umumnya 

dari fungsi permintaan Marshallian (Nicholson, 2002). Elastisitas permintaan dapat 

diukur dan dinyatakan dalam suatu angka yang disebut koefisien elastisitas yang 

dapat dirumuskan sebagai persentase perubahan jumlah barang yang diminta 

dibagi persentase perubahan harga yang dinyatakan dalam persen. Elastisitas 

terdiri dari: 
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1. Elastisitas harga sendiri (own-price elasticity of demand): mengukur 

proporsi perubahan jumlah permintaan terhadap proporsi perubahan 

harga barang itu sendiri. 

Ed = 
Δ𝑄

Δ𝑃
×

𝑃

𝑄
 atau  Ed = 

%Δ𝑄

%Δ𝑃
  

E > 1, permintaan elastis, kebutuhan lux atau mewah 

E <1, permintaan inelastis kebutuhan primer/pokok 

E = 1, permintaan uniter/normal, kebutuhan sekunder 

E = ∞, permintaan elastis sempurna, kebutuhan dunia (gandum, minyak) 

E = 0, permintaan inelastis sempurna, kebutuhan tanah, air minum 

2. Elastisitas pendapatan (income elasticity of demand): mengukur 

persentase perubahan jumlah permintaan akibat setiap satu persen 

kenaikan harga pada pendapatan. 

EI =  
Δ𝑄

Δ𝐼
× 

𝐼

𝑄
 

Jika EI > 1, maka termasuk barang mewah 

Jika EI < 0, maka termasuk barang inferior 

Jika 0 < EI < 1, maka termasuk barang normal 

3. Elastisitas harga silang (cross-price elasticity of demand): mengukur 

proporsi perubahan jumlah permintaan barang terhadap proporsi 

perubahan harga barang lain.  

Exy = 
% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑌
  

Atau Exy = 〔
Δ𝑄𝑥

Δ𝑃𝑦
〕 〔

𝑃𝑦

𝑄𝑥
〕 

Terdapat tiga macam respon perubahan permintaan suatu barang (misal 

barang A) karena perubahan harga barang lain (barang B), yaitu: 
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a. Elastisitas silang positif 

Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah 

permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi 

meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua 

barang yang dapat saling menggantikan (barang subsitusi). 

b. Elstisitas silang negatif 

Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan 

barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan 

penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor, kedua barang 

tersebut bersifat komplementer (pelengkap). 

c. Elastisitas nol 

Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan 

permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam 

barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi 

tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor.  

  

2.2 Pasar Input dalam Rumah Tangga Usaha Pengawetan Kulit 

Pasar dalam ekonomi didefinisikan secara abstrak yang berarti pasar 

terjadi tidak hanya pada tempat berkumpulnya penjual dan pembeli seperti pasar 

pada umumnya. Pasar bisa terjadi dimana saja dengan syarat memenuhi unsur-

unsur pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penawaran dan permintaan 

dan terjadi titik keseimbangan yang disebut sebagai harga yang berlaku. 

Pertemuan penawaran dan permintaan akan menciptakan tawar menawar 

sehingga terjadi kesepakatan.  

Apabila membahas pasar input maka pasar yang mempertemukan antara 

faktor input atau faktor produksi. Tanah, tenaga kerja dan modal adalah tiga faktor 

produksi utama (Case & Fair, 2007). Dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit 
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tanah merupakan tempat untuk mendirikan usaha, tenaga kerja dalam usaha ini 

merupakan seluruh pekerja yang menggarami atau mengawetkan kulit dan sopir, 

serta modal merupakan aset yang digunakan untuk produksi dan sejumlah uang 

yang digunakan untuk membeli bahan baku dan kerperluan yang lain. Dalam pasar 

input tiga faktor tersebut memiliki harga masing-masing. Harga untuk input tanah 

dinyatakan dengan sewa, tenaga kerja dengan upah dan modal dinyatakan 

dengan bunga. 

Dari ketiga faktor tesebut yang paling sering digunakan ialah modal. 

Dimana modal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga usaha 

pengawetan kulit untuk melakukan proses pengawetan. Dimana modal dibedakan 

menjadi dua yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap yaitu modal yang 

bersifat tetap dan mengalami penyusutan, seperti modal yang digunakan untuk 

mendirikan tempat usaha serta pembelian truk. Namun dalam penelitian ini hanya 

berfokus pada modal kerja, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga usaha 

pengawetan kulit untuk membayar upah tenaga kerja selama satu bulan proses 

pengawetan kulit serta biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku 

yaitu garam dan kulit yang akan diawetkan. 

Selain ketiga faktor tersebut, terdapat pula pasar raw material atau pasar 

bahan baku. Rumah tangga usaha pengawetan kulit berbahan baku utama kulit 

dan garam sehingga garam bisa diperoleh dipasar input. Interaksi antara pelaku 

usaha dengan pemilik faktor produksi harus kuat agar pemilik industri memperoleh 

bahan baku. Para pemilik industri rumah tangga usaha pengawetan kulit dituntut 

lihai untuk memperoleh bahan baku. Cara yang bisa dilakukan ialah dengan 

menjalin relasi bisnis antara pelaku usaha pengawaetan kulit dengan jagal, 

dengan pelaku usaha memberikan pendapatan diterima dimuka pada pabrik 

garam dan jagal maka akan mempermudah pemilik industri untuk memperoleh 

garam dan kulit, baik kulit sapi, kambing maupun domba.  
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Persaingan dalam pasar input merupakan tahap awal persaingan yang 

menciptakan pasar output. Pasar output merupakan pasar tempat untuk 

memperdagangkan barang dari pasar input. Sifat permintaan pada pasar input 

merupakan turunan pada permintaan pasar output. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Bertambah banyaknya sumber referensi terkait tema dengan penelitian, 

maka hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

Oleh karena itu penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian 

yang menggunakan tema terkait permintaan input atau pasar input sebagai topik 

utama. 

Agustian dan Hartoyo (2012) melakukan penelitian dengan judul 

Pendugaan Elastisitas Penawaran Output dan Permintaan Input Usaha Tani 

Jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan dalam 

output dan harga input, pengeluaran penelitian jagung dan infrastruktur jalan pada 

pasokan output dan permintaan input untuk jagung di Provinsi Jawa Timur dan 

Jawa Barat pada tahun 1985-2009. Model estimasi yang digunakan adalah 

metode Seemingly Unrelated Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pasokan output jagung baik di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang elastis 

terhadap perubahan harga, namun inelastis terhadap perubahan harga: benih, 

urea, TSP, dan tenaga kerja. Permintaan input benih, urea, TSP, dan tenaga kerja 

inelastis terhadap perubahan harga masing-masing input.  

Satriana (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Permintaan 

Cabai Merah Besar Usaha Restoran Di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan cabai merah besar 

usaha restoran di Jakarta Selatan. Data dianalisis dengan analisis explanatory 
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dengan menggunakan model regresi linier berganda dan diestimasi dengan 

metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel yang berpengaruh nyata terhadap permintaan cabai merah besar usaha 

Restoran Padang di Jakarta selatan yaitu harga jual rata-rata masakan, harga 

minyak goreng, dan rata-rata penerimaan restoran, namun hanya harga minyak 

goreng yang bersifat elastis. Hasil yang kedua, variabel yang berpengaruh nyata 

terhadap permintaan cabai merah besar usaha Restoran Sunda di Jakarta Selatan 

yaitu harga gula pasir dan rata-rata penerimaan restoran, namun hanya harga gula 

yang bersifat elastis. Hasil ketiga menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh 

nyata terhadap permintaan cabai merah besar usaha Restoran Ayam di Jakarta 

Selatan yaitu harga cabai merah besardan rata-rata penerimaan restoran, namun 

hanya harga cabai merah besar yang bersifat elastis. 

Rusdianto, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Perubahan Harga Sapi terhadap Permintaan Input dan Penawaran Output Usaha 

Penggemukan Sapi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

perubahan harga sapi terhadap permintaan sapi bakalan, dan penawaran sapi 

hasil penggemukan pada usaha penggemukan sapi bali di Nusa Tenggara Barat. 

Metode penelitian menggunakan metode survei dan data dianalisis dengan sistem 

persamaan simultan dengan Two-Stage Least Square (2SLS) dengan bantuan 

perangkat lunak Statistic Analysis System (SAS versi 9.0). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perubahan harga sapi potong di pasar mempengaruhi 

permintaan sapi bakalan yang ditunjukkan oleh hubungan negatif, tetapi tidak 

mempengaruhi penawaran sapi hasil penggemukan. 

Sari, Mukti Arta (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Permintaan Ikan Lele (Claria sp) Oleh Pedagang Pecel Lele Di Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola permintaan ikan lele 

dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ikan lele oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

pedagang pecel lele di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan 

metode survai dan data dinalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap permintaan ikan lele oleh pedagang pecel lele di Kota 

Bandar Lampung adalah harga ikan lele, proporsi penjualan pecel lele, jumlah 

jenis olahan yang dijual, harga output (pecel lele), pendapatan usaha dan dummy 

skala usaha. 

Posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk 

melengkapi penelitian yang telah ada, dengan tema serupa, yakni permintaan 

input. Namun fokus penelitian ini adalah membahas komoditas garam sebagai 

faktor input produksi pada rumah tangga usaha pengawetan kulit yang diteliti pada 

dua periode berbeda yakni periode sebelum dan saat terjadi shock harga garam. 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda 

yang telah ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (Ln). 

Adapun rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang telah disajikan di 

atas dapat dilihat pada matriks penelitian terdahulu tabel 2.1 berikut ini:  
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Tabel 2.1: Matriks Penelitian Terdahulu terkait Permintaan Input 

No Peneliti, Tahun, Judul Tujuan Penelitian Model Analisis dan Variabel Hasil Penelitian 

1. Agustian dan Sri Hartoyo. 
2012. Pendugaan Elastisitas 
Penawaran Output dan 
Permintaan Input Usaha 
Tani Jagung. 

Untuk mengetahui pengaruh 
perubahan dalam output dan harga 
input, pengeluaran penelitian jagung 
dan infrastruktur jalan pada pasokan 
output dan permintaan input untuk 
jagung di Provinsi Jawa Timur dan 
Jawa Barat pada tahun 1985-2009. 

Model penelitian menggunakan 
metode Seemingly Unrelated 
Regression. 
Variabel yang digunakan adalah: 
μ = keuntungan yang direstriksi 
Ri = Harga input 
Rs = Harga benih 
RUR = Harga pupuk urea 
RT = Harga pupuk TSP 
Rw = Upah tenga kerja 
Z1 = biaya lain 
Z2 = luas panen jagung 
Z3 = pengeluaran riset jagung 
Z4 = infrastruktur jalan 
D = dummy variabel untuk 
provinsi (1= Jatim, 0= Jabar) 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pasokan output jagung 
baik di Provinsi Jawa Timur 
dan Jawa Barat yang elastis 
terhadap perubahan harga, 
namun inelastis terhadap 
perubahan harga: benih, urea, 
TSP, dan tenaga kerja. 
Permintaan input benih, urea, 
TSP, dan tenaga kerja inelastis 
terhadap perubahan harga 
masing-masing input. 

2. Kartika Putri Satriana. 2013. 
Analisis Permintaan Cabai 
Merah Besar Usaha 
Restoran Di Jakarta 
Selatan. 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan cabai 
merah besar usaha restoran di Jakarta 
Selatan.  

Data dianalisis dengan analisis 
explanatory menggunakan model 
regresi linier berganda dan 
diestimasi dengan metode 
Ordinary Least Squares (OLS). 
Variabel yang digunakan: 
Y = Jumlah permintaan cabai 
besar 
HCP = Harga cabai merah besar 
HBP = Harga beras 
HMGP = Harga minyak goreng 

Variabel yang berpengaruh 
nyata terhadap permintaan 
cabai merah besar usaha 
Restoran Padang di Jakarta 
Selatan yaitu harga jual rata-
rata masakan, harga minyak 
goreng, dan rata-rata 
penerimaan restoran, namun 
hanya harga minyak goreng 
yang bersifat elastis. Hasil 
yang kedua, variabel yang 
berpengaruh nyata terhadap 
permintaan cabai merah besar 
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HJRMP = Harga jual rata-rata 
masakan yang menggunakan 
cabai merah besar 
RPR = Rata-rata penerimaan 
restoran 
DSUP = Dummy skala usaha 

usaha Restoran Sunda di 
Jakarta Selatan yaitu harga 
gula pasir dan rata-rata 
penerimaan restoran, namun 
hanya harga gula yang bersifat 
elastis. Hasil ketiga 
menunjukkan bahwa variabel 
yang berpengaruh nyata 
terhadap permintaan cabai 
merah besar usaha Restoran 
Ayam di Jakarta Selatan yaitu 
harga cabai merah besar dan 
rata-rata penerimaan restoran, 
namun hanya harga cabai 
merah besar yang bersifat 
elastis. 

No Peneliti, Tahun, Judul Tujuan Penelitian Model Analisis dan Variabel Hasil Penelitian 

3.  Rusdianto, Daryanto, 
Kuntjoro dan Priyanti. 2015. 
Pengaruh Perubahan Harga 
Sapi terhadap Permintaan 
Input dan Penawaran 
Output Usaha 
Penggemukan Sapi Bali.  

Untuk menganalisis pengaruh 
perubahan harga sapi terhadap 
permintaan sapi bakalan, dan 
penawaran sapi hasil penggemukan 
sapi bali di Nusa Tenggara Barat 
dengan menggunakan metode survei. 

Data dianalisis dengan sistem 
persamaan simultan dengan 
Two-Stage Least Square (2SLS) 
dengan bantuan perangkat lunak 
Statistic Analysis System (SAS 
versi 9.0). variabel yang 
digunakan adalah: 
BSABK = Berat sapi bakalan 
PRODS = Produksi sapi 
LWPS = Lama penggemukan 
BSAPOT = Bobot sapi potong 
HSABK = Harga sapi bakalan 
HSAPOT = Harga sapi potong 
BIVAR = Total biaya tidak tetap 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perubahan harga sapi 
potong di pasar mempengaruhi 
permintaan sapi bakalan yang 
ditunjukkan oleh hubungan 
negatif, tetapi tidak 
mempengaruhi penawaran 
sapi hasil penggemukan. 
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BITAP = Biaya tetap 
INDKH = Indeks harga sapi 
potong 
BIPKN = Biaya pakan 
RPKN = Proporsi Jumlah hijauan 
terhadap pakan 
BPPK = Biaya peralatan 
HAJUS = Penerimaan dan 
penjualan sapi potong 
KUPSP = pendapatan 

4. Mukti Arta Sari. 2016. 
Analisis Permintaan Ikan 
Lele (Claria sp) Oleh 
Pedagang Pecel Lele Di 
Kota Bandar Lampung. 

Untuk menganalisis pola permintaan 
ikan lele dan menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi permintaan 
ikan lele oleh pedagang pecel lele di 
kota Bandar Lampung dengan 
menggunakan metode survei. 

