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SARI 

 

Pamungkas, Aditya Rizky. “Pengaruh Produksi, Konsumsi dan Harga 
Terhadap Impor Bawang Merah di Kabupaten Brebes Tahun (2006.01 – 

2010.12)”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si. 

Pembimbing II Dr. Etty Soesilowati, M.Si.  
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Masuknya bawang merah impor dari Thailand dan Vietnam ke wilayah 

Jawa Tengah terutama di Kabupaten Brebes menjadi masalah. Harga bawang 
merah di Kabupaten Brebes yang semakin hari semakin meningkat sedangkan 
harga bawang impor lebih murah dibandingkan harga bawang merah di 

Kabupaten Brebes. Meningkatnya impor tersebut disebabkan oleh produksi 
bawang merah Kabupaten Brebes tidak bisa mencukupi konsumsi bawang merah 

yang meningkat di Kabupaten Brebes.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

produksi, konsumsi dan harga bawang merah secara bersama-sama dan secara 

parsial terhadap impor bawang merah di Kabupaten Brebes. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis Regresi 

untuk Pengaruh Produksi, Konsumsi dan Harga Terhadap Impor Bawang Merah 
di Kabupaten Brebes tahun (2006.01 – 2010.12) diperoleh hasil dengan thitung 
produksi sebesar (-4.210), konsumsi thitung sebesar 2.419, dan thitung untuk harga 

sebesar 2.58. Besarnya probabilitas tiga variabel tersebut lebih kecil dari taraf 
kesalahan yang digunakan yaitu 0,05, hal ini berarti bahwa koefisien model 

regresi tersebut signifikan. Sedangkan pengujian dengan uji F diperoleh nilai 
Fhitung sebesar 23.380 dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti variabel independen 
produksi bawang merah, konsumsi bawang merah, harga bawang merah secara 

simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen impor 
bawang merah. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya impor 
bawang merah mengakibatkan menurunnya produksi bawang merah dan 
berdampak pada harga bawang merah lokal yang meningkat. Terjadinya impor 

karena adanya pola konsumsi yang terus-menerus serta semakin meningkatnya 
impor ternyata juga diikuti dengan meningkatnya konsumsi bawang merah di 

Kabupaten Brebes. Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukaan 
saran, seharusnya Pemerintah tidak membiarkan komoditas impor membanjiri 
pasar domestik dengan tarif yang rendah tetapi sebaiknya pemerintah 

meningkatkan harga tarif impor bawang merah yang masuk ke Kabupaten Brebes 
agar volume impor bawang merah bisa dapat menurun dan harga bawang merah 

stabil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam pembangunan 

perekonomian negara Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

masyarakat Indonesia yang hidupnya bergantung pada sektor pertanian. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, sebesar 40,3 persen 

penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Pada 

tahun 2007, sektor pertanian menempati urutan keempat dalam memberikan 

kontribusi terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, dibandingkan dengan 

sektor lain, laju pertumbuhan PDB pada sektor pertanian relatif tinggi, yaitu 

sebesar 26,32 persen (BPS 2008).  

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang cukup strategis di Indonesia mengingat fungsinya 

sebagai bahan utama bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang merah 

merupakan sayuran yang hampir digunakan dalam seluruh menu makanan di 

Indonesia. Di Indonesia, bawang merah berkembang dan diusahakan petani 

mulai di dataran rendah sampai dataran tinggi. Sistem budidayanya merupakan 

perkembangan dari cara-cara tradisional yang bersifat subsisten ke cara 

budidaya intensif dan berorientasi pasar.  
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Bawang merah merupakan sayuran unggulan nasional yang mempunyai 

peran cukup penting dan perlu dibudidayakan dengan intensif. Terdapat 32 

Kabupaten sentra produksi bawang merah yang tersebar di 19 Provinsi di 

Indonesia dengan potensi pengembangan areal pertanaman bawang merah 

lebih dari 90.000 ha. (Dirjen Hortikultura, 2010) 

Tabel 1.1  

Sentra Pengembangan Bawang Merah di Indonesia Tahun 2010 

No Propinsi Kabupaten Jumlah 
Kabupaten 

1 Jawa Tengah Brebes, Tegal, Demak, Pemalang 4 

2 DIY Bantul, Kulonprogo 2 

3 Jawa Timur Nganjuk, Mojokerto, Pamekasan, 

Probolinggo 

4 

4 Jawa Barat Cirebon, Majalengka, Kuningan, 
Bandung 

4 

5 Sumatera Utara Taput, Tobasa, Padansidempuan 3 

6 Sumatera Barat Solok 1 

7 NTB Bima, Dompu, Lombok Timur 4 

8 Bali Bangli 1 

9 Kalimantan Timur  Nunukan 1 

10 Sulawesi Tengah Donggala, Kota Palu 2 

11 Sulawesi Selatan Engrekang 1 

12 Sulawesi Utara Minahasa 1 

13 Lampung Lampung Selatan 2 

14 Papua Merauke 1 

15 Maluku Seram Bagian Timur 1 

 Jumlah 32 

Sumber: Dirjen Hortikultura, 2010 
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Disisi lain, bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura 

yang memiliki masalah yang cukup menarik dalam hal pemasarannya,di mana 

dalam waktu singkat, komoditas ini dapat mengalami gejolak harga yang 

tinggi, sementara senjang perbedaan harga antara harga di tingkat produsen dan 

konsumen dapat berbeda sangat besar yang dapat melebihi biaya angkutan 

maupun transaksinya. 