Data dinalisis menggunakan 
analisis statistik deskriptif dan 
analisis regresi berganda. 
Variabel yang digunakan adalah: 
Y = Jumlah rata-rata permintaan 
lele 
X1 = Harga ikan lele 
X2 = Harga beras 
X3 = Harga minyak goreng 
X4 = Harga lalapan dan sambal 
X5 = Pendapatan usaha 
X6 = Harga output 
X7 = Proporsi penjualan hidangan 
pecel lele 
X8 = Jumlah jenis produk yang 
dijual 
D = dummy skala usaha 

Hasil penelitian menunjukkan 
faktor-faktor yang berpengaruh 
nyata terhadap permintaan 
ikan lele oleh pedagang pecel 
lele di Kota Bandar Lampung 
adalah harga ikan lele, 
proporsi penjualan pecel lele, 
jumlah jenis olahan yang dijual, 
harga output (pecel lele), 
pendapatan usaha dan dummy 
skala usaha. 

Sumber: Berbagai sumber, 2018 (diolah) 
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2.4 Kerangka Pikir 

 Kebutuhan garam di Indonesia semakin meningkat, baik kebutuhan garam 

industri maupun kebutuhan garam konsumsi. Kebutuhan garam industri digunakan 

sebagai bahan baku atau sebagai faktor input dalam dunia industri. Salah satu 

usaha yang membutuhkan garam sebagai input ialah rumah tangga usaha 

pengawetan kulit. Rumah tangga usaha pengawetan kulit yang membutuhkan 

banyak garam, memiliki tingkat permintaan terhadap garam lebih besar dibanding 

dengan rumah tangga konsumsi. Di sisi lain, terjadinya shock harga garam akan 

berpengaruh terhadap permintaan garam oleh rumah tangga usaha pengawetan 

kulit yang menggunakan kulit sebagai komponen utama dalam proses pengawetan 

kulit. Jika terjadi kenaikan harga garam maka akan mempengaruhi jumlah 

permintaan garam dan rumah tangga usaha pengawetan kulit akan mengurangi 

jumlah kulit yang diawetkan, sehingga mempengaruhi penerimaan, pengeluaran, 

dan keuntungan usaha pengawetan kulit. 

 Pada penelitian ini menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

permintaan garam sebagai input dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit. 

Kemudian mengkaji mengenai respon yang dilakukan oleh pelaku usaha 

pengawetan kulit pada saat terjadi shock harga garam. Hal ini penting bagi pelaku 

usaha pengawetan kulit agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

berpengaruh bagi pengembangan usahanya serta dapat mengevaluasi usahanya 

agar tetap dapat menguntungkan. Kerangka pikir pada penelitian ini disajikan pada 

gambar 2.3: 
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Gambar 2.3: Kerangka Pikir 

 

  
Permintaan input 

Garam sebagai faktor input 

Permintaan garam oleh rumah tangga 

usaha pengawetan kulit (Y) 

Sebelum terjadi shock harga 

garam 

Saat terjadi shock harga 

garam 

Respon pelaku usaha 

terhadap permintaan garam  

Faktor yang mempengaruhi: 

Harga garam (X1) 

Jumlah kulit sapi yang diawetkan (X2) 

Jumlah kulit kambing yang diawetkan (X3) 

Jumlah kulit domba yang diawetkan (X4) 

Modal kerja (X5) 

 

Hasil penelitian 

Rekomendasi bagi rumah tangga usaha pengawetan kulit untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

usahanya 

Sumber: Ilustrasi penulis, 2018 

Rumah tangga usaha pengawetan 

kulit 
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2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori, serta ringkasan penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis 

penelitian sebgai berikut: 

1. Diduga harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, jumlah kulit 

kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, dan modal 

kerja berpengaruh nyata terhadap permintaan garam sebagai input pada 

rumah tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan sebelum 

dan saat terjadi shock harga garam. 

2. Diduga ada perubahan jumlah kulit sapi yang diawetkan, jumlah kulit 

kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, dan modal 

kerja serta permintaan garam pada rumah tangga usaha pengawetan kulit 

di Kabupaten Pamekasan akibat dari adanya shock harga garam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

 Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan tentang latar belakang dari 

penelitian ini. Seperti yang tecantum pada bab sebelumnya tentang tujuan 

penelitian, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat elastisitas 

masing-masing variabel bebas terhadap permintaan garam sebagai input pada 

rumah tangga usaha pengawetan kulit yang diukur pada periode sebelum dan saat 

terjadi shock  harga garam serta membandingkan perubahan setiap variabel akibat 

dari adanya shock harga garam pada rumah tangga usaha pengawetan kulit di 

Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian 

kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. 

Menurut Sugiyono (2014), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Selanjutnya menurut Kasiram (2008), penelitian kuantitatif adalah suatu proses 

menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sedangkan Efendi 

dan Singarimbun (1989) menyatakan bahwa penelitian survei adalah metode 

penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel dari satu populasi yang 

dituju dan menggunakan alat pengumpulan data melalui kuosioner. Dalam 

penelitian ini tidak menggunakan penelitian jenis kualitatif, karena penelitian ini 

bermaksud meneliti tentang data yang berbentuk angka.
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3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Definisi operasional merupakan penjelasan tentang cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengoperasionalkan variabel menjadi variabel 

penelitian yang dapat dituju. Sedangkan variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut dan selanjutnya ditarik kesimpulan. 

Variabel dalam sebuah penelitian merupakan hal yang paling mutlak, karena 

fungsi daripada variabel tersebut adalah untuk menjelaskan keberadaan fokus 

serta topik dari penelitian tersebut. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada enam yaitu permintaan 

garam sebagai input, harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, jumlah kulit 

kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, dan modal kerja. 

Variabel-variabel tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni: 

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat adalah suatu variabel yang variasi nilainya dipengaruhi oleh 

variasi nilai lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 

a. Permintaan garam sebagai input (Y) 

Secara spesifik permintaan garam adalah jumlah garam yang dibeli oleh 

responden selama satu bulan proses pengawetan dinyatakan dalam 

satuan kilogram.  

2. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang variasi nilainya tidak dipengaruhi oleh 

variasi nilai variabel lain, namun akan mempengaruhi variabel lainnya. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Harga garam (X1) 

Merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli garam/kg 

ditambah dengan biaya angkut dari tempat pembelian garam hingga 
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garam sampai ditempat proses pengawetan kulit yang digunakan  

selama satu bulan proses pengawetan. Harga garam diukur dalam 

satuan Rupiah/Kg. 

b. Jumlah kulit sapi yang diawetkan (X2) 

Merupakan jumlah kulit sapi yang mampu diawetkan oleh rumah 

tangga usaha pengawetan kulit dalam satu bulan proses pengawetan. 

Jumlah kulit sapi yang telah diawetkan dinyatakan dalam satuan 

kilogram. 

c. Jumlah kulit kambing yang diawetkan (X3) 

Merupakan jumlah kulit kambing yang mampu diawetkan oleh rumah 

tangga usaha pengawetan kulit dalam satu bulan proses pengawetan. 

Jumlah kulit kambing diukur dalam satuan lembar. 

d. Jumlah kulit domba yang diawetkan (X4) 

Merupakan jumlah kulit domba yang mampu diawetkan oleh rumah 

tangga usaha pengawetan kulit dalam satu bulan proses pengawetan. 

Jumlah kulit domba diukur dalam satuan lembar. 

e. Modal kerja (X5) 

Merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan operasional sehari-hari 

dan menjamin kelangsungan usaha pengawetan kulit yang 

didalamnya mencakup upah untuk mengawetkan kulit, membayar 

pembelian garam, serta untuk membeli kulit. Modal kerja dihitung 

selama satu bulan proses pengawetan kulit dan diukur dalam satuan 

rupiah. 
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3.3 Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan semua individu yang menjadi sumber pengambilan 

sampel atau sekumpulan kasus yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian (Mardalis, 2008). Selain itu populasi 

(Singarimbun dan Efendi, 1989) juga mendefinisikan jumlah keseluruhan dari unit 

analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah seluruh rumah tangga usaha pengawetan kulit yang berlokasi di Kabupaten 

Pamekasan.  

3.3.2 Sampel 

Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi 

disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku 

bagi populasi. Arikunto (2005) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Selanjutnya, Arikunto menjelaskan jika populasi yang 

diteliti kurang dari 100, sampel yang digunakan adalah seluruh populasi. Akan 

tetapi, jika jumlah populasi terlalu besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih 

dari jumlah populasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Roscoe dalam 

Sugiyono (2014) dimana ukuran sampel yang baik dan layak adalah antara 30 

sampai dengan 500 untuk menunjukkan bahwa sampel tersebut berdistribusi 

normal.  

Berdasarkan pengukuran sampel menurut Roscoe, maka dalam penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden, dikarenakan jumlah populasi 

yang terdapat di Kabupaten Pamekasan kebetulan terdapat 30 rumah rumah 

tangga usaha pengawetan kulit. Sehingga metode yang digunakan dalam 

penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling 

jenuh atau sensus menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel bila semua 
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anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampling jenuh adalah 

sensus. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

sampling jenuh atau sensus merupakan teknik penentuan sampel dengan 

menggunakan semua anggota populasi.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

 Cooper dan Emory (1996) mendefinisikan data sebagai fakta-fakta yang 

diberikan kepada peneliti dari lingkungan studinya. Jenis data juga perlu 

diperhatikan dalam suatu penelitian, karena sangat berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitaif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik (angka). 

Sedangkan data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross 

section, merupakan data silang objek dangan jumlah responden sebanyak 30 

rumah tangga usaha pengawetan kulit. 

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara 

langsung dari subjek atau objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian 

ini diperoleh melalui hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 

responden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer sebagai 

sumber datanya, dimana data yang dikumpulkan dan dijawab oleh responden 

adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan garam dalam satu bulan proses pengawetan kulit. 
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b. Harga garam perkilogram. 

c. Jumlah tiap jenis kulit yang mampu diawetkan oleh responden. 

d. Modal kerja yang dimiliki oleh responden, meliputi upah untuk 

membayar kuli, harga untuk pembelian garam dan kulit yang akan 

diawetkan. 

Penggunaan dan pemilihan variabel di atas didasarkan atas hipotesis 

adanya pengaruh dan hubungan antara variabel serta hubungan teoritis.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data-data yang telah diolah oleh pihak-pihak 

atau instansi-instansi. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data 

primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke 

lapangan. Dalam penelitian ini data-data tersebut diperoleh dari Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Badan Pusat Statistik, dan 

SISKAPERBAPO. Data juga bisa berasal dari artikel media massa, internet, data 

yang dipublikasikan dan publikasi ilmiah lainnya yang bersangkutan atau objek 

yang diteliti. Data-data sekunder yang diperlukan adalah: 

a. Kebutuhan dan produksi garam nasional. 

b. Perkembangan harga rata-rata garam beryodium di Jawa Timur.  

c. Data jumlah rumah tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten 

Pamekasan.  

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara/metode yang digunakan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan variabel tersusun. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara yang 

berpedoman pada kuesioner.  
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1. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari 

catatan-catatan instansi dengan teliti. 

2. Wawancara berpedoman pada kuesioner 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. 

Dimana dalam wawancara ini telah disediakan formulir yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Setelah melakuan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis akan 

melakukan pengolahan data atau analisis data. Analisis data yang dilakukan oleh 

penulis ditujukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan 

oleh peneliti dalam rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif deskriptif. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk angka-angka 

yang kemudian diinterpretasikan dalam suatu uraian. Sebelum dilakukan 

spesifikasi model, maka perlu dilakukan uji pemilihan bentuk fungsi dari regresi. 

3.5.1 Pengujian Bentuk Fungsi dari Regresi 

 Pilihan antara sebuah model regresi linier atau model regresi-log linier 

adalah pertanyaan yang berkelanjutan pada analisis empiris. Pemilihan bentuk 

fungsi model terbaik dilakukan dengan uji MWD Test yang ditemukan oleh 

MacKinnon, White, dan Davidson (Gujarati & Porter, 2015). Berikut ini langkah-

langkah uji MWD dengan dua bentuk model yang akan diuji yaitu: 
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H0: Model Linier Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + µ 

H1: Model Log-linier lnY = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3 lnX3 + β4lnX4 + β5lnX5 + µ 

1. Melakukan regresi dengan persamaan linier kemudian didapatkan 

nilai fitted dari Y yang dinamai dengan YF. 

2. Melakukan regresi dengan persamaan log linier kemudian dapatkan 

nilai fitted dari log Y, yang dinamai dengan LnYF. 

3. Mencari nilai Z1 dengan cara nilai fitted Y dari persamaan log-linier 

dikurangi nilai fitted Y dipersamaan linier. Z1 = log(YF)-LnYF. 

4. Regresikan Y terhadap X dan Z1 yang didapatkan pada langkah 3. 

5. Mencari nilai Z2 dengan cara nilai fitted dari Y dari persamaan log-

linier dikurangi nilai fitted Y dipersamaan linier.Z2 = exp(LnYF)-YF. 

6. Regresikan Log dari Y terhadap log dari X dan Z2.  

7. Bandingkan nilai Z1 dan Z2 dengan taraf signifikan 5% 

a. Jika nilai Z1 < 0,05, (signifikan) maka menolak H0 

b. Jika nilai Z1 > 0,05, (tidak signifikan) maka menerima H0 

c. Jika nilai Z2 < 0,05,(signifikan) maka menolak H1 

d. Jika nilai Z2 > 0,05,  (tidak signifikan) maka menerima H1 

Berikut ini aturan pengambilan keputusan pada uji MWD adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1: Kriteria Pengambilan Keputusan Uji MWD 

Hipotesis nol (H0) 
Hipotesis Alternatif (H1) 

Tidak menolak Menolak 

Tidak menolak 
Model linier dan log-linier 
tepat  

Model linier tepat 

Menolak 
Model log linier tepat Model linier dan log linier 

tidak tepat 
Sumber: Agus Widarjono, 2013. 

Hasil pengujian MWD berdasarkan langkah-langkah diatas dapat dilihat 

pada tabel 3.2 untuk model linier dan tabel 3.3 untuk model log linier, periode 
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sebelum terjadi shock harga garam. Berdasarkan pengujian MWD terlihat bahwa 

koefisien Z1 tidak signifikan secara statistik pada α=5% maka menerima H0, 

sedangkan Z2 tidak signifikan secara statistik pada α=5% maka menerima H1. 

Dengan kriteria keputusan uji MWD maka dapat disimpulkan bahwa pada periode 

sebelum terjadi shock harga garam model liner dan log-linier sama-sama bisa 

digunakan dalam persamaan. Akan tetapi penulis memilih menggunakan model 

log-linier karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat 

elastisitas dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga penelitian ini 

lebih tepat menggunakan model persamaan log-linier. 