Harga bawang merah lokal atau domestik Indonesia masih berada di 

atas harga dunia (Disperindag, 2010), meskipun saat ini Indonesia mengalami 

penurunan harga bawang merah lokal, akibat masuknya bawang merah impor 

ke Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Akan tetapi harga bawang 

merah lokal tetap berada di atas harga rata-rata dunia.  

Berdasarkan grafik 1.1 harga bawang merah domestik jauh lebih tinggi 

dibandingkan bawang merah Internasional. Harga bawah merah domestik 

mencapai kurang lebih 3 kali lipat harga bawang Internasional. Perbedaan pola 

grafik antara harga bawang merah domestik dan Internasional juga cukup 

terlihat jelas. Pada bulan november 2010 - maret 2011 harga bawang domestik 

mengalami kenaikan yang cukup ekstrim, sedangkan harga bawang 

internasional cenderung lebih stabil. 

Pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa harga domestik bawang merah 

tertinggi berdasarkan data harga Januari 2009-Februari 2012 terjadi pada bulan 

Januari 2011. Sedangkan harga bawang merah Internasional tertinggi terjadi 

pada bulan Maret 2010. Harga domestik pada bulan November 2010-Januari 

2011 mengalami kenaikan harga tertinggi dikarenakan kurangnya pasokan 
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bawang merah akibat cuaca yang kurang baik pada bulan-bulan tersebut. Pada 

grafik di bawah pada tahun 2012 harga domestik maupun harga Internasional 

bawang merah cenderung memiliki pola yang sama atau cenderung stabil.  

Grafik 1.1 

Perbandingan Harga Bawang Merah 

Harga Internasional dan Harga Bawang Domestik 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    Sumber: Disperindag Jawa Tengah Tahun 2010 
 

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penghasil bawang terbesar 

di Indonesia, lebih dari 50% produksi bawang nasional berasal daerah area 

sawah di Propinsi Jawa Tengah Konsumsi rata-rata bawang merah untuk tahun 

2009 adalah 4,56 kg/kapita/tahun atau 0,38 kg/kapita/bulan. (Ditjen 

Hortikultura,2009) 

 Estimasi permintaan domestik untuk tahun 2010 mencapai 976.284 

ton, dimana 824.284 ton diantaranya untuk konsumsi, 97.000 ton untuk benih, 

20.000 ton untuk industri, dan 35.000 ton diekspor. Analisis data ekspor- impor 

2006-2010 mengindikasikan bahwa selama periode tersebut Jawa Tengah 

adalah net importer bawang merah, karena volume ekspor untuk komoditas 

tersebut secara konsisten selalu lebih rendah dibandingkan volume impornya. 
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Selain itu produksi bawang merah di Jawa Tengah dari tahun 2006-

2010 mengalami peningkatan. Berikut data produksi bawang merah dan 

konsumsi bawang merah di Jawa Tengah: 

Tabel 1.2 

Produksi dan Konsusmsi Bawang Merah Jawa Tengah Tahun 2006-2010 

 

Tahun Produksi Bawang 

Merah (Ton) 

Konsumsi Bawang 

Merah (Ton) 

2006 535.110 911.258 

2007 689.145 623.008 

2008 799.033 846.461 

2009 867.252 535.135 

2010 963.574 794.348 
  Sumber : BPS Jawa Tengah 2011 

Dengan meningkatnya konsumsi bawang merah di Jawa Tengah tetapi 

Jawa Tengah tidak bisa memenuhinya Dengan adanya impor tersebut 

mengakibatkan harga bawang merah di seluruh kabupaten menurun karena 

harga bawang merah impor lebih murah dibandingkan bawang domestik, hal 

tersebut mengakibatkan produksi bawang merah di seluruh kabupaten 

menurun.  Berikut harga bawang merah ekspor dan impor di Jawa Tengah. 

Tabel 1.3 

Harga Bawang Merah Ekspor dan Impor Jawa Tengah  

Tahun 2006-2010  

 

Tahun 

Ekspor Impor 

Ton US $ US $/ton Ton US $ 
US 

$/ton 

2006 8802.7 2770566 314.7 35775.3 9087750 254.0 

2007 6753.3 1835233 271.8 56710.8 12913800 227.7 

2008 5991.5 1670775 278.9 47946.3 12475028 260.2 

2009 6816.2 2188967 321.1 32928.8 9069031 275.4 

2010 5402.1 2421134 448.2 42007.9 12369945 294.5 
    Sumber: Ditjen Hortikultura (2010) 
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Dalam empat tahun terakhir, terdapat indikasi kuat bahwa daya saing 

bawang merah Jawa Tengah terus menurun dibandingkan dengan bawang 

merah impor. Hal ini tercermin dari semakin tingginya selisih harga satuan 

bawang merah ekspor dan impor sejak tahun 2006. Pada tahun 2010, harga 

bawang merah Jawa Tengah yang diekspor adalah US$ 448 per ton atau sekitar 

Rp.4.034 per kg (1 US$ = Rp. 9.000), sedangkan harga bawang impor adalah 

US$ 295 per ton atau Rp.2.651 per kg.  