Tabel 3.2: Hasil Pengujian MWD untuk Model Linier Periode Sebelum terjadi 

Shock Harga Garam 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:28   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.744599 56.90231 0.048234 0.9619 

X1 0.064557 0.067523 0.956075 0.3490 

X2 0.319923 0.055441 5.770537 0.0000 

X3 0.604626 0.144429 4.186315 0.0004 

X4 -6.380540 1.571251 -4.060801 0.0005 

X5 7.32E-06 3.30E-06 2.216728 0.0368 

Z1 -126.9319 62.64717 -2.026139 0.0545 
     
     R-squared 0.966473     Mean dependent var 278.4333 

Adjusted R-squared 0.957726     S.D. dependent var 425.6510 

S.E. of regression 87.51607     Akaike info criterion 11.98249 

Sum squared resid 176158.4     Schwarz criterion 12.30943 

Log likelihood -172.7373     Hannan-Quinn criter. 12.08708 

F-statistic 110.5015     Durbin-Watson stat 2.363565 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018.  
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Tabel 3.3: Hasil Pengujian MWD untuk Model Log-Linier Periode Sebelum 
terjadi Shock Harga Garam 

Dependent Variable: LN_Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:29   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.089996 2.435502 0.447545 0.6587 

LN_X1 -0.472877 0.260952 -1.812125 0.0830 

LN_X2 0.303986 0.081699 3.720805 0.0011 

LN_X3 -0.018378 0.116024 -0.158399 0.8755 

LN_X4 0.083313 0.117578 0.708576 0.4857 

LN_X5 0.350448 0.129453 2.707137 0.0126 

Z2 -0.002022 0.001452 -1.392651 0.1770 
     
     R-squared 0.873440     Mean dependent var 4.915139 

Adjusted R-squared 0.840425     S.D. dependent var 1.127873 

S.E. of regression 0.450550     Akaike info criterion 1.444268 

Sum squared resid 4.668890     Schwarz criterion 1.771214 

Log likelihood -14.66402     Hannan-Quinn criter. 1.548861 

F-statistic 26.45540     Durbin-Watson stat 2.233345 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews, 2018  

 Dengan cara yang sama periode saat terjadi shock harga garam juga perlu 

dilakukan pengujian MWD. Sama halnya dengan pada saat sebelum terjadi shock 

harga garam, pada saat terjadi shock harga garam Z1 signifikan dan Z2 tidak 

signifikan secara statistik pada α=5%. Sehingga kesimpulan yang diperoleh bahwa 

pada kedua periode tersebut model yang digunakan lebih baik menggunakan 

model log-linier. Hasil uji MWD untuk periode saat terjadi shock harga garam dapat 

dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5: 

Tabel 3.4: Hasil Pengujian MWD untuk Model Linier Periode Saat terjadi 
Shock Harga Garam 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/10/18   Time: 19:29   

Sample: 1 30    

Included observations: 29   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 249.7769 73.59351 3.394007 0.0026 

X1 -0.072961 0.024725 -2.950881 0.0074 

X2 -0.088461 0.090846 -0.973755 0.3408 

X3 -2.412276 0.274850 -8.776698 0.0000 
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X4 1.970702 1.411903 1.395777 0.1767 

X5 6.06E-05 7.84E-06 7.730560 0.0000 

Z1 -87.96658 27.69177 -3.176633 0.0044 
     
     R-squared 0.963445     Mean dependent var 219.4828 

Adjusted R-squared 0.953476     S.D. dependent var 350.7948 

S.E. of regression 75.66444     Akaike info criterion 11.69700 

Sum squared resid 125952.4     Schwarz criterion 12.02704 

Log likelihood -162.6065     Hannan-Quinn criter. 11.80036 

F-statistic 96.63990     Durbin-Watson stat 1.982124 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 
 

Tabel 3.5: Hasil Pengujian MWD untuk Model Log-Linier Periode Saat terjadi 

Shock Harga Garam 

 

Dependent Variable: LN_Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/10/18   Time: 19:31   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.435772 3.327454 -0.431493 0.6701 

LN_X1 -0.370223 0.227477 -1.627517 0.1173 

LN_X2 0.289821 0.069870 4.147996 0.0004 

LN_X3 -0.421413 0.117014 -3.601390 0.0015 

LN_X4 0.181247 0.101819 1.780103 0.0883 

LN_X5 0.606917 0.165305 3.671489 0.0013 

Z2 -0.000125 0.000583 -0.215037 0.8316 
     
     R-squared 0.885937     Mean dependent var 4.686359 

Adjusted R-squared 0.856182     S.D. dependent var 1.053934 

S.E. of regression 0.399687     Akaike info criterion 1.204694 

Sum squared resid 3.674245     Schwarz criterion 1.531640 

Log likelihood -11.07041     Hannan-Quinn criter. 1.309287 

F-statistic 29.77393     Durbin-Watson stat 2.101095 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 

3.5.2 Spesifikasi Model 

 Sesuai dengan penjelasan subbab sebelumnya, maka model persamaan 

yang digunakan dalam penelitian ini lebih tepat menggunkan model log linier. 

Untuk mengestimasi koefisien regresi, dilakukan transformasi ke bentuk linear 

dengan  menggunakan logaritma natural (ln) untuk menghitung nilai elastisitas dari 

masing-masing variabel independen dan variabel dependen ke dalam model. 

Penelitian ini mengukur dua periode yang berbeda yaitu sebelum (before) dan saat 
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terjadi (after) kenaikan harga garam, sehingga diperoleh dua persamaan sebagai 

berikut: 

Persamaan 1, sebelum terjadi kenaikan harga garam (before):  

lnYb = β0 + β1lnX1b + β2lnX2b + β3 lnX3b + β4lnX4b + β5lnX5b +   µb . . . . . .  (3.1) 

 Persamaan 2, saat terjadi kenaikan harga garam (after): 

lnYa = β0 + β1lnX1a + β2lnX2a + β3 lnX3a + β4lnX4a + β5lnX5a + µa . . . . . . . (3.2) 

Di mana: 

LnY  : Jumlah permintaan garam sebagai input (kilogram) 

LnX1  : Harga garam (Rupiah/kg) 

LnX2  : Jumlah kulit  sapi yang diawetkan (kilogram) 

LnX3  : Jumlah kulit kambing yang diawetkan (lembar) 

LnX4  : Jumlah kulit domba yang diawetkan (lembar) 

LnX5  :Modal kerja (Rupiah) 

β0  : Konstanta 

β1, β2,  β3, β4, β5: Koefisien regresi masing-masing variabel indepen 

 µ  : error 

 a (after) : periode waktu saat terjadi kenaikan harga garam 

 b (before) : periode waktu sebelum terjadi kenaikan harga garam 

3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji asumsi regresi klasik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi 

model yang memenuhi sifat Best Linear Unbias Estimation (BLUE). Adapun 

pengujian asumsi regresi klasik yang harus dilakukan antara lain uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. 

3.5.3.1 Uji Multikoliniaritas 

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang sempurna di antara 

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Apabila dua 
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atau lebih variabel bebas dalam model regresi memiliki hubungan linier yang erat, 

maka model regresi ini memiliki masalah multikolinearitas. Korelasi linier antara 

variabel bebas dikatakan sangat kuat apabila nilai korelasi antara variabel bebas 

lebih besar daripada hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk 

mengetahui adanya pelanggaran asumsi klasik multikolinearitas, maka dapat 

dilihat beberapa indikator yaitu: 

1. Nilai R2 yang tinggi tetapi terdapat beberapa variabel yang tidak signifikan. 

2. Nilai Tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF) yang melewati ambang 

batas korelasi. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka variabel-variabel dalam 

model regresi tersebut mengalami masalah multikolinearitas. 

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model 

yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik 

adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya 

konstan. Heterokedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak 

tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari eror dan adalah varians 

dari eror yang berbeda tiap waktu. pendeteksian heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji white, hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah nilai F dan 

Obs*R-squared, dengan hipotesis:  

 H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

 H1 : ada heteroskedastisitas 

Dengan kriteria keputusan: 

 Jika Prob. Value Obs*R-squared < α : H0 ditolak 

 Jika prob. Value Obs*R-squared > α : H0 diterima 
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3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik yaitu korelasi antar residual pada suatu pengamatan 

dengan pengamatan lain. Pengujian ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson 

(DW) dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika d < dL, maka terdapat autokorelasi positif. 

b. Jika d > (4-dL), terdapat autokorelasi negatif. 

c. Jika du < d < (4-dL), maka tidak terdapat autokorelasi. 

d. Jika dL < d < dU dan (4-dU), maka tidak ada kesimpulan pasti. 

3.5.3.4  Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi uji yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi normalitas residual yaitu uji statistik Jarque 

Bera. Uji JB dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

 H0 : residual terdistribusi normal 

 H1 : residual tidak terdistribusi normal 

Untuk mengetahui distribusi residual yang terjadi pada model, dapat 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Kriteria pengambilan keputusannya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Jika Prob. Value > α, maka H0 diterima, yang berarti bahwa residual 

terdistribusi secara normal. 

b. Jika Prob. Value < α, maka H1 diterima, yang berarti bahwa residual 

tidak terdistribusi secara normal 
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3.5.4 Pengujian Statistik 

3.5.4.1 Uji Simultan (F-Test) 

Meurut Nachrawi (2006), uji-F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis 

kofisien regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan 

bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk mengintepretasikan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan pada tingkat 

kesalahan (α) tertentu yaitu 0,05. Apabila nilai F hitung < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.5.4.2 Uji Parsial (t-Test) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat 

kesalahan tertentu, yaitu α 0,05. Pada pengujian ini, peneliti membandingkan nilai 

t hitung dengan t tabel. Apabila nili t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel indepen yang diteliti secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Semakin tinggi nilai R2 

maka semakin besar pengaruh yang dijelaskan variabel independen terhadap 

variabel dependen. Bila nilai R2 sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat 

tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara 

bila nilai R2 sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan 

dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kondisi Geografis 

Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di 

Pulau Madura, Jawa Timur dengan luas wilayah 732,85 km2. Kabupaten 

Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 

kelurahan. Pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pamekasan. Adapun batas-

batas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara  : Laut Jawa 

Sebelah selatan : Selat Madura 

Sebelah Barat  : Kabupaten Sampang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Sumenep 

Ketinggian wilayah Kabupaten Pamekasan berkisar antara 6-312 meter 

dari permukaan laut (dpl). Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Pengantenan 

dengan ketinggian 312 meter dpl, sedangkan wilayah terendah adalah Kecamatan 

Galis, yaitu 6 meter dpl. Ketinggian wilayah yang cukup bervariasi tersebut, 

menyebabkan masing-masing kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda, 

baik dari sisi potensi maupun mata pencaharian penduduknya. 

Ditinjau dari kondisi geografisnya Kabupaten Pamekasan sesuai 

digunakan untuk sebagai daerah pertanian dan penggaraman. Pertama, dari segi 

curah hujan Kabupaten Pamekasan memiliki curah hujan tahunan rata-rata adalah 

1573 mm. Berikutnya, temperatur udara Kabupaten Pamekasan antara 28-300C 

dengan kelembaban 80% menjadikan Pamekasan memiliki kondisi yang cukup 

panas. Kondisi ini mendukung keberhasilan proses penggaraman di Kabupaten 

Pamekasan. 
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4.1.2 Kondisi Penduduk 

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan tahun 2016, 

penduduk Kabupaten Pamekasan berjumlah 854.194 jiwa yang teridiri dari 

415.217 jiwa penduduk laki-laki dan 438.977 jiwa penduduk perempuan. Data 

jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1: Penduduk Kabupaten Pamekasan berdasarkan Kelompok Umur 

Umur Laki-Laki Perempuan Umur Laki-laki Perempuan 

0-4 33.930 32.816 35-39 31.988 33.534 

5-9 36.293 34.991 40-44 28.573 31.602 

10-14 41.452 39.820 45-49 27.112 29.789 

15-19 43.692 40.141 50-54 21.810 24.049 

20-24 36.407 37.598 55-59 17.999 19.224 

25-29 31.692 35.921 60+ 31.131 42.440 

30-34 33.138 37.052 TOTAL 415.217 438.977 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2017 

Terhitung rasio jenis kelamin sebesar 94,59, artinya di Kabupaten 

Pamekasan tiap 100 penduduk perempuan hanya ada 94 laki-laki.  

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden berperan penting sebagai sumber informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah 30 orang (rumah tangga 

usaha) pengawetan kulit dan melalui serangkaian pertanyaan wawancara kepada 

30 orang responden tersebut didapatkan data-data mengenai jumlah permintaan 

garam, harga garam, jumlah tiap jenis kulit yang diawetkan, dan jumlah modal 

kerja yang dimiliki. Berdasarkan wawancara itu pula diketahui kondisi responden 

berdasarkan umur, pengalaman menjadi pengawet, serta klasifikasi modal kerja 

yang dimiliki oleh pengawet kulit. Penggolongan yang dilakukan kepada 
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responden penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang 

responden sebagai objek penelitian sekaligus produsen dalam usaha pengawetan 

kulit yang ada. 

4.2.1 Responden Berdasarkan Umur 

Dalam penelitian ini penggolongan berdasarkan umur dilategorikan 

berdasarkan kriteria umur produktif dan tidak produktif, dimana umur produktif 

digolongkan kembali ke dalam beberapa kelompok umur. Hal ini dikarenakan 

perbedaan umur pada responden akan mempengaruhi sikap dan cara kerja dalam 

mengawetkan kulit, serta yang paling utama dapat mempengaruhi pengalaman 

mengawetkan kulit seperti yang akan dijabarkan dalam pengelompokan 

berikutnya. Penggolongan responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2: Responden berdasarkan Kelompok Umur 

No Umur (tahun) Jumlah responden Persentase 

1. 25-34 2 6,67 

2. 35-44 3 10,00 

3. 45-54 16 53,33 

4. 55-64 8 26,67 

5. ≥65 1 3,33 

 Jumlah 30 100,00 
 Sumber: Data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa umur responden paling banyak 

tersebar antara umur 45 hingga 54 tahun, dengan persentase 53,33% dari total 

responden. Berikutnya sebesar 26,67% adalah kelompok umur 55 hingga 64 

tahun, dan 16,67% lainnya berada pada kelompok umur 25 hingga 44 tahun. 

Sedangkan responden yang berada pada usia non-produktif lebih dari 65 tahun 

berjumlah satu orang. Proporsi ini menunjukkan distribusi yang mencolok pada 

usia produktif, utamanya pada kelompok umur menengah. Hal ini dapat 
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disebabkan bahwa biasaya kelompok umur tesebut memiliki kegiatan 

perekonomian yang tinggi. 

4.2.2 Responden Berdasarkan Pengalaman Mengawetkan Kulit 

Informasi mengenai lamanya pengalaman mengawetkan kulit juga cukup 

penting, pasalnya pengalaman mengawetkan kulit dapat mempengaruhi tindakan 

dan pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha pengawetan kulit. 

Penggolongan responden berdasarkan lamanya pengalaman mengawetkan kulit 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3: Responden berdasarkan Lama Usaha  

Rentang Waktu (Tahun) Jumlah Responden Persentase 

1-10 4 13,33 

11-20 7 23,33 

21-30 15 50,00 

≥ 30 4 13,33 

Jumlah 30 100,00 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Seperti dapat dilihat pada tabel 4.3, responden paling banyak memiliki 

pengalaman mengawetkan kulit antara 21 hingga 30 tahun, yakni sebesar 50% 

dari total responden. Persentase terbesar kedua yakni 23,33%, dimana 7 orang 

responden memiliki pengalaman mengawetkan kulit selama 11 hingga 20 tahun. 

Berikutnya sebesar 13,33% dengan jumlah responden 4 orang adalah kelompok 

yang memiliki pengalaman mengawetkan kulit selama 1 hingga 10 tahun, serta 

responden yang memiliki pengalaman mengawetkan kulit selama lebih dari 30 

tahun. Dari informasi tersebut peneliti menggali lebih dalam bahwa usaha 

pengawetan kulit dengan usaha lebih dari 30 tahun merupakan usaha warisan 

yang dilanjutkan secara turun temurun dengan masih menggunakan cara 

tradisional dan masih bertahan hingga sekarang.  
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4.2.3 Responden Berdasarkan Modal Kerja 

Penggolongan responden berdasarkan modal kerja yang dimilki (baik 

modal sendiri ataupun modal berasal dari pinjaman) bertujuan untuk mengetahui 

klasifikasi kelas rumah tangga usaha yang nantinya dapat digolongkan ke dalam 

tiga bagian, yakni modal kecil, sedang, dan besar. Aspek modal digunakan dalam 

penggolongan ini karena modal akan mempengaruhi keberlangsungan usaha 

pengawetan kulit. Modal ini dihitung pada dua periode yang berbeda, periode 

pertama yaitu modal yang digunakan rumah tangga usaha pengawetan kulit 

sebelum terjadi shock harga garam, dan periode kedua yaitu pada saat terjadi 

shock harga garam.  Kelompok-kelompok responden berdasarkan modal kerja 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4: Responden berdasarkan Modal Kerja yang Dimiliki Sebelum terjadi 
Shock Harga Garam 

Modal Kerja (Rupiah) Jumlah Responden Persentase 

Kecil (˂10.000.000) 23 76,67 

Sedang (10.000.000≤ x ˂20.000.000) - - 

Besar (≥20.000.000) 7 23,33 

Jumlah 30 100,00 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari hasil pengelompokan tabel 4.4, diketahui bahwa sebelum terjadi shock 

harga garam, sebagian besar responden tergolong kedalam rumah tangga usaha 

pengawetan kulit dengan klasifikasi modal kecil, yakni sebanyak 23 orang atau 

76,67% dari total responden yakni lebih dari separuh dari jumlah pemilik usaha 

yang ada di Kabupeten tersebut. Perlu diketahui bahwa modal yang ada 

digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian garam untuk 

proses pengawetan, pembelian kulit, pembayaran upah tenaga kerja, biaya 

angkut, serta lain-lain. 
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Tabel 4.5: Responden berdasarkan Modal Kerja yang Dimiliki Pada Saat 
terjadi Shock Harga Garam 

Modal Kerja (Rupiah) Jumlah Responden Persentase 

Kecil (˂10.000.000) 23 76,67 

Sedang (10.000.000≤ x ˂20.000.000) 4 13,33 

Besar (≥20.000.000) 3 10,00 

Jumlah 30 100,00 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Pada saat terjadi shock  harga garam, terjadi perubahan jumlah 

responden dalam klasifikasi rumah tangga usaha pengawetan kulit berdasarkan 

modal kerja yang dimiliki. Dari tabel 4.5, diketahui bahwa sebagian besar 

responden tergolong ke dalam klasifikasi rumah tangga usaha kecil dengan modal  

kerja ˂10.000.000, yakni sebanyak 23 orang atau 76,67% dari total responden. 

Kemudian sebanyak 4 responden atau 13,33% termasuk ke dalam klasifikasi 

rumah tangga usaha sedang, dan terakhir sebanyak 3 responden memiliki modal 

kerja kategori besar. 

 Perubahan ini disebabkan karena terjadi kenaikan harga garam yang 

sangat tinggi, menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk tiap kilogram garam 

berubah. Selain itu harga beli kulit yang akan diawetkan mengalami kenaikan, 

sementara harga jual kulit turun. Sehingga dengan hal ini menyebabkan modal 

kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha mengalami perubahan. Perlu diketahui 

bahwa perubahan modal ini ada yang lebih tinggi dan kecil tergantung pada 

banyaknya kulit yang diawetkan oleh pengusaha.  

   

4.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Bebas 

 Analisis deskriptif menjelaskan secara detail dan secara statistik 

variabel-variabel bebas dari hasil penelitian. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk 

mengetahui gambaran masing-masing variabel. Pada variabel bebas penelitian ini 

adalah harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, jumlah kulit kambing yang 
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diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, dan modal kerja. Berikut adalah 

analisis deskriptif masing-masing variabel bebas: 

1. Aspek Harga Garam 

Hal yang paling diharapkan oleh pengusaha pengawetan kulit adalah 

memaksimalkan keuntungan, dalam hal ini pengusaha pengawetan kulit 

menginginkan harga garam sebagai faktor input murah dan harga jual kulit yang 

telah diawetkan tinggi sehingga mendapatkan untung yang maksimal. Namun 

fakta yang ditemui peneliti di lapangan bahwa harga jual kulit yang telah diawetkan 

tidak tergantung pada harga garam. Dimana garam sendiri merupakan faktor input 

yang dibutuhkan dalam proses pengawetan kulit dan keberadaannya tidak dapat 

digantikan oleh input lain.  

Garam yang digunakan dalam proses pengawetan kulit adalah garam 

halus non-yodium atau dari garam kasar yang telah digiling oleh pabrik penggiling 

garam atau dihaluskan sendiri oleh pelaku usaha pengawetan kulit. Garam 

diperoleh dari lahan garam kabupaten setempat maupun luar kabupaten 

tergantung pada harga yang diberikan oleh pemilik garam. Umumnya, pelaku 

usaha pengawetan kulit memperoleh garam dari tiga tempat, yaitu ada PT. 

Boediono yang merupakan pabrik pengiling garam terbesar di Kabupaten 

Pamekasan, kemudian dari lahan garam rakyat di Kabupaten Sampang yang juga 

memiliki pabrik giling garam, serta dari lahan garam rakyat yang menjual garam 

krosok (kasar). 

Perbedaan tempat pembelian garam mempengaruhi harga garam. Dimana 

untuk PT. Boediono tidak menerima pembelian garam dibawah 1 (satu) ton. 

Dengan kata lain, yang diijinkan untuk membeli garam di PT. Boediono ialah 

pelaku usaha pengawetan kulit dengan modal besar yang membutuhkan garam di 

atas 1 (satu) ton dalam satu bulan proses pengawetan, dimana dalam penelitian 
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ini yang dimaksud ialah pengepul kulit yang juga menggarami kulit. Berikut adalah 

grafik aliran pembelian garam: 

Gambar 4.1: Aliran Pembelian Garam dari PT. Boediono 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari gambar 4.1 diketahui bahwa pengepul kulit sebagai perantara bagi 

rumah tangga usaha pengawetan kulit yang membutuhkan garam giling (halus) 

yang akan digunakan untuk mengawetkan kulit. Kekurangannya adalah harga 

ditentukan oleh pengepul kulit sedang pengawet kulit tidak bisa melakukan tawar 

menawar. Hal itu disebabkan karena pengepul kulit harus mengambil sendiri ke 

pabrik penggiling garam PT. Boediono, sehingga harga garam lebih mahal yang 

disebabkan karena beban biaya angkut dan penyusutan dibebankan kepada 

pelaku usaha pengawetan kulit yang membeli garam pada pengepul kulit. Berikut 

Garam Murni

 

Garam Bekas

 

PT. 
Boediono 

Pengepul 
Kulit Menggarami kembali kulit 

yang dijual oleh rumah 
tangga usaha pengawetan 

kulit 

Menggarami kulit sendiri 

Rumah Tangga 
Usaha 

Pengawetan Kulit 

Sumber: Data  primer, 2018 
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ini adalah gambar apabila pelaku usaha pengawetan kulit membeli garam 

langsung dari lahan penggaraman garam rakyat: 

Gambar 4.2: Aliran Pembelian Garam dari Penggaraman Garam Rakyat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer, 2018 

 Perbedaan yang paling terlihat adalah tidak adanya perantara, dimana 

rumah tangga usaha pengawetan kulit langsung memperoleh garam dari lahan 

penggaraman garam rakyat. Terdapat dua jenis garam yang ditawarkan, yaitu 

garam kasar dan garam giling (halus). Kekurangannya adalah garam giling yang 

ditawarkan oleh garam rakyat yang ada di Kabupaten Sampang kualitasnya masih 

di bawah garam giling yang diproduksi oleh PT. Boediono. Karena tidak ada 

perantara maka biaya yang dibayarkan oleh pelaku usaha pengawetan kulit yang 

memperoleh garam dari penggaraman garam rakyat harganya lebih murah.  

 Sebelum terjadi shock harga garam, harga terendah sebesar Rp. 300/kg 

yang merupakan garam kasar yang diperoleh dari lahan penggaraman garam 

rakyat. Sementara harga terendah dari PT. Boediono sebesar Rp. 700/kg. Berikut 

ini adalah pengelompokan harga berdasarkan periode sebelum dan saat terjadi 

shock harga garam: 
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Tabel 4.6: Perbedaan Harga Minimal dan Maksimal akibat Shock Harga 
Garam  

Periode Harga Minimal (Rp) Harga Maksimal (Rp) 

Sebelum terjadi shock harga 300 1.600 

Saat terjadi shock harga 700 3.200 
Sumber: Data primer, 2018 

 Dari tabel 4.6 diketahui bahwa sebelum terjadi shock harga, harga garam 

terendah ialah Rp 300/kg garam, garam ini diperoleh dari penggaraman garam 

rakyat berupa garam krosok yang perlu dihaluskan sendiri oleh pelaku usaha, baik 

dengan cara ditumbuk atau diulek sebelum digunakan untuk menggarami kulit. 

Sementara harga tertinggi sebesar Rp 1600/kg garam, hal ini lebih mahal karena 

pelaku usaha memperoleh garam melalui pengepul kulit dan tidak memiliki modal 

yang cukup untuk langsung membeli garam dari PT. Boediono. 

 Shock harga garam dampaknya sangat terasa oleh pelaku usaha 

pengawetan kulit karena dengan terjadinya shock harga modal yang dikeluarkan 

untuk memperoleh garam lebih besar. Dimana harga terendah yang dikeluarkan 

responden untuk memperoleh satu kilogram garam sebesar Rp 700 dan harga 

tertinggi sebesar Rp 3.200/kg garam.  

2. Aspek tiap Jenis Kulit yang Diawetkan 

Terdapat tiga jenis kulit yang diawetkan oleh pelaku usaha pengawetan 

kulit di Kabupaten Pamekasan yaitu kulit sapi, kulit kambing dan kulit domba. 

Dimana tiap pelaku usaha memiliki kemampuan berbeda untuk jumlah kulit yang 

diawetkan tergantung dengan modal yang dimiliki oleh masing-masing responden. 

Jumlah kulit yang diawetkan oleh tumah tangga usaha pengawetan kulit 

tergantung dari banyaknya kulit yang dibeli dari jagal dimana jagal sendiri 

ditentukan oleh banyaknya sembelihan perharinya, hal ini tergantung pada tingkat 

konsumsi daging masyarakat Kabupaten Pamekasan.  

Kulit sapi yang diawetkan dinyatakan dalam satuan kilogram, sementara 

kulit kambing dan domba dinyatakan dengan satuan lembar. Sebelum terjadi 
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shock harga garam masing-masing responden mengawetkan ketiga jenis kulit 

tersebut, akan tetapi saat terjadi shock harga garam terdapat beberapa responden 

yang hanya mengawetkan dua jenis kulit yaitu kulit kambing dan domba. Hal ini 

disebabkan karena kulit sapi lebih banyak membutuhkan garam sementara harga 

garam naik dan harga kulit sapi yang telah diawetkan harga jualnya turun 

dibanding pada sebelum terjadi shock harga garam.  

Jumlah kulit yang diawetkan oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit 

juga ditentukan oleh musim. Dimana pada saat terjadi hari raya besar Islam jumlah 

kulit yang diawetkan lebih banyak dibanding pada hari biasa. Namun, karena 

penelitian ini di laksanakan pada bulan Januari maka jumlah kulit yang diawetkan 

oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit hanya tergantung pada konsumsi 

daging masyarakat. 

Perlu diketahui, bahwa pengawetan kulit yang dilakukan di Kabupaten 

Pamekasan menggunakan metode penggaraman yang hanya tergantung pada 

garam tidak menggunakan cahaya matahari. Apabila kulit diawetkan dengan 

menggunakan bantuan matahari maka yang terjadi adalah kualitas kulit buruk 

karena kulit tidak dapat dilipat. Informasi yang diperoleh dari responden bahwa 

untuk kulit sapi, setiap lembar kulit sapi rata-rata memiliki bobot berat sebesar 15-

50 kg. Rata-rata responden pengawet kulit di Kabupaten Pamekasan 

membutuhkan 3-6 kg garam untuk melakukan penggaraman tiap lembar kulit sapi. 

Sementara untuk kulit kambing dan domba membutuhkan ±0,5 kg garam atau 

tergantung pada berat kulit. Kulit hasil pengawetan dengan metode penggaraman 

ini kemudian dijual ke pengepul kulit di Kabupaten Pamekasan, dimana terdapat 

tiga pengepul besar, yang kemudian oleh pengepul tersebut didistribusikan ke 

tempat penggaraman kulit yang lebih besar, seperti daerah Magetan, Malang dan 

Mojokerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

3. Aspek Modal 

Modal sering diartikan sebagai jumlah uang yang digunakan untuk kegiatan 

operasional sehari-hari perusahaan. Modal merupakan syarat utama dalam 

pendirian usaha yang sumbernya bisa berasal dari pinjaman atau modal pribadi. 

Modal juga diartikan sebagai jumlah uang yang diputar selama melakukan usaha 

tentu terbatas pada uang yang diputar untuk keperluan usahanya. Bagi para 

rumah tangga usaha pengawetan kulit, modal digunakan untuk membeli garam, 

membeli kulit, dan upah pekerja.  

Cara yang biasa ditempuh oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit 

adalah dengan berhubungan langsung dengan jagal. Para pelaku usaha 

pengawetan kulit akan masuk wilayah jagal ketika para jagal mengalami kesulitan 

modal untuk membeli sapi, kambing atau domba yang akan disembelih. Apabila 

jagal kesulitan untuk membeli hewan tersebut maka pelaku usaha memanfaatkan 

momentum tersebut dengan menawarkan peminjaman uang atau bisa disebut 

pendapatan diterima dimuka. Hutang tersebut akan dibayar dengan kulit hasil 

sembelihan yang telah dihasilkan oleh jagal. Hal ini yang mendasari bahwa para 

jagal secara tidak langsung sudah terikat dengan pelaku usaha pengawetan kulit. 