Ada beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang memperoleh 

peredikat sebagai penghasil bawang nasional, salah satunya adalah Kabupaten 

Brebes permasalahannya adalah Kabupaten Brebes sebagai daerah pemasok 

utama dan penghasil bawang merah tebesar di Jawa Tengah tidak bisa 

menutupi konsumsi Jawa Tengah hal ini mengakibatkan terjadinya impor 

bawang merah di Jawa Tengah sealain itu jumlah produksi bawang merah di 

Kabupaten Berbes meningkat tetapi meningkatnya produksi tersebut tidak bisa 

memenuhi kebutuhan bawang merah Jawa Tengah sedangkan konsumsi 

bawang merah Jawa Tengah dari tahun ketahun meningkat sehingga 

menyebabkan menurunya kontribusi bawang merah di Kabupaten Brebes 

terhadap bawang merah di Jawa Tengah.  

Pertumbuhan produksi bawang merah di Kabupaten Brebes selama 

periode 2006-2010 rata-rata bawang merah adalah sebesar 5,4% per tahun, 

dengan kecenderungan (trend) pola pertumbuhan yang konstan. Komponen 

pertumbuhan areal panen (4,3%) ternyata lebih banyak memberikan kontribusi 
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terhadap pertumbuhan produksi bawang merah dibandingkan dengan 

komponen produktivitas (1,1%). 

Tabel 1.4 

Nilai Impor Bawang Merah Kabupaten Brebes Tahun 2006-2010 

 

Bulan Tahun 

2006 

(Kw) 

2007 

(Kw) 

2008 

(Kw) 

2009 

(Kw) 

2010 

(Kw) 

Januari 593820 94391 305779 313230 78596 

Februari 877830 501271 405380 402270 358375 

Maret 1245800 610083 436577 511352 447245 

April 358810 689180 524475 102181 358254 

Mei 164810 308282 213371 100253 467264 

Juni 143800 218191 115869 99112 360253 

Juli 296800 202070 204672 142290 257354 

Agustus 192820 117271 145428 132271 48493 

September 247800 109191 234786 211142 57443 

Oktober 289830 207180 302982 321322 64838 

November 261800 198173 203179 121231 44936 

Desember 355800 97092 193597 93226 42352 
    Sumber: Disperindang Jawa Tengah tahun 2011 

 
Ternyata terjadinya net importer tersebut berdampak kepada jumlah 

produksi di Kabupaten Brebes dimana pada tahun 2006-2010 produksi bawang 

merah di Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi, tetapi harga bawang merah 

di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan. Lihat Tabel 1.4, hal ini disebabkan 

banyak impor bawang merah yang mulai memasuki pasaran Kabupaten brebes.  
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Tabel 1.5 

Produksi, Konsumsi dan Harga Rata-rata Bawang Merah  

di Kabupaten Brebes Tahun 2006-2010 

 

Tahun Produksi  

(Kw) 

Harga  

Rata-Rata 

(Rp) 

Konsumsi 

(Kw) 

2006 1.792.278 
 

4.716 4.347.544 

2007 2.677.299 
 

2.740 2.967.361 

2008 3.366.447 
 

6.973 2.390.737 

2009 3.125.832 
 

6.277 2.408.991 

2010 4.128.128 
 

8.749 3.538.430 
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah 2011 

Masuknya bawang merah impor dari Thailand dan Vietnam ke 

kabupaten Brebes menjadi masalah. Harga bawang merah di Kabupaten Brebes 

yang semakin hari semakin meningkat sedangkan harga bawang impor lebih 

murah dibandingkan harga bawang merah di Kabupaten Brebes dan yang harus 

dihadapi petani adalah kondisi seperti ini terjadi karena saat ini bawang impor 

hampir sama dengan kualitas bawang lokal.  Berikut Perbandingan Harga 

Bawang Merah Lokal dan Impor Tahun 2009.  
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Table 1.6 

Perbandingan Harga Bawang Merah Lokal dan Impor di Kabupaten Brebes 

Tahun 2010 

 

Bulan Harga Bawang Merah 

Lokal (Rp/Kg) 

Harga Bawang Merah 

Impor (Rp/Kg) 

Januari 5.310 4.210 

Februari 8.434 4.530 

Maret 9.832 5.120 

April 7.581 5.543 

Mei 8.414 4.758 

Juni 7.071 6.114 

Juli 6.825 7.530 

Agustus 6.023 5.631 

September 9.944 4.521 

Oktober 11.786 8.973 

November 10.857 9.790 

Desember 12.913 7.950 
     Sumber: Disperindag Jawa Tengah Tahun 2011 

Dengan melihat data di atas bahwa Jawa Tengah sebagai net importer 

bawang merah dimana volume impor lebih besar dari volume ekspor bawang 

impor dan penurunan harga bawang merah lokal lebih mahal dari pada harga 

bawang impor dengan kata lain hal tersebut merugikan dan manjadi masalah 

bagi para petani khususnya petani di Kabupaten Brebes.  