Faktanya adalah jagal tidak bisa melakukan tawar-menawar harga diakibatkan 

hutang yang mereka lakukan.  

Pelaku usaha pengawetan kulit yang ada di Kabupaten Pamekasan lebih 

banyak tergolong pada industri kecil, karena lebih dari 50% membutuhkan modal 

di bawah Rp 10.000.000. Jika diuraikan, sebelum terjadi shock harga garam 

pelaku usaha membutuhkan minimal Rp 750.000.000 untuk proses pengawetan 

kulit dalam sebulan dan Rp 81.000.000 untuk pelaku usaha pengawetan kulit 

dengan jumlah kulit yang diawetkan lebih dari 1 (satu) ton dalam satu bulan proses 
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pengawetan. Berikut ini adalah perbandingan modal minimal dan maksimal pada 

periode yang berbeda: 

Tabel 4.7: Perbedaan Modal Minimal dan Maksimal akibat shock Harga 
Garam 

Periode Modal Minimal (Rp) Modal Maksimal (Rp) 

Sebelum shock harga garam 750.000 81.000.000 

Saat shock harga garam 905.000 34.475.000 
Sumber: Data primer, 2018 

Dari tabel 4.7 dikatahui bahwa saat terjadi shock harga garam modal 

minimal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam satu bulan proses pengawetan 

kulit adalah sebesar Rp 905.000 dengan produksi kulit dibawah satu kwintal. 

Sementara modal maksimal yaitu sebesar Rp 34.475.000 lebih rendah dari pada 

periode sebelum terjadi shock harga garam, hal ini disebabkan karena banyak 

responden yang mengurangi produksi pengawetan kulit karena keuntungan yang 

diperoleh lebih kecil dibanding pada periode sebelum terjadi shock harga garam.  

Bagi pelaku usaha pengawetan kulit harga garam seakan menjadi kunci 

penting dalam keberlangsungan usahanya. Jika harga garam naik tidak diimbangi 

dengan harga kulit maka pelaku usaha harus siap untuk gulung tikar atau berhenti 

sejenak proses pengawetannya. Namun fakta yang ditemui peneliti di lapangan 

pelaku usaha tidak berhenti dalam proses pengawetannya, hanya saja mereka 

mengurangi kulit yang akan diawetkan sehingga akan mengurangi pula akan 

permintaan garam. Hal ini dilakukan karena adanya ekspektasi dari pelaku usaha 

akan harga garam dan keuntungan yang akan mereka peroleh kembali normal 

seperti semula. Jika mereka berhenti melakukan proses pengawetan 

dikhawatirkan dimasa yang akan datang mereka kehilangan pelanggannya. 

 

4.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan model regresi linear berganda fungsi double logritma natural (Ln). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh dari 

variabel-variabel yang diteliti seperti harga garam, jumlah kulit sapi yang 

diawetkan, jumlah kulit kambing, jumlah kulit domba yang diawetkan, serta modal 

kerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengolah data Eviews 9. 

guna memastikan bahwa model yang digunakan sudah memenuhi asumsi BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) maka peneliti terlebih dahulu memaparkan hasil 

pengujian asumsi klasik sebagai berikut: 

4.4.1 Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan melihat nilai tolerance ataupun 

Variance Inflation Vactor (VIF) pada model regresi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunaan nilai VIF untuk menguji apakah model regresi tersebut melanggar 

asumsi multikolinearitas. Apabila nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi tersebut. 

Hasil uji multikolinearitas menggunakan VIF adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8: Pengujian Multikolinearitas Periode Sebelum terjadi Shock Harga 
Garam 

 

Variance Inflation Factors  

Date: 05/10/18   Time: 19:58  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  5.729607  814.8622  NA 

LN_X1  0.067237  420.6844  1.271514 

LN_X2  0.006390  21.36430  2.639977 

LN_X3  0.012415  40.07367  2.156453 

LN_X4  0.011106  10.62664  2.904216 

LN_X5  0.017347  599.4525  4.212463 
    
    

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 
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Tabel 4.9: Pengujian Multikolinearitas Periode Saat terjadi Shock Harga 
Garam 

 
Variance Inflation Factors  

Date: 05/09/18   Time: 22:55  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  10.56871  2066.874  NA 

LN_X1  0.049281  581.0769  1.714046 

LN_X2  0.004676  18.02213  2.097849 

LN_X3  0.013072  50.38382  2.491721 

LN_X4  0.009464  12.12516  3.397094 

LN_X5  0.025246  1142.936  5.140867 
    
    

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa VIF dapat 

dilihat melalui kolom Centered VIF. Nilai VIF dalam hasil output regresi diatas baik 

pada periode sebelum maupun saat terjadi shock harga garam menunjukkan 

seluruh variabel independen dalam penelitian tersebut berada di bawah nilai 10. 

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

4.4.2 Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, uji 

White, maupun uji BPG. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji White 

sebagai alat deteksi heteroskedastisitas. Deteksi ini dapat diketahui dengan 

melihat nilai probabilitas dari variabel independen yang digunakan dalam model. 

Apabila nilai probabilitas dari Obs*R-Squared tersebut di bawah alpha (α) yaitu 5% 

maka dinyatakan terdapat masalah heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai 

probabilitas dari Obs*R-Squared berada di atas alpha (α) 5% maka dinyatakan 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.10: Pengujian Heteroskedastisitas Periode Sebelum terjadi Shock 
Harga Garam 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.997437     Prob. F(20,9) 0.0188 

Obs*R-squared 26.96454     Prob. Chi-Square(20) 0.1363 

Scaled explained SS 28.50092     Prob. Chi-Square(20) 0.0981 
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 

Tabel 4.11: Pengujian Heteroskedastisitas Periode Saat terjadi Shock Harga 
Garam 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.198001     Prob. F(20,9) 0.1125 

Obs*R-squared 24.90181     Prob. Chi-Square(20) 0.2052 

Scaled explained SS 8.630359     Prob. Chi-Square(20) 0.9868 
     
     Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018  

Berdasarkan tabel 4.10 dan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pada kedua 

periode tersebut nilai probabilitas dari Obs*R-squared berada di atas aplha (α) 5% 

atau 0,05 yaitu sebesar 0,1363 pada periode sebelum dan 0,2052 pada saat terjadi 

shock harga garam. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model yang digunakan dalam penelitian ini. 

4.4.3 Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dalam penelitian dilakukan dengan 

membandingkan nilai DW-stat dalam hasil analisis regresi. Nilai DW-stat dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil regresi berikut: 
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Tabel 4.12: Pengujian Autokorelasi Periode Sebelum terjadi Shock Harga 
Garam  

 
Dependent Variable: LN_Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/10/18   Time: 20:04   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.189717 2.393660 0.079258 0.9375 

LN_X1 -0.391770 0.259301 -1.510873 0.1439 

LN_X2 0.335901 0.079939 4.201958 0.0003 

LN_X3 0.035807 0.111425 0.321352 0.7507 

LN_X4 0.005308 0.105383 0.050366 0.9602 

LN_X5 0.361660 0.131707 2.745939 0.0113 
     
     R-squared 0.862768     Mean dependent var 4.915139 

Adjusted R-squared 0.834178     S.D. dependent var 1.127873 

S.E. of regression 0.459284     Akaike info criterion 1.458559 

Sum squared resid 5.062595     Schwarz criterion 1.738798 

Log likelihood -15.87838     Hannan-Quinn criter. 1.548210 

F-statistic 30.17730     Durbin-Watson stat 2.218160 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 

Tabel 4.13: Pengujian Autokorelasi Periode Saat terjadi Shock Harga Garam  

Dependent Variable: LN_Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:52   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.380586 3.250955 -0.424671 0.6749 

LN_X1 -0.365789 0.221994 -1.647744 0.1124 

LN_X2 0.289058 0.068379 4.227268 0.0003 

LN_X3 -0.419502 0.114334 -3.669087 0.0012 

LN_X4 0.186109 0.097284 1.913043 0.0677 

LN_X5 0.600000 0.158891 3.776174 0.0009 
     
     R-squared 0.885708     Mean dependent var 4.686359 

Adjusted R-squared 0.861897     S.D. dependent var 1.053934 

S.E. of regression 0.391665     Akaike info criterion 1.140036 

Sum squared resid 3.681632     Schwarz criterion 1.420275 

Log likelihood -11.10054     Hannan-Quinn criter. 1.229687 

F-statistic 37.19770     Durbin-Watson stat 2.103398 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.12 dan tabel 4.13 dapat diketahui nilai Durbin-Watson 

stat adalah sebesar 2,218 pada periode sebelum dan 2,103 pada saat terjadi 

shock harga garam. Dengan sampel (n) sebanyak 30 dan variabel (k) sebanyak 6, 

maka diketahui nilai batas atas (dU) adalah 1,931 dan nilai batas bawah (dL) 

adalah 0,998. Maka dengan kriteria dU<d<(4-dL) atau 1,931<2,218<(3,002) dan 

1,931<2,103< (3,002) dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

masalah autokorelasi karena nilai Durbin-Watson stat berada diantara dU dan (4-

dL). 

4.4.4 Normalitas  

Pengujian asumsi klasik selanjutnya yaitu normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera. Pengukuran ini dapat didieteksi melalui nilai 

probabilitas dari Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas berada di bawah alpha (α) 

5% maka dapat disimpulkan terdapat masalah distribusi yang tidak normal. Namun 

sebaliknya jika nilai probabilitas berada diatas aplha (5%) maka dapat disimpulkan 

distribusi dalam model bersifat normal. 

Berdasarkan tabel 4.14 dan tabel 4.15 diketahui bahwa nilai probabilitas 

Jarque-Bera pada periode sebelum terjadi shock harga garam adalah sebesar 

0,023. Nilai ini berada di bawah alpha (α) 5% atau 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang 

tidak normal. Namun jika menggunakan derajat kepercayaan sebesar 99% atau 

alpha (α) 1% atau 0,01 dapat disimpulkan model masih memiliki distribusi yang 

normal. Dan pada saat terjadi shock harga garam nilai probabilitas Jarque-Bera 

sebesar 0,547 sehingga nilai probabilitas Jarque-Bera berada diatas alpha (α) 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.  
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Tabel 4.14: Pengujian Normalitas Periode Sebelum terjadi Shock Harga 
Garam 

  

0

2

4

6

8

10

-0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean       3.33e-16
Median  -0.011516
Maximum  1.237988
Minimum -0.585605
Std. Dev.   0.417818
Skewness   1.037236
Kurtosis   4.303056

Jarque-Bera  7.501734
Probability  0.023497

 

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 

Tabel 4.15: Pengujian Normalitas Periode Saat terjadi Shock Harga Garam 
 

0

1

2

3

4

5

6

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean       5.87e-16
Median   0.020595
Maximum  0.551014
Minimum -0.724204
Std. Dev.   0.356304
Skewness  -0.176000
Kurtosis   2.083049

Jarque-Bera  1.205880
Probability  0.547201

 

 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji persamaan regresi baik 

secara pasrsial maupun secara simultan. Dalam hal ini semua variabel penelitian 

ditransformasi dalam bentuk logaritma natural (Ln). Sehingga, nantinya koefisien 

regresi dari hasil transformasi Ln sekaligus dapat digunakan untuk melihat 
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elastisitas masing-masing variabel bebasnya. Hasil persamaan regresi dari hasil 

penelitian pada dua periode yang berbeda diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.16: Hasil Output Regresi Linier Berganda Periode Sebelum terjadi 
Shock Harga Garam  

Dependent Variable: LN_Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:42   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.189717 2.393660 0.079258 0.9375 

LN_X1 -0.391770 0.259301 -1.510873 0.1439 

LN_X2 0.335901 0.079939 4.201958 0.0003 

LN_X3 0.035807 0.111425 0.321352 0.7507 

LN_X4 0.005308 0.105383 0.050366 0.9602 

LN_X5 0.361660 0.131707 2.745939 0.0113 
     
     R-squared 0.862768     Mean dependent var 4.915139 

Adjusted R-squared 0.834178     S.D. dependent var 1.127873 

S.E. of regression 0.459284     Akaike info criterion 1.458559 

Sum squared resid 5.062595     Schwarz criterion 1.738798 

Log likelihood -15.87838     Hannan-Quinn criter. 1.548210 

F-statistic 30.17730     Durbin-Watson stat 2.218160 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil ouput regresi Eviews 9, 2018 

Tabel 4.17: Hasil Output Regresi Linier Berganda Periode Saat terjadi Shock 
Harga Garam  

Dependent Variable: LN_Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:52   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.380586 3.250955 -0.424671 0.6749 

LN_X1 -0.365789 0.221994 -1.647744 0.1124 

LN_X2 0.289058 0.068379 4.227268 0.0003 

LN_X3 -0.419502 0.114334 -3.669087 0.0012 

LN_X4 0.186109 0.097284 1.913043 0.0677 

LN_X5 0.600000 0.158891 3.776174 0.0009 
     
     R-squared 0.885708     Mean dependent var 4.686359 

Adjusted R-squared 0.861897     S.D. dependent var 1.053934 

S.E. of regression 0.391665     Akaike info criterion 1.140036 

Sum squared resid 3.681632     Schwarz criterion 1.420275 

Log likelihood -11.10054     Hannan-Quinn criter. 1.229687 

F-statistic 37.19770     Durbin-Watson stat 2.103398 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
   

 
  

Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 
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 Keterangan: 

 LnX1: Harga garam 

 LnX2: Jumlah kulit sapi yang diawetkan 

 LnX3: Jumlah kulit kambing yang diawetkan 

 LnX4: Jumlah kulit domba yang diawetkan 

 LnX5: Modal kerja 

 Hasil output regresi yang telah ditampilkan pada tabel perlu diuji kembali 

untuk mengetahui maknanya. Yang pertma, uji hipotesis dilakukan secara simultan 

dengan menggunakan uji F sebagai berikut: 

4.5.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui hubungan secara simultan atau 

keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar 

variabel bebas dan terikat berungsi untuk menguji model persamaan telah sesuai. 

Apabila nilai probabilitas F statistik < 0,05 dengan derajat kesalahan atau α 5% 

maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Pada hasil regresi linear berganda persamaan 

ini diketahui nilai probabilitas F statistik pada kedua periode yang berbeda sebesar 

0,000000 sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel independen pada persamaan 

ini secara simultan mempengaruhi variabel dependen.  