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diambil judul 

”Pengaruh Produksi, Konsumsi dan Harga Terhadap Impor Bawang 

Merah di Kabupaten Brebes Tahun (2006.01 – 2010.12)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh produksi bawang merah terhadap impor bawang 

merah di Kabupaten Brebes? 

2. Adakah pengaruh konsumsi bawang merah terhadap impor bawang 

merah di Kabupaten Brebes? 

3. Adakah pengaruh harga bawang merah terhadap impor bawang 

merah di Kabupaten Brebes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh produksi bawang merah 

terhadap impor bawang merah di Kabupaten Brebes. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh konsumsi bawang merah 

terhadap impor bawang merah di Kabupaten Brebes. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh harga bawang merah 

terhadap impor bawang merah di Kabupaten Brebes. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan. Adapun manfaat yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh impor bawang merah 

terhadap produksi, konsumsi dan harga bawang merah di Kabupaten 

Brebes. 

2. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku 

kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu acuan 

untuk melakukan penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Permintaan 

Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta 

kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Hukum 

permintaan berbunyi ”Jika harga naik, maka jumlah output yang diminta 

akan turun, demikian pula sebaliknya” (Suherman : 1996).  

Teori Permintaan Dapat dinyatakan  Perbandingan lurus antara 

permintaan terhadap harganya yaitu apabila permintaan naik, maka harga 

relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga relatif akan 

turun. Kurva permintaan (demand curve) adalah sebuah grafik yang 

memuat hubungan antara harga sebuah barang dengan kuantitas yang 

diminta (Mankiw : 2001).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 

a.  Harga barang itu sendiri Jika harga suatu barang semakin murah, 

maka permintaan terhadap barang itu bertambah.  

b. Harga barang lain yang terkait Berpengaruh apabila terdapat 2 

barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat 

subtitusi (pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap). 
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c. Tingkat pendapatan perkapit, Dapat mencerminkan daya beli. 

Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga 

permintaan terhadap suatu barang meningkat.  

d. Selera atau kebisaaan, Tinggi rendahnya suatu permintaan 

ditentukan oleh selera atau kebisaaan dari pola hidup suatu 

masyarakat. 

e. Jumlah penduduk, Semakin banyak jumlah penduduk yang 

mempunyai selera atau kebisaaan akan kebutuhan barang tertentu, 

maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut.  

f. Perkiraan harga di masa mendatang, Bila kita memperkirakan 

bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli 

barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk 

membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa 

depan. 

g. Distribusi pendapatan, tingkat pendapatan perkapita bisa 

memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan 

buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara 

umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang 

menurun. 

h. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Bujukan para 

penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam 

mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli 

sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada bisaanya.  
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Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis 

yang menyatakan “Hubungan antara barang yang diminta dengan harga 

barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga 

meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan 

sebaliknya apabila harga turun jumlah barang meningkat.” 

Kurva Permintaan dapat didefinisikan sebagai: “Suatu kurva yang 

menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan 

jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli.” Kurva permintaan 

berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari k iri ke kanan bawah. 

Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan 

jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik.  

Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga 

barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Sekiranya 

harga barang lain, pendapatan para pembeli dan berbagai faktor bukan 

harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan itu akan 

menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan atau ke kiri.  
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Gambar 2.1 

Pergeseran Kurva Permintaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Rahardja, Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi (Micro Ekonomi dan Macro 

Ekonomi) edisi revisi. Jakarta:FEUI. 

2.1.2 Teori Penawaran 

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan 

atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 

a. Harga barang itu sendiri, jika harga suatu barang naik, maka 

produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang 

dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran.  

b. Harga barang lain yang terkait, apabila harga barang substitusi 

naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan 

sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplemen, dapat dinyatakan 

bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran 

suatu barang berkurang, atau sebaliknya.  

c. Harga faktor produksi, kenaikan harga faktor produksi akan 

menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit 
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dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan 

mengurangi laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke 

industry lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran 

barang. 

d. Biaya produksi, kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya 

produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan 

mengurangi hasil produksinya,berarti penawaran barang berkurang.  

e. Teknologi produksi, kemajuan teknologi menyebabkan penurunan 

biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga 

menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. 

f. Jumlah pedagang/penjual, apabila jumlah penjual suatu produk 

tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan 

bertambah. 

g. Tujuan perusahaan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan 

laba bukan hasil produksinya. Akibatnya setiap produsen tidak 

berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara 

maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi 

yang akan memberikan keuntungan maksimum. 

h. Kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi 

komoditas impor menyebabkan supply dan keperluan akan 

kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan 

penawaran. 
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Hukum Penawaran adalah “Semakin tinggi harga suatu barang, 

semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para 

penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit 

jumlah barang tersebut yang ditawarkan.” 

Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang 

menunjukkan hubungan diantara harga suatu barang tertentu dengan 

jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor yang dapat 

menggeser kurva penawaran: 

1. Jika penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor- faktor di 

luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas.  

2. Jika berkurang kurva supply bergeser ke kiri atas.  

3. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar.  