4.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji secara parsial memiliki maksud bahwa masing-masing variabel 

independen memiliki pengaruh terhadap variabel bebas. Nilai probabilitas statistik 

t <  0,05 dengan derajat kesalahan atau α 5% maka variabel independen tersebut 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji parsial dapat digunakan sebagai uji 

hipotesis atas masing-masing variabel dengan tingkat α 5% nilai probabilitas uji t 
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kurang dari 0,05 maka menolak H0 dan menerima H1, sehingga pengujian hipotesis 

terhadap masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Harga Garam (X1) 

Hipotesis:  

H0: Harga garam tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

garam sebagai input  

H1: Harga garam memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan 

garam sebagai input 

 Berdasarkan hasil analisis regresi liniear berganda nilai probabilitas 

uji t terhadap X1 sebelum terjadi shock harga garam adalah 0,1439 dan 

pada saat terjadi shock harga garam adalah 0,1124 yang berarti bahwa 

pada kedua periode yang terjadi harga garam variabel X1 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan menerima H0 bahwa 

pada saat terjadi shock harga garam variabel harga garam tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan garam sebagai input. 

 Penelitian ini mampu menarik kesimpulan bahwa garam pada 

rumah tangga usaha pengawetan kulit merupakan hal pokok yang 

harus ada dalam proses pengawetan. Garam merupakan input yang 

diperlukan untuk membantu proses pengawetan dan keberadaannya 

tidak dapat digantikan oleh input lain. Sehingga meskipun garam 

mengalami kenaikan harga rumah tangga usaha pengawetan kulit tetap 

membutuhkan garam sebagai input karena pada penelitian ini garam 

berfungsi sebagai input produksi bukan konsumsi. 

b. Variabel Jumlah Kulit Sapi yang Diawetkan (X2) 

H0: Jumlah kulit sapi yang diawetkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan garam input 
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H1: Jumlah kulit sapi yang diawetkan berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan garam input 

 Hasil analisis regresi linier berganda pada variabel X2  baik periode 

sebelum maupun saat terjadi shock harga garam menunjukkan nilai 

probabilitas statistik uji t kurang dari 0,05, dimana pada periode 

sebelum dan saat terjadi shock harga garam sebesar 0,0003 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada kedua periode yang terjadi variabel X2 

berpengaruh terhadap Y dan analisa hipotesis menunjukkan bahwa 

jumlah kulit sapi yang diawetkan berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan garam sebagai input. Hal ini secara nyata menjelaskan 

bahwa semakin banyak jumlah kulit sapi yang diawetkan maka semakin 

tinggi pula kebutuhan akan garam untuk membantu proses 

pengawetan kulit sapi.  

c. Variabel Jumlah Kulit Kambing yang Diawetkan (X3) 

H0: Jumlah kulit kambing yang diawetkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan garam sebagai input 

H1: Jumlah kulit kambing yang diawetkan berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan garam sebagai input 

 Hasil regresi linier berganda uji t pada variabel X3 pada periode 

sebelum terjadi shock harga garam sebesar 0,7507 yang berarti bahwa 

X3 tidak mempengaruhi Y dan menerima H0 yang berarti bahwa jumlah 

kulit kambing yang diawetkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap permintaan garam sebagai input. 

 Fakta yang ditemui peneliti di lapangan bahwa sebelum terjadi 

shock harga garam pelaku usaha pengawetan kulit mengawetkan kulit 

kambing dalam jumlah yang banyak, hal ini tentu saja membutuhkan 
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garam yang lebih banyak. Namun yang terjadi adalah tak jarang dari 

pelaku usaha pengawetan kulit yang menggunakan kembali garam 

yang telah digunakan untuk mengawetkan kulit kambing sebelumnya. 

Kesimpulan pada variabel jumlah kulit kambing yang diawetkan 

sebelum terjadi shock harga garam memang tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap permintaan garam sebagai input dikarenakan 

terjadi subsitusi garam antara garam yang baru dengan garam yang 

pernah digunakan untuk melakukan proses pengawetan kulit kambing. 

 Sementara pada saat terjadi shock harga garam nilai probabilitas 

uji t terhadap X3 adalah 0,0012, namun bernilai negatif yang berarti 

bahwa berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda bahwa X3 

mempengaruhi Y dan uji hipotesis menolak H0 yang berarti bahwa 

jumlah kulit kambing yang diawetkan berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan garam sebagi input. Dimana hal ini memiliki makna bahwa 

ketika terjadi peningkatan jumlah kulit kambing akan mengurangi 

permintaan garam sebagai input produksi. 

d. Variabel Jumlah Kulit Domba yang Diawetkan (X4) 

H0: Jumlah kulit domba yang diawetkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan garam sebagai input 

H1: Jumlah kulit domba yang diawetkan berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan garam sebagai input 

 Hasil analisis regresi linier berganda pada variabel X4  baik periode 

sebelum maupun saat terjadi shock harga garam menunjukkan nilai 

probabilitas statistik uji t lebih dari 0,05, dimana pada periode sebelum 

sebesar 0,9602 dan pada saat terjadi shock harga garam bernilai 

0,0677 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kedua periode yang 
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terjadi variabel X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan analisa 

hipotesis menunjukkan bahwa jumlah kulit domba yang diawetkan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan garam sebagai input dan 

menerima H0. Jumlah kulit domba yang diawetkan jumlahnya paling 

sedikit diantara jumlah kulit yang lain, dan tidak setiap hari kulit domba 

yang akan diawetkan tersedia. Hal ini disebabkan karena domba 

memiliki kulit yang tebal sehingga harganya mahal. Dengan hal ini 

jumlah kulit domba yang diawetkan tidak berpengaruh terhadap 

permintaan garam sebagai input. 

e. Variabel Modal Kerja (X5) 

H0: Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan garam 

sebagai input 

H1: Modal berpengaruh signifikan terhadap permintaan garam sebagai 

input. 

 Hasil analisis regresi linier berganda pada variabel X5  baik periode 

sebelum maupun saat terjadi shock harga garam menunjukkan nilai 

probabilitas statistik uji t kurang dari 0,05, dimana pada periode 

sebelum sebesar 0,0113 dan pada saat terjadi shock harga garam 

bernilai 0,0009 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kedua periode 

yang terjadi variabel X5 berpengaruh signifikan terhadap Y dan analisa 

hipotesis menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan garam sebagai input dan menolak H0. Hal ini 

secara nyata menjelaskan bahwa semakin tinggi modal yang dimiliki 

oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit maka akan semakin tinggi 

pula kemampuan pelaku usaha untuk mengawetkan kulit dan semakin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

tinggi pula kebutuhan akan garam untuk membantu proses 

pengawetan kulit. 

4.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Pada analisis regresi, besarnya koefisien determinasi diukur melalui nilai 

R2. Nilai R2 berada pada interval 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien determinasi 

(R2) semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam model untuk 

menjelaskan variasi dari variabel dependen. Sebaliknya semakin rendah koefisien 

determinasi (R2) semakin rendah pula kemampuan variabel independen dalam 

model untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. 

Dalam analisis regresi penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) pada periode sebelum terjadi shock harga garam diketahui 

sebesar 0,863 hal ini menunjukkan bahwa 86,3% variasi dari permintaan garam 

sebagai input dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel independen berupa 

harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, jumlah kulit kambing yang 

diawetkan, jumlah kulit domba yang diawetkan, dan modal kerja. 

Pada saat terjadi shock harga garam diketahui koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,886 yang artinya bahwa variabel yang telah disebutkan sebelumnya 

mempengaruhi permintaan garam sebesar 88,6%, sedangkan persentase sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan atau dimasukkan dalam 

penelitian ini. Salah satunya adalah karena tidak diikutsertakan variabel harga kulit 

sapi, harga kulit kambing, dan harga kulit domba. Namun di sini, peneliti 

memutuskan tidak menggunakan variabel tersebut karena akan terjadi masalah 

multikolinearitas pada variabel modal kerja. 
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4.6 Pembahasan 

Setelah kita ketahui hasil uji secara parsial maupun simultan dan derajat 

determinasi dari model regresi linier berganda dalam transformasi Ln yang 

digunakan dalam penelitian, lebih lanjut dapat diketahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen yang digunakan dalam model terhadap 

variabel dependen. Pengaruh ini dapat dilihat melalui koefisien regresi serta 

pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 4.18: Elastisitas Variabel Independen Pada Periode Sebelum terjadi 
Shock Harga Garam  

Variabel Nilai Elastisitas Elastisitas 

Harga garam -0,392 Inelastis 

Jumlah kulit sapi yang diawetkan 0,336 Inelastis 

Jumlah kulit kambing yang diawetkan 0,036 Inelsatis 

Jumlah kulit domba yang diawetkan 0,005 Inelastis 

Modal kerja 0,362 Inelastis 
Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 
 

Tabel 4.19: Elastisitas Variabel Independen Pada Periode Saat terjadi Shock 
Harga Garam 

Variabel Nilai Elastisitas Elastisitas 

Harga garam -0,366 Inelastis 

Jumlah kulit sapi yang diawetkan 0,289 Inelastis 

Jumlah kulit kambing yang diawetkan -0,419 Inelsatis 

Jumlah kulit domba yang diawetkan 0,186 Inelastis 

Modal kerja 0,600 Inelastis 
Sumber: Hasil output regresi Eviews 9, 2018 

 

4.6.1 Pengaruh Harga Garam terhadap Permintaan Garam sebagai Input 

Harga garam dalam persamaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

pelaku usaha pengawetan kulit untuk memperoleh satu kilogram garam yang 

digunakan dalam proses pengawetan. Pada variabel harga garam baik periode 

sebelum maupun saat terjadi shock harga garam bernilai < 1 yang artinya bahwa 

harga garam pada persamaan ini bersifat inelatis. Lebih lanjut bahwa harga garam 

bersifat inelastis dikarenakan dalam uji regresi linier berganda ini harga garam 

tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap permintaan garam. Yang artinya, 

permintaan garam sebagai input produksi dalam rumah tangga usaha pengawetan 
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kulit akan terus berlanjut sampai usaha pengawetan kulit tersebut berhenti 

beroperasi. 

Dari hasil estimasi didapatkan koefisien regresi variabel harga garam 

sebelum terjadi shock harga sebesar -0,392, maka dapat diartikan bahwa jika 

harga garam naik sebesar 1%, permintaan garam sebagai input pada rumah 

tangga usaha pengawetan kulit akan turun sebesar 0,392% dengan asumsi bahwa 

variabel lainnya dianggap konstan.  

Sementara pada saat terjadi shock harga, koefisien variabel harga garam 

adalah -0,366 memiliki arti bahwa kenaikan harga garam sebesar 1% akan 

menurunkan jumlah permintaan garam sebagai input sebesar 0,366% dengan 

asumsi pada saat terjadi shock harga variabel lainnya dianggap konstan. 

Kedua koefisien regresi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Agustian 

dan Hartoyo (2012) yang menjelaskan bahwa peningkatan harga pupuk akan 

menyebabkan berkurangnya jumlah pupuk yang digunakan. Penurunan 

penggunaan jumlah pupuk yang digunakan produsen (petani) akan menyebabkan 

menurunnya output yang dihasilkan produsen. Hal ini juga berlaku bagi 

penggunaan input lainnya (Pindyck and Rubinfeld, 2005). Penelitian ini juga 

didukung oleh hasil penelitian Satriana (2013) yang meneliti terkait permintaan 

cabai merah besar pada usaha restoran Padang di Jakarta Selatan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas 

cabai merah besar maka permintaan terhadap cabai merah besar akan menurun. 

Dari kedua koefisien ditatas dapat diketahui bahwa pada saat terjadi shock 

harga garam permintaan garam jauh lebih sedikit apabila dibandingkan pada saat 

harga garam masih normal. Permintaan garam yang lebih sedikit ini disebebakan 

karena rumah tangga usaha mengurangi pembelian kulit yang akan diawetkan, 

sehingga kebutuhan akan garam berkurang. Alasan lain mereka mengurangi kulit 
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yang akan diawetkan ialah karena keuntungan yang mereka peroleh pada saat 

terjadi shock harga garam berkurang dibanding pada saat harga garam masih 

normal. Karena alasan inilah maka koefisien harga garam penurunnya lebih 

rendah dibanding pada saat harga garam masih normal. 

4.6.2 Pengaruh Jumlah Kulit Sapi yang Diawetkan terhadap Pemintaan 
Garam sebagai Input 

Pada variabel jumlah kulit sapi yang diawetkan  baik periode sebelum 

maupun saat terjadi shock harga garam memiliki sifat inelatis. Perubahan harga 

pada kulit sapi tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan kulit sapi. Kulit sapi 

merupakan kebutuhan pokok pada rumah tangga usaha pengawetan kulit 

sehingga terjadinya perubahan harga pada kulit sapi tidak terlalu mempengaruhi 

permintaan kulit sapi karena rumah tangga usaha pengawetan kulit membutuhkan 

kulit sapi sebagai bahan baku dalam proses pengawetan kulit. Meningkatnya 

jumlah kulit sapi yang diawetkan otomatis akan menambah kebutuhan akan garam 

yang membantu proses pengawetan dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit.  

Kulit sapi merupakan hasil sampingan dari penyembelihan sapi yang 

memiliki nilai ekonomis jika dimanfaatkan. Kulit sapi merupakan bahan baku utama 

dalam proses pengawetan selain kulit kambing dan domba. Penyembelihan sapi 

tergantung pada tingkat konsumsi daging masyarakat dan harga sapi. Apabila 

hari-hari biasa tingkat konsumsi daging sapi rendah, akan tetapi pada saat hari 

besar perayaan keagamaan tingkat permintaan daging sapi meningkat, sehingga 

penyembelihan sapi tinggi yang otomatis jumlah kulit sapi yang ada di pasar 

banyak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari, dimana pada bulan 

tersebut tidak ada perayaan besar keagamaan, sehingga kulit sapi yang ada di 

pasar jumlahnya sedikit. 

Hasil koefisien estimasi regresi linier berganda pada variabel jumlah kulit 

sapi yang diawetkan periode sebelum terjadi shock harga garam adalah 0,336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

Dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit apabila terjadi kenaikan jumlah kulit 

sapi yang diawetkan sebesar 1% makan akan meningkatkan permintaan garam 

sebesar 0,336% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Sementara pada 

saat terjadi shock harga garam hasil koefisien estimasi regresi linier berganda 

adalah 0,289, yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan jumlah kulit sapi yang 

diawetkan sebesar 1% maka akan meningkatkan permintaan garam untuk 

mengawetkan kulit sapi sebesar 0,289%. 

Dari kedua koefisien estimasi regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien 

regresi variabel jumlah kulit sapi yang diawetkan terhadap permintaan garam pada 

saat terjadi shock harga garam nilainya lebih kecil dibanding pada saat harga 

garam masih normal. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah garam yang 

digunakan untuk mengawetkan kulit sapi pada saat terjadi kenaikan harga garam 

penggunaannya dikurangi. Fakta yang ditemui peneliti di lapangan pada saat 

terjadi kenaikan harga garam adalah banyak responden yang menggunakan 

garam bekas yang telah digunakan pada proses pengawetan sebelumnya, hal ini 

dilakukan untuk mengurangi permintaan akan garam. 