Gambar 2.2 

Pergeseran Kurva Penawaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Rahardja, Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi (Micro Ekonomi dan Macro 

Ekonomi) edisi revisi. Jakarta:FEUI. 
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2.1.3 Teori Perdagangan Internasional 

Motif untuk melakukan pertukaran adalah adanya manfaat dari 

perdagangan (gains from trade) yang mungkin diperoleh oleh kedua belah 

pihak. Dalam kasus pertukaran antara dua orang, sumber utama dari 

timbulnya manfaat tersebut adalah perbedaan selera atau pola konsumsi. 

Perbedaan “selera” atau pola konsumsi antara dua negara memang bisa 

merupakan penyebab timbulnya perdagangan antarnegara. Namun para 

ahli ekonomi umumnya sekarang berpendapat bahwa perbedaan pola  

konsumsi antarnegara bukan merupakan penyebab yang paling utama dari 

timbulnya perdagangan internasional. Menurut mereka, penyebab yang 

lebih fundamental terletak bukan pada sisi konsumsi, tetapi pada sisi 

produksi. Perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu 

negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien daripada 

negara lain 

2.1.3.1 Teori Keunggulan Heckscher-Ohlin (H-O)  

Perdagangan internasional terutama digunakan oleh perbedaan 

faktor- faktor produksi antar negara. Teori ini dihubungkan oleh dua 

orang ekonom dari Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, menurut 

teori ini setiap negara lain, perbedaan ini menyebabkan perbedaan 

harga, untuk barang yanmg sama antar negara satu dengan yang lain. 

Teori Hecksher-Ohlin tentang pola perdagangan yang dinyatakan 

bahwa suatu negara apabila akan memproduksi akan menggunakan 
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faktor produksi yang relatif banyak sehingga harga barang akan relatif 

murah. (Kindleberger, 1986 : 15-16)  

Dari model Heckscher-Ohlin (H-O) ini dapat disimpulkan 

bahwa negara yang hanya mengandalkan faktor yang melimpah 

(kekayaan alam atau jumlah tenaga kerja melimpah) dan intensifitas 

pada faktor yang melimpah (upah tenaga kerja dan bahan baku 

domestik yang murah). 

2.1.3.2 Teori Permintaan Impor  

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan diantara 

jumlah permintaan dan harga. Hukum permintaan menjelaskan suatu 

sifat perkaitan diantara permintaan suatu barang dengan harganya, jadi 

hukum permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesa yang 

menyatakan:  

“Makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan 

ke atas barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, 

makin sedikit permintaan ke atas barang tersebut”. (Sadono Sukirno, 

2003 : 76)  

Secara umum fungsi permintaan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Qd = fn 

(Harga barang itu sendiri, Pendapatan, Jumlah penduduk, Selera, Harapan)  

a. Harga barang itu sendiri: Sesuai dengan hukum permintaan bahwa 

jumlah barang yang diminta beruba secara berlawanan arah dengan 

perubahan harga secara nominal menyebabkan penggunaan 
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tersebut ditunjukan oleh perubahan jumlah yang diminta secara 

berlawanan.  

b. Pendapatan: Dalam permintaan suatu barang pada umumnya, 

semakin tinggi penghasilan pendapatan maka semakin besar pula 

permintaan akan barang yang akan barang yang akan dikonsumsi 

artinya semakin meningkat pendapatan maka permintaan akan 

meningkat pula.  

c. Jumlah Penduduk: Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya 

menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya 

pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam 

kesempatan kerja. Dengan demikian lebih banyak orang yang 

menerima pendapatan dan ini menambah daya beli dalam 

masyarakat, penambahan daya beli ini akan menambah permintaan. 

(Lincolin Arsyad, 1991 : 22-25) 

2.1.3.3 Teori Penawaran Ekspor 

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang 

dari dalam negeri ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku (Hutabarat, 1989:306). Berdasarkan dari 

pengertian ekspor tersebut, maka kita dapat memahami bahwa kegiatan 

ekspor yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan suatu negara, hal ini disebabkan karena 

kegiatan ekspor merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat 

karena ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang 
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akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat 

bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikan pendapatan nas ional 

pula. 

Penawaran adalah berbagai jumlah (kuantitas) barang dimana 

produsen bersedia menjualnya pada berbagai tingkat harga yang 

berlaku pada suatu pasar tertentu dan dalam waktu tertentu pula 

dengan asumsi cateris paribus. Hukum penawaran berbunyi jika harga 

suatu barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, 

sebaliknya jika harga suatu barang turun maka jumlah barang yang 

ditawarkan akan turun oleh penjual dengan asumsi cateris paribus 

(Suhartati, 2003 : 19). Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa penawaran ekspor dapat terjadi bilamana suatu 

negara sebagai eksportir akan melakukan kegiatan perdagangan ekspor 

ketika terdapat hubungan yang positif antara harga barang yang 

diekspor dengan volume barang yang ditawarkan untuk diekspor ke 

negara lain, sehingga terbentuklah kurva keseimbangan penawaran 

oleh negara eksportir di pasar barang.  

2.1.4 Kebijakan Impor Bawang Merah 

Dalam rangka mendorong berkembangnya industri benih di dalam 

negeri, dan menghindari pemasukan benih oleh importir yang tidak punya 

latar belakang di bidang hortikultura, maka pada awal 2005 diambil 

kebijakan bahwa importir pedagang harus menjadi importer produsen 

benih. Kebijakan tarif impor benih sebesar 0% ini diterapkan untuk 
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memberikan kemudahan masuknya benih-benih dengan harga murah dan 

berkualitas. 