4.6.3 Pengaruh Jumlah Kulit Kambing yang Diawetkan terhadap 
Permintaan Garam Sebagai Input  

Sama halnya dengan variabel jumlah kulit sapi, variabel jumlah kulit 

kambing yang diawetkan baik periode sebelum maupun saat terjadi shock harga 

garm juga memiliki sifat inelastis. Artinya perubahan harga pada kulit kambing 

tidak terlalu mempengaruhi permintaan kulit kambing untuk diawetkan. Semakin 

banyak jumlah kulit kambing yang diawetkan berarti semakin banyak pula 

kebutuhan akan garam untuk membantu proses pengawetan kulit kambing.  

Rumah tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan 

memperoleh kulit kambing dari jagal yang menjual daging kambing di pasar-pasar 

maupun sentra kuliner sate. Dimana setiap harinya jagal tersebut minimal 
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menyembelih dua ekor kambing, yang kemudian kulitnya dijual pada pengawetan 

kulit. Jadi jumlah kulit kambing yang diawetkan selama satu bulan proses 

pengawetan oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit jumlahnya terbilang 

banyak. 

Hasil estimasi koefisien regresi variabel jumlah kulit kambing yang 

diawetkan periode sebelum terjadi shock harga garam adalah 0,036. Dalam rumah 

tangga usaha pengawetan kulit apabila terjadi kenaikan jumlah kulit kambing yang 

diawetkan sebesar 1% maka akan meningkatkan permintaan garam sebesar 

0,036% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan jumlah kulit kambing yang diawetkan tidak terlalu 

mempengaruhi permintaan garam, terlihat dari nilai koefisien regresi yang kecil. 

Hal ini dikarenakan karena kulit kambing memiliki ukuran yang kecil, sehigga 

penggunaan garam lebih sedikit dibanding kulit sapi. 

Kemudian, pada saat terjadi shock harga garam hasil estimasi koefisien 

regeresi variabel jumlah kulit kambing yang diawetkan sebesar -0,419. Artinya 

setiap terjadi peningkatan jumlah kulit kambing yang diawetkan sebesar 1% maka 

akan mengurangi permintaan garam sebesar 0,419% dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. Fakta yang ditemui peneliti di lapangan pada saat harga garam 

naik, rumah tangga usaha pengawetan kulit banyak mengolah kulit kambing 

dibanding sapi maupun domba. Hal ini dikarenakan penggunaan garam untuk kulit 

kambing sedikit yang disebabkan karena ukuran kulit kambing yang kecil. 

Kecerdikan pelaku usaha pengawetan kulit memang layak diapresiasi, 

peneliti menemukan fakta bahwa pada saat terjadi shock harga garam sebagian 

besar responden penelitian menggunakan garam bekas pada kulit kambing yang 

diawetkan. Garam bekas tersebut diperoleh dari penggunaan garam untuk 

mengawetkan kulit kambing sebelumnya, baik yang digunakan sendiri maupun 
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diperoleh dari pengepul kulit, yang tentu harga garamnya lebih murah. Memang 

pada saat terjadi shock harga garam kulit yang diawetkan harganya lebih rendah, 

sehingga banyak dari pelaku usaha yang memiliki modal kecil menggunakan 

garam bekas untuk mengurangi permintaan garam. Dari sudut pandang ini, 

kebutuhan garam dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit bisa dimanipulasi 

apabila terjadi kenaikan harga garam. 

4.6.4 Pengaruh Jumlah Kulit Domba yang Diawetkan terhadap Permintaan 
Garam Sebagai Input  

Pada variabel jumlah kulit domba yang diawetkan  baik periode sebelum 

maupun saat terjadi shock harga garam memiliki sifat inelatis. Perubahan harga 

pada kulit domba tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan kulit domba. 

Selain kulit domba memiliki nilai jual, kulit domba sama halnya dengan kulit sapi 

dan kambing perlu diawetkan untuk mencegah pembusukan dan menimbulkan 

eksternalitas negatif berupa pencemaran udara. Jumlah kulit domba yang 

diawetkan paling sedikit diantara dua jenis kulit yang lain disebabkan karena 

jarang sekali pelaku usaha pengawetan kulit memperoleh kulit domba dari jagal 

untuk diawetkan. 

Hasil estimasi koefisien regresi variabel jumlah kulit domba yang diawetkan 

sebelum terjadi shock harga garam adalah 0,005. Dalam rumah tangga usaha 

pengawetan kulit apabila terjadi peningkatan jumlah kulit domba yang diawetkan 

sebesar 1% maka akan meningkatkan permintaan garam input sebesar 0,005% 

dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

Sementara pada saat terjadi shock harga garam, hasil estimasi koefisien 

regresi variabel jumlah kulit domba yang diawetkan sebesar 0,186. Artinya ketika 

terjadi peningkatan jumlah kulit domba yang diawetkan sebesar 1% akan 

meningkatkan permintaan garam dalam rumah tangga usaha pengawetan kulit 

sebesar 0,186% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien 
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estimasi regresi ini nilainya lebih besar apabila dibandingkan pada periode 

sebelum terjadi shock harga garam, hal ini disebabkan karena pada saat terjadi 

shock harga garam jumlah kulit domba yang diawetkan jumlahnya sedikit. Jumlah 

yang sedikit ini disebabkan karena kulit domba harganya mahal dan memiliki bulu 

yang lebih tebal sehingga membutuhkan garam yang lebih banyak apabila 

dibandingkan dengan kuli kambing. 

4.6.5 Pengaruh Modal Kerja terhadap Pemintaan Garam sebagai Input 

Modal dalam persamaan adalah sejumlah uang dimiliki oleh rumah tangga 

usaha pengawetan kulit yang digunakan untuk membayar upah tanaga kerja, 

untuk membeli garam dan kulit. Pada variabel modal nilai koefisien regresi linier 

berganda sebelum terjadi shock harga garam adalah 0,362 yang artinya bahwa 

modal pada persamaan ini bersifat inelastis. Lebih lanjut bahwa modal bersifat 

inelastis dikarenakan dalam uji regresi linier berganda ini modal tidak memiliki 

pengaruh terhadap permintaan garam sebagai input. 

Koefisien varaibel 0,362 memiliki arti lain bahwa penambahan 1%  modal 

akan menaikkan output sebesar 0,362% sehingga otomatis akan meningkatkan 

permintaan garam dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. 

Sementara pada saat terjadi shock harga garam variabel modal memiliki niali 

koefisien regresi sebesar 0,600 yang berarti bahwa penambahan 1% modal akan 

menaikkan output sebesar 0,600% sehingga otomatis akan menaikkan 

permintaan garam dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.  

Penambahan modal digunakan untuk menghasilkan output atau jumlah 

kulit yang diawetkan lebih banyak jumlahnya sehingga akan menaikkan 

pendapatan yang akan diterima oleh rumah tangga usaha pengawetan kulit. 

Semakin besar modal yang digunakan oleh rumah tangga usaha salama satu 
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bulan proses pengawetan kulit semakin banyak pula jumlah kulit yang mampu 

diawetkan dan semakin meningkatkan permintaan garam.  

 

4.7 Analisis Perubahan Variabel Akibat terjadi Shock Harga Garam 

 Perubahan tiap variabel akibat terjadi shock harga garam yang digunakan 

dalam penelitian perlu dianalisis. Hal ini berguna untuk melihat variabel mana yang 

sangat peka terhadap perubahan harga garam, karena secara umum perubahan 

harga garam akan mempengaruhi pengeluaran responden penelitian serta 

mempengaruhi penerimaan yang akan diterima oleh rumah tangga usaha 

pengawetan kulit. Persentase perbandingan perubahan setiap variabel akibat 

terjadi shock harga garam dapat dilihat pada tabel 4.20: 

Tabel 4.20: Persentase Perbandingan Perubahan Variabel Penelitian Akibat 
Shock Harga Garam  

Variabel 
% Responden 

Tetap 
% Responden Berubah 

Permintaan garam 50 50 

Jumlah kulit sapi 40 60 

Jumlah kulit kambing 40 60 

Jumlah kulit domba 73,33 26,67 

Modal kerja 10 90 
Sumber: Data primer, 2018 

 Dari tabel 4.20 diketahui bahwa pada saat terjadi shock harga garam 

sebagian besar responden penelitian merespon kenaikan harga garam dengan 

mengurangi permintaan garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, jumlah kulit 

kambing yang diawetkan, serta mengurangi pengeluaran modal kerja. 

 Pada tabel 4.20 diketahui bahwa 50% responden penelitian merespon 

kenaikan harga garam dengan mengurangi permintaan garam dan 50% lainnya 

tidak merubah permintaan garam. Fakta yang ditemui peneliti dilapangan adalah 

ketika responden tidak merespon kenaikan harga garam, dengan jumlah 

permintaan garam dan jumlah kulit yang diawetkan selama satu bulan produksi 
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tetap dan tempat pembelian garam tidak berubah, maka modal yang dibutuhkan 

responden lebih kecil dibanding pada saat periode harga garam normal, akan 

tetapi keuntungan yang diperoleh juga lebih kecil. Hal ini disebabkan karena 

permintaan kulit yang telah diawetkan dari industri penyamakan kulit berkurang 

yang disebabkan oleh industri penyamakan kulit lebih memilih kulit impor 

dibanding kulit lokal, sehingga harga kulit yang telah diawetkan oleh pengawetan 

kulit rendah dan menyebabkan pendapatan yang diterima oleh pengawet kulit 

rendah.  

 Diketahui bahwa rumah tangga usaha pengawetan kulit membeli kulit dari 

jagal selisih Rp 3.000 – Rp 5.000 dari harga jual kulit yang telah diawetkan. 

Misalkan harga kulit yang telah diawetkan seharga Rp 15.000, maka pelaku usaha 

akan membeli kulit dari jagal seharga Rp. 10.000 – Rp 12.000. Artinya keuntungan 

yang mereka peroleh untuk satu kulit yang telah diawetkan sebesar  Rp 3.000 – 

Rp 5.000. Akan tetapi jika pelaku usaha cerdik dengan mengakali dengan 

menggunakan garam bekas atau menggunakan serbuk kayu untuk 

menghilangkan bau, keuntungan yang mereka peroleh lebih besar dari Rp 5.000 

untuk tiap lembar/kilogram kulit. 

 Pada variabel jumlah kulit sapi dan jumlah kulit kambing sebanyak 60% 

responden merespon kenaikan harga garam dengan mengurangi jumlah kulit sapi 

dan kambing yang diawetkan. Pengurangan ini selain disebabkan karena untuk 

mengurangi permintaan garam disebabkan pula oleh turunnya permintaan kulit 

yang telah diawetkan dari industri penyamakan kulit. Sehingga responden harus 

mengurangi jumlah kulit yang mereka awetkan. Sementara untuk kulit domba 

sebesar 73,33% responden memilih mengawetkan kulit domba dengan jumlah 

yang sama seperti pada saat periode harga garam normal. Hal ini disebabkan 

bukan karena kenaikan harga garam melainkan jumlah kulit domba yang akan 
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diawetkan jarang tersedia di pasar, sehingga rumah tangga usaha pengaawetan 

kulit jarang mengawetkan kulit domba, padahal harga kulit domba/lembar lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan kulit kambing. 

 Pada saat terjadi shock harga garam sebagian besar responden penelitian 

mengurangi modal yang digunakan dalam proses pengawetan kulit. Pengurangan 

modal ini disebabkan karena terjadi pengurangan jumlah kulit yang diawetkan 

akibat melambungnya harga garam. Selain itu, permintaan akan kulit yang telah 

diawetkan pada saat terjadi kenaikan harga garam jugan turun, menurunnya 

permintaan ini berdampak pada harga garam yang telah diawetkan yang mana 

harganya juga turun, sementara biaya untuk memperoleh garam meningkat. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mereka mengurangi modal yang 

digunakan disebabkan karena keuntungan yang mereka peroleh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan periode pada saat harga garam masih normal. Kecerdikan 

pelaku usaha dalam mengawetkan kulit perlu diapresiasi dimana terdapat 

sebagian dari responden penelitian selain menggunakan garam bekas mereka 

juga mencampur serbuk kayu dan fixal untuk menghilangkan bau. Sehingga kulit 

yang telah diawetkan tidak lagi menimbulkan bau busuk akibat pembusukan 

mikroorganisme.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada 30 responden rumah 

tangga usaha pengawetan kulit di Kabupaten Pamekasan dengan alat analisis 

regresi linier berganda didapatkan beberapa hasil dan kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Melalui uji simultan didapatkan hasil bahwa seluruh variabel 

independen yaitu harga garam, jumlah kulit sapi yang diawetkan, 

jumlah kulit kambing yang diawetkan, jumlah kulit domba yang 

diawetkan, dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen dalam model yang digunakan yaitu permintaan garam 

sebagai input. 

2. Pada periode sebelum terjadi shock harga garam variabel yang 

memiliki pengaruh positif signifikan yaitu jumlah kulit sapi yang 

diawetkan (X2) dan modal kerja (X5). Dan variabel yang tidak memiliki 

pengaruh signifikan yaitu harga garam (X1) jumlah kulit kambing yang 

diawetkan (X3) dan jumlah kulit domba yang diawetkan (X4). 

3. Pada periode saat terjadi shock harga garam variabel yang memiliki 

pengaruh positif signifikan yaitu jumlah kulit sapi yang diawetkan (X2) 

dan modal kerja (X5). Variabel yang memiliki pengaruh negatif 

signifikan adalah jumlah kulit kambing yang diawetkan (X3). Dan 

variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan yaitu harga garam (X1), 

jumlah kulit domba yang diawetkan (X4). 
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4. Rata-rata sebagian besar responden penelitian merespon kenaikan 

harga garam dengan mengurangi jumlah kulit sapi, kambing dan 

domba yang diawetkan, sehingga mengurangi permintaan garam, serta 

dapat mengurangi penggunaan modal yang dikeluarkan. 

 

5.2 Saran 

1. Pelaku usaha pengawetan kulit dapat difokuskan pada pengawetan 

jumlah kulit kambing, karena jumlah kulit kambing diketahui 

pengaruhnya paling rendah terhadap permintaan garam. Selain 

ukurannya kecil kulit kambing lebih gampang diperoleh di pasaran. 

2. Pelaku usaha pengawetan kulit dapat memanfaatkan serbuk kayu 

untuk mengurangi kadar bau pada kulit serta dapat menggunakan 

kembali garam yang telah digunakan sebelumnya untuk mengawetkan 

kulit, sehingga bisa mengurangi permintaan garam.  

3. Perlu ada kebijakan yang jelas dalam konsentrasi terhadap masalah 

kenaikan harga garam, terutama garam yang digunakan untuk input 

produksi. Masalah kenaikan harga garam adalah masalah merugikan 

bagi pelaku usaha pengawetan kulit. Penangannya tidak hanya selesai 

dengan membatasi konsumsi tetapi juga melihat lebih dalam dengan 

memperhatikan perilaku konsumennya. 

4. Pemerintah seharusnya mulai membatasi masuknya kulit impor, agar 

industri penyamakan kulit lebih memilih menggunakan kulit lokal dalam 

proses lebih lanjut. 

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan perlu 

membuat program baru agar kulit yang telah diawetkan rumah tangga 

usaha pengawetan kulit dapat diproses lebih lanjut, sehingga dapat 

meningkatkan nilai jual kulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustian, Adang & Hartoyo. 2012. Pendugaan Elastisitas Penawaran Output Dan 
Permintaan Input Usahatani Jagung. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 13(2): 
247-259. 

Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian Cetakan Ketujuh. Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta. 

Badan Pusat Statistik. 2014. Distribusi Perdagangan Komoditi Garam Indonesia 
2014. Dalam http://www.bps.go.id. Diakses 13 Desember 2017.  

Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2016. Surabaya: 
BPS. 

Badan Pusat Statistik. 2017. Pamekasan dalam Angka. Dalam 
http://www.bps.go.id. Diakses 13 Desember 2017.  

Case, Karl E., dan Ray C. Fair. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi. Edisi Kedelapan. 
Jakarta: Erlangga. 

Cooper, Donald R dan Emory, William C. 1996. Metode Penelitian Bisnis. 
Diterjemahkan oleh Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan. Jakarta: 
Erlangga.  

Efendi dan Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Survai. Yogyakarta: LP3ES.  

Gibran. 2015. Sebuah Optimisme untuk Industri Garam Indonesia. Makalah 
disajikan dalam Matagaruda Institute Buletin, edisi 2. Maret 2015. 

Gujarati, Damodar N dan Porter. 2015. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi 5, Buku 
1. Jakarta: Salemba Empat.  

Kasiram, M. 2008. Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Press.  

Lipsey, R.G. 1995. Pengantar Mikroekonomi Jilid 1. Alih Bahasa Oleh A. Jaka 
Wasana dan Kribrandoko. Jakarta: Binarupa Aksara.  

Mankiw, N. Gregory. 2014. Pengantar Ekonomi Mikro: Edisi Asia. Jakarta: 
Salemba Empat. 

Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal. Jakarta: Bumi 
Aksara.  

Nachrawi, N. Djalal dan Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis 
Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: LPFE 
Universitas Indonesia. 

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

O’Regan, N.,&Ghobadian, A. 2004. The importance of capabilitiez for strategic 
direction and performance. Management decison, 42(2). 292-312.  

Pappas, J.L & M. Hirschey. 1995. Ekonomi Manajaerial Jilid 1 Edisi ke 6. Alih 
bahasa oleh Wirajaya Daniel. Jakarta: Binarupa Aksara. 

Pindyck, Robert S., dan Rubinfeld, Daniel L. 2005. Mikroekonomi. Jakarta: 
Erlangga. 

Rusdianto, dkk. 2015. Pengaruh Perubahan Harga Sapi Terhadap Permintaan 
Input dan Penawaran Output Usaha Penggemukan Sapi Bali. Informatika 
Pertanian. 24(2): 223-232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/


Sari, Mukti Arta. 2016. Analisis Permintaan Ikan Lele (Clarias sp) Oleh Pedagang 
Pecel Lele Di Kota Bandar Lampung. Skripsi: Bandar Lampung: Universitas 
Lampung, dalam http://digilib.unila.ac.id. Diakses pada 24 April 2018.  

Satriana, Kartika Putri. 2013. Analisis Permintaan Cabai Merah Besar Usaha 
Restoran Di Jakarta Selatan. Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor dalam 
http://repository.ipb.ac.id. Diakses pada 24 April 2018. 

Siskaperbapo. 2017. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga 
Bahan Pokok Di Jawa Timur. Dalam http://www.siskaperbapo.com. Diakses 
pada 20 Desember 2017. 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sulistiyanti & Wahyudi. 2015. Pengembagan ekonomi wilayah berbasis sektor 
perikanan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Media Trend. 10(2): 172-206. 

Tomek, W & Robinson. 1990. Agricultural Product Prices, Third Edition. Ithaca: 
Cornell university Press. 

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Jakarta: 
Ekonosia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digilib.unila.ac.id/
http://repository.ipb.ac.id/
http://www.siskaperbapo.com/


  

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

Kuesioner Sebelum dan Pada Saat Terjadi Shock  Harga Garam Di 
Kabupaten Pamekasan 

Nomor Kuesioner: .......... 

Tanggal Pengisian Kuesioner: .............................................................................. 

1. Nama: ............................................................................................................... 

2. Alamat rumah:................................................................................................... 

Desa: ..................................Dukuh:...................................RT/RW..................... 

3. Jenis kelamin: Pria/Wanita 

4. Umur: ..................tahun 

5. Pengalaman bekerja sebagai pengawet kulit:................tahun 

6. Aspek Biaya yang Dikeluarkan 

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Biaya untuk garam   

Biaya untuk kulit Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

 

7. Aspek Harga Kulit 

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Jenis kulit Sapi / kambing / domba /   

Harga beli kulit 

(/lembar) dan (/kg) 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Harga jual kulit 

(/lembar) dan (/kg) 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Tempat penjualan 

kulit 

  

Tren harga jual kulit 

(kg) 

Tertinggi: 

Terendah: 

Tertinggi: 

Terendah: 

Metode pemasaran a. Jual langsung ke indsutri 

penyamakan kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

b. Melalui pengepul / 

tengkulak 

c. Lainnya:..................... 

 

8. Aspek Kebutuhan Garam 

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Rata-rata total 

permintaan garam (kg) 

dalam satu kali 

permintaan 

  

Periode waktu 

permintaan garam 

Bulanan / Triwulan/ 

lainnya:................ 

Bulanan / Triwulan/ 

lainnya:................ 

Kebutuhan garam (kg) 

tiap jenis kulit 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Kendala umum dalam 

permintaan garam 

  

 

9. Aspek Harga Beli Garam 

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Jenis garam yang 

digunakan dan rata-rata 

penggunaan garam (ada 

subsitusi garam atau tidak) 

  

Harga beli garam (/kg)   

Tempat pembelian   

Satu kali pembelian 

(permintaan) garam 

mencukupi kebutuhan 

untuk . . . . bulan produksi 

kulit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10. Aspek Modal Kerja yang Dimiliki 

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Upah Kuli jika ada   

Biaya kebutuhan garam   

Biaya bayar kulit   

Total modal kerja yang 

dimiliki dalam satu bulan 

produksi (Rp) 

  

Modal kerja berasal dari Sendiri / pinjaman Sendiri / pinjaman 

Modal pinjaman berasal 

dari 

Perorangan / Bank Perorangan / Bank 

Bunga (%) jika modal 

berasal dari pinjaman 

  

 

11. Aspek Produksi Tiap Bulan 

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Rata-rata total kulit yang 

diawetkan dalam satu 

bulan 

Sapi: 

Kambing: 

Domba:  

Sapi: 

Kambing: 

Domba: 

Urutan proses produksi  

(memperoleh kulit hingga 

kulit siap jual) 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

1. 

2.  

3. 

4. 

5 

Perlakuan khusus pada 

jenis kulit tertentu 

Ada / tidak Ada / tidak 

Jenis perlakuan khusus Nama: 

Penjelasan: 

Nama: 

Penjelasan: 

Kendala umum dalam 

proses produksi 

  

 

Catatan: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran 2:  

Data Primer Hasil Penelitian Periode Sebelum terjadi Shock Harga Garam  
 

No Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 1000 700 2000 750 80 46.060.000 

2 150 900 45 750 100 34.620.000 

3 1000 1000 2250 240 60 40.450.000 

4 50 1200 35 40 10 1.815.000 

5 225 1000 150 750 35 9.495.000 

6 50 1200 35 40 10 2.370.000 

7 50 1200 20 83 7 3.599.000 

8 300 1600 35 200 10 8.495.000 

9 200 600 120 358 42 8.000.000 

10 50 800 16 117 18 5.000.000 

11 50 500 20 60 2 1.785.000 

12 200 300 16 60 5 2.420.000 

13 225 800 750 280 20 2.750.000 

14 250 440 300 75 2 3.425.000 

15 2000 325 4500 60 5 81.000.000 

16 50 700 45 50 5 2.225.000 

17 83 700 120 100 2 5.372.100 

18 167 750 75 50 2 2.849.250 

19 500 700 2000 50 60 46.520.000 

20 50 1000 35 18 2 2.000.000 

21 50 900 35 90 2 3.554.000 

22 900 700 1500 500 65 47.860.000 

23 75 1100 20 135 4 5.448.000 

24 28 500 25 120 1 750.000 

25 50 700 30 30 2 1.515.000 

26 100 700 150 50 10 4.220.000 

27 250 700 180 60 5 6.410.000 

28 50 700 16 18 5 835.000 

29 50 700 16 25 7 1.005.000 

30 150 900 55 700 83 29.656.000 
Sumber: Data primer, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Data Primer Hasil Penelitian Periode Saat terjadi Shock Harga Garam  

No Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 700 1400 1000 450 80 23.280.000 

2 150 1800 35 450 80 16.070.000 

3 200 3000 750 240 60 13.000.000 

4 50 3000 35 40 10 1.720.000 

5 200 3000 35 135 65 9.295.000 

6 50 3000 15 50 10 1.680.000 

7 70 3000 15 50 5 2.365.000 

8 50 3000 15 90 30 3.180.000 

9 120 3000 50 40 10 5.000.000 

10 50 2800 15 117 18 5.000.000 

11 50 3200 20 42 2 1.310.000 

12 70 3000 15 60 5 1.800.000 

13 150 3000 750 280 20 2.750.000 

14 100 2000 150 50 2 2.800.000 

15 1500 1250 2250 30 5 25.735.000 

16 50 3000 45 50 5 2.225.000 

17 83 700 120 100 2 3.839.000 

18 167 750 75 50 2 2.387.500 

19 1000 2800 300 50 50 15.250.000 

20 50 3000 35 15 2 1.450.000 

21 50 3000 35 86 2 2.410.000 

22 900 1400 1500 500 65 34.475.000 

23 100 1800 20 115 4 3.556.000 

24 20 2750 20 90 1 2.280.000 

25 50 3000 30 30 2 1.180.000 

26 50 3000 100 30 5 2.125.000 

27 250 3000 180 60 5 5.185.000 

28 50 3000 15 20 5 905.000 

29 50 3000 15 17 7 975.000 

30 135 1400 35 550 80 15.225.000 
Sumber: Data Primer, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran 3:  

Pengujian Heteroskedastisitas Periode Sebelum terjadi Shock Harga Garam  

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.997437     Prob. F(20,9) 0.0188 

Obs*R-squared 26.96454     Prob. Chi-Square(20) 0.1363 

Scaled explained SS 28.50092     Prob. Chi-Square(20) 0.0981 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:46   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 166.4370 46.53132 3.576882 0.0060 

LN_X1^2 1.253502 0.294011 4.263460 0.0021 

LN_X1*LN_X2 -0.225977 0.255041 -0.886044 0.3986 

LN_X1*LN_X3 1.054637 0.413629 2.549717 0.0312 

LN_X1*LN_X4 -0.546453 0.366309 -1.491784 0.1700 

LN_X1*LN_X5 0.607362 0.439532 1.381837 0.2004 

LN_X1 -28.40054 5.413059 -5.246671 0.0005 

LN_X2^2 -0.205388 0.078310 -2.622744 0.0277 

LN_X2*LN_X3 0.571630 0.217027 2.633912 0.0272 

LN_X2*LN_X4 -0.137083 0.110127 -1.244772 0.2447 

LN_X2*LN_X5 -0.066260 0.092140 -0.719129 0.4903 

LN_X2 1.911355 2.276226 0.839703 0.4228 

LN_X3^2 -0.099787 0.091606 -1.089311 0.3043 

LN_X3*LN_X4 -0.041602 0.106794 -0.389557 0.7059 

LN_X3*LN_X5 -0.585389 0.241843 -2.420530 0.0386 

LN_X3 0.083464 3.273134 0.025500 0.9802 

LN_X4^2 0.199875 0.135376 1.476445 0.1739 

LN_X4*LN_X5 -0.001388 0.211067 -0.006576 0.9949 

LN_X4 3.744752 2.071993 1.807318 0.1042 

LN_X5^2 0.334096 0.169337 1.972965 0.0800 

LN_X5 -10.88641 5.763282 -1.888925 0.0915 
     
     R-squared 0.898818     Mean dependent var 0.168753 

Adjusted R-squared 0.673970     S.D. dependent var 0.311940 

S.E. of regression 0.178115     Akaike info criterion -0.416747 

Sum squared resid 0.285525     Schwarz criterion 0.564091 

Log likelihood 27.25121     Hannan-Quinn criter. -0.102968 

F-statistic 3.997437     Durbin-Watson stat 2.118675 

Prob(F-statistic) 0.018819    
     
     

Sumber: Hasil Output regresi Eviews 9, 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pengujian Heteroskedastisitas Periode Saat terjadi Shock Harga Garam 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.198001     Prob. F(20,9) 0.1125 

Obs*R-squared 24.90181     Prob. Chi-Square(20) 0.2052 

Scaled explained SS 8.630359     Prob. Chi-Square(20) 0.9868 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/18   Time: 22:56   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.623701 128.9795 0.004836 0.9962 

LN_X1^2 0.266696 0.259381 1.028202 0.3307 

LN_X1*LN_X2 -0.078134 0.335595 -0.232823 0.8211 

LN_X1*LN_X3 -0.320406 0.527474 -0.607434 0.5586 

LN_X1*LN_X4 0.130079 0.156296 0.832260 0.4268 

LN_X1*LN_X5 0.132138 0.982816 0.134448 0.8960 

LN_X1 -4.385031 10.37303 -0.422734 0.6824 

LN_X2^2 0.119074 0.055300 2.153239 0.0597 

LN_X2*LN_X3 -0.261108 0.103388 -2.525517 0.0325 

LN_X2*LN_X4 0.131774 0.077707 1.695785 0.1242 

LN_X2*LN_X5 -0.121332 0.111352 -1.089620 0.3042 

LN_X2 2.394983 3.379290 0.708724 0.4964 

LN_X3^2 -0.074746 0.140041 -0.533746 0.6064 

LN_X3*LN_X4 -0.070110 0.139625 -0.502130 0.6276 

LN_X3*LN_X5 0.343644 0.149058 2.305429 0.0466 

LN_X3 -0.866645 5.687189 -0.152386 0.8822 

LN_X4^2 -0.029908 0.047424 -0.630647 0.5440 

LN_X4*LN_X5 0.019865 0.239654 0.082890 0.9358 

LN_X4 -1.399863 3.211557 -0.435883 0.6732 

LN_X5^2 -0.132996 0.282995 -0.469958 0.6496 

LN_X5 1.873466 14.74579 0.127051 0.9017 
     
     R-squared 0.830060     Mean dependent var 0.122721 

Adjusted R-squared 0.452417     S.D. dependent var 0.129899 

S.E. of regression 0.096124     Akaike info criterion -1.650338 

Sum squared resid 0.083158     Schwarz criterion -0.669500 

Log likelihood 45.75507     Hannan-Quinn criter. -1.336560 

F-statistic 2.198001     Durbin-Watson stat 2.128808 

Prob(F-statistic) 0.112452    
     
     

Sumber: Hasil Output regresi Eviews 9, 2018 
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