Penetapan Keputusan Menteri Keuangan No.96/KMK.01/2003 

tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan besarnya Tarif Bea Masuk 

atas barang impor ditunjukan untuk melindungi produsen dalam negeri. 

Tarif yang berlaku bagi impor hortikultura dewasa ini hanya 5%. Hal ini 

sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi pasar kita maupun 

dibandingkan dengan tarif yang diberlakukan negara lainnya. Direktorat 

Jenderal Bina Produksi Hortikultura mengusulkan kenaikan tarif impor 

untuk bawang merah menjadi 50% (tingkat tarif pada maximum boundary 

rate). 

Kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan dan sasaran 

revitalisasi agribisnis bawang merah meliputi: (1) kebijakan 

pengembangan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, (2) kebijakan 

pengembangan sistem perbenihan, (3) kebijakan akselerasi peningkatan 

produktivitas, (4) kebijakan perluasan areal tanam, (5) kebijakan s istem 

perlindungan, (6) kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil, (7) 

kebijakan pengembangan kelembagaan. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. 

Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan 

skripsi, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Choliq dan Indrie Ambarsari 

dengan judul penelitiannya adalah “Prospek Usahatani Tanaman Sayuran di 

Kabupaten Brebes Tahun 2005”. Metode analisis yang digunakan adalah uji 

Kelayakan Usaha tani meliputi Revenue Cost Ratio (R/C). Titik impas 

Produksi dan titik Impas Harga, metode garis lurus (MGL), analisis 

sensistivitas untuk melihat perubahan harga, metode AEZ utuk melihat pola 

konsumsi penduduk terhadap sayuran, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sayuran apa yang dapat di prospek oleh para petani di Kabupaten 

Brebes.  

Hasil dari penelitian Abdul Choliq dan Indrie Ambarsari dapat 

diketahui bahwa. Secara finansial usahatani sayuran masih menguntungkan 

terutama komoditas bawang merah, secara pemetaan wilayah komoditas 

bawang merah sangat diusahakan di Kabupaten Brebes. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rhuna Uchyani F dan Sugiharti dalam 

jurnal “Respon Petani Bawang Merah Terhadap Fluktuasi Harga Dan Iklim di 

Kabupaten Brebes Tahun 2001”. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Selain itu pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji tstat, pengujian secara serentak dengan menggunakan uji Fstat, pengujian 

terhadap koefisien determinasi majemuk (R
2

), dan asumsi klasik 

(multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhuna Uchyani F dan Sugiharti 

dapat diketahui bahwa hasil regresi linear berganda berdasarkan uji F 

diperoleh Fhitung sebesar 14,46 menerangkan pengaruh variabel bebas secara 
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bersama-sama terhadap respon petani bawang merah terhadap fluktuasi harga 

dan iklim di Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk niali R2 sebesar 0,853 ni 

berarti sekitar 85% luas tanam bawang merah di Kabupaten Brebes 

diterangkan oleh variabel bebasnya, sedang sisanya 15% diterangkan oleh 

faktor lain di luar variabel yang  ada dalam model.  

Dalam penelitian “Analisis Nilai Tukar Petani Dan Nilai Tukar 

Komoditas Bawang Merah Tahun 2000 (Kasus Di Kabupaten Brebes)” yang 

di buat Kurnia Suci Indrianingsih dan Supriyati dalam penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan penelitian yaitu Menganalisis nilai tukar petani dan nilai tukar 

komoditas bawang merah. 

Hasil penelitian Kurnia Suci Indrianingsih, Dan Supriyati mengunakan 

alat analisis NTI (Nilai Tukar Penerimaan/Pendapatan), Nilai Tukar Barter 

Komoditas Pertanian, Pembentukan Harga, Metode Penentuan Responden. 

Dari hasil analisis biaya dan pendapatan, usahatani bawang merah di 

Kabupaten Brebes layak dikembangkan dalam skala yang lebih luas, 

perkembangan harga bawang merah mengikuti perkembangan tingkat inflasi, 

sehingga harga rill yang diterima petani cenderung meningkat.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Berfikir Pengaruh Produksi, Konsumsi dan Harga Terhadap Impor 

Bawang Merah di Kabupaten Brebes Tahun (2006.01 – 2010.12) 
 
 

Menurut Sukirno (2000:205) sejauh manakah suatu negara akan 

mengimpor barang-barang yang tidak diproduksinya, banyak faktor yang akan 

menentukan hal ini dan pada dasarnya kepentingan impor di suatu negara 

selalu berbeda dengan negara lain. Dalam hal ini Indonesia, khususnya Jawa 

Tengah dalam melakukan impor bawang merah sangat memperhatikan 

beberapa faktor. Diantara faktor- faktor tersebut adalah produksi bawang 

merah Kabupaten Brebes, konsumsi bawang merah Kabupaten Brebes, harga 

bawang merah Kabupaten Brebes. Secara sitematis urian di atas dapat dibuat 

gambar kerangka pemikiran dalam yaitu dalam gambar yang ada di atas. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh produksi, konsumsi, harga bawang merah secara 

besama-sama dan parsial terhadap impor bawang merah di Kabupaten 

Brebes?

Produksi Bawang 

Merah Kab. Brebes 

Harga Bawang 

Merah Kab. Brebes 

Konsumsi Bawang 

Merah Kab. Brebes 

Impor Bawang 
Merah Kabupaten 

Brebes 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari 

problemantika penelitian keseluruhan subyek penelitian. Objek penelitian 

dalam penelitian ini adalah Kabupaten Brebes. 

Subjek yang akan diteliti adalah impor bawang merah, untuk melihat 

apakah impor bawang merah mempengaruhi konsumsi, produksi, dan harga  

dengan mengunakan data bulanan tahun 2006-2010. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder menurut 

runtut waktu (time series) dalam bentuk tahunan. Periode yang digunakan yaitu 

periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Adapun data-data tersebut 

diperoleh dari:  

1. Badan Pusat Statistik (BPS).  

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).  

3. Penelitian-penelitian terdahulu.  

4. Artikel-artikel dan sumber-sumber lainnya. 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus 

ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel yang dihadirkan 

dalam kajian ini yaitu: 
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3.3.1 Variabel Dependen 

Nilai impor bawang di Kabupaten Brebes (Y) Nilai Impor Bawang di 

Brebes dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). Data penelitian ini 

diperoleh ataupun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Produksi (X1) 

Produksi (X1) adalah jumlah bawang merah yang dihasilkan oleh 

petani bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes satu bulan dengan 

satuan kuwintal (Kw) per bulan. Data penelitian ini diperoleh ataupun 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah ataupun 

Kabupten Brebes dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi 

Jawa Tengah maupun Kabupaten Brebes.   

3.3.2.2 Konsumsi (X2) 

Konsumsi (X2) adalah jumlah bawang merah yang di konsumsi 

oleh konsumen baik berupa pabrik atau pun rumah tangga bawang merah 

yang ada di Kabupaten Brebes satu bulan dengan satuan kuwintal (Kw) 

per bulan. Data penelitian ini diperoleh ataupun dipublikasikan oleh 

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah ataupun Kabupten Brebes dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah maupun 

Kabupaten Brebes.  
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3.3.2.3 Harga (X3) 

Harga dalam penelitian ini yang menjadi variabel indpenden (X3) 

yaitu harga bawang merah di Kabupaten Brebes dan dinyatakan dalam 

satuan Rupiah (Rp). Data penelitian ini diperoleh ataupun dipublikasikan 

oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah ataupun Kabupten Brebes dan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah maupun 

Kabupaten Brebes. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan 

metode studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku literatur, catatan 

yang diberikan pada waktu kuliah, dan referensi lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh menurut runtut waktu (time 

series) yaitu periode 2006 sampai dengan periode 2010. Data-data yang 

digunakan adalah besarnya impor bawang merah di Kabupaten Brebes 

sebagai variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan sebagai 

variabel dependentnya (variabel yang dipengaruhi) yang akan diujikan adalah 

produksi, konsumsi dan harga bawang merah di Kabupaten Brebes. 

3.5 Metode Analisis Data 

Untuk menaksir fungsi regresi populasi (PRF) atas dasar fungsi regresi 

sampel (SRF) seakurat mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

kuadrat terkecil (OLS). Metode kuadrat terkecil dikemukakan oleh Carl 

Frederich Gauss, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman 

(Gujarati:1984). Dengan asumsi-asumsi tertentu, metode OLS mempunyai 
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beberapa sifat statistik yang diperlukan sebagai alat regresi untuk penaksiran 

maupun pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa dilakukan melalui pengujian 

secara serempak maupun secara parsial. Adapun model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

LnY = β0+ β1 LnX 1+β2 LnX2+β LnX 3+ e  

 Keterangan:   

   LnY  : Impor Bawang Merah  

LnX1  : Produksi Bawang Merah  

LnX2  : Konsumsi Bawang Merah  

LnX3  : Harga Bawang Merah 

β0 : Konstanta regresi  

β1 : Koefisien regresi faktor X1 

β2 : Koefisien regersi faktor X2  

β3 : Koefisien regresi faktor X3  

   e : Variabel pengganggu  

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pengujian untuk 

menganalisis data, diantaranya adalah: 

3.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji T statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel independent.  
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Apabila t hitung > t tabel maka kita menerima hipotesis alternatif 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independent secara individual 

mempengaruhi variable dependen (Ghozali, 2008 : 44).  

Nilai t hitung dapat ditentukan dengan rumus: 

21

1

r

knr
t  

Keterangan: 

r = koefisien korelasi parsial 

n = banyaknya sampel 

k = banyaknya variabel bebas 

Keputusan untuk menerima atau menolak Ho didasarkan pada 

perbandingan t hitung dan t tabel (nilai kritis).  

Apabila : t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima 

            t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak 

3.5.2 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007:82). Apabila 

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika Fhitung < Ftabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Nilai Fhitung dapat ditentukan dengan rumus: 
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Keputusan untuk menerima atau menolak Ho didasarkan pada 

perbandingan f hitung dan f tabel (nilai kritis) dan Menentukan taraf nyata 

(signifikansi level), yaitu α = 5 % = 0,05.  

 Ho: β1 = 0 : semua varibel independen tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen.  

 Ha : β1 ≠ 0 : semua varibel independen berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen.  

3.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tetrikat. Formula 

menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

 

Persamaan diatas menunjukan proporsi total jumlah kuadrat 

(TSS) yang diterangkan oleh variabel independen dalam model. Sisanya 

dijelaskan oleh varibel lain yang tidak dimasukan dalam model, 

formulasi model yang keliru, dan kesalahan eksperimental (Mendenhall 

et al. dalam Koncoro, 2007 : 84). 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat 

R² = (TSS-SSE)/TSS = SSR/TSS 
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relatif rendah karena adannya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu bisaanya mempunyai 

nilai koefisien detrminasi yang tinggi.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R2 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik (Koncoro, 2007 : 84).  

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi, multikolinier, dan heteroskedastisitas dalam hal estimasi 

karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut 

maka uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya tidak valid dan secara 

statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.  

3.5.4.1 Autokorelasi  

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 

(seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data 

cross-sectional). Secara sederhana dapat dikatakan model klasik 

mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan 

observasi tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan yang 
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berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 

1984). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji 

Breusch-Godfrey disebut uji Lagrange Multiplier. Ada tidaknya 

autokorelasi didasarkan pada distribusi tabel chi-square (X2 ). 

Keputusan ada tidaknya autokorelasi ditentukan oleh:  

- Jika X hitung < X tabel, maka tidak ada autokorelasi  

- Jika X2 hitung > X2 tabel, maka ada autokorelasi  

3.5.4.2 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi OLS jika 

varian residualnya tidak sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan white test yaitu dengan cara 

meregres logaritma residual kuadrat terhadap semua variabel 

penjelas. 

Pada white test terdapat beberapa tahap, antara lain:  

1. Membuat regresi paersamaan dan mendapatkan residualnya  

2. Uji dengan chi-square tabel (X2 )  

  X2 = n R² 44 

    Dimana:  n = jumlah observasi 

R²= koefisien determinasi.  

Keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas ditentukan jika:  

- X2 hitung > X2 tabel, maka ada heteroskedastisitas  

- X2 hitung < X2 tabel, maka ada homoskedastisitas 
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3.5.4.3 Multikolinearitas 

Multikolinearitas mula-mula ditemukan oleh Ragnar Frisch 

yang berarti adanya hubungan yang linear yang sempurna atau 

pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari 

model regresi (Gujarati, 1984). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dapat dilakukan pengujian dengan cara uji 

koefisien korelasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur derajat 

asosiasi antar variabel penjelas sehingga dapat diketahui ada 

tidaknya gejala multikolinearitas diantara variabel penjelas. Untuk 

menguji ada tidaknya multikolinearitas digunakan metode Klien’s 

rule thumb. Keputusan adanya multikolinearitas dengan melihat 

nilai R² pada regresi persamaan model pertama dan R² pada regres i 

kedua (r).  

r > R² , maka ada gejala multikolinearitas   

r < R² , maka tidak terdapat gejala multikolinearitas 

 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Diskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografi Kabupaten Brebes 

Kabupaten Brebes merupakan daerah strategis di Propinsi Jawa 

Tengah terlihat dari aspek letak daerah, sosial dan ekonomi di lintas dan 

merupakan pintu masuk jalur utara dari propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta 

menuju Jawa Tengah , Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi 

Jawa Tengah, letaknya disepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke 

selatan berbatas dengan wilayah Karsidenan Banyumas. Sebelah timur 

berbatasan dengah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Letak Geografis diantara  108° 41' 

37" - 109° 11' 29" Bujur Timur dan 6° 44' 56,5" - 7° 20' 51,48" garis Lintang 

Selatan dengan jarak terjauh utara-selatan 58Km dan Barat-Timur 50km. 

Luas wilayah Kabupaten Brebes adalah 1.662,96 km², terdiri dari 17 

Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Menurut penggunaan tanah dibagi 

menjadi tanah sawah dan tanah kering sebesar 1.035,93 km² (62,29%). 

Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah berpengairan 460,87 km² 

(73,50%), baik merupakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi 

sederhana maupun irigasi desa, sedangkan sisanya (26,50%) merupakan 

sawah tadah hujan. 
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Kabupaten beriklim tropis dengan curah hujan 1.595 mm dengan 

hari hujan rata-rata 12,9 hari per tahun, mempunyai potensi sumberdaya air 

meliputi air permukaan 114.002.600 m³, air sungai 20001.748.287 m³, dan air 

tanah 30.608.200 m³.  

4.1.2 Gambaran Umum Impor Bawang Merah di Kabupaten Brebes 

Bawang merah, seperti komoditas hortikultura lainnya, mempunyai 

fluktuasi harga yang sangat  tajam  karena  produksi  bersifat  musiman,  

komoditas  bersifat  ”perishable” (mudah rusak/busuk dan tak tahan lama), 

serta penanganan yang belum optimal. 

Fluktuasi harga  bawang  merah  segar  dapat  dilihat  pada  data  tahun  

2007  dimana perkembangan harga rata-rata bulanan bawang merah di Pasar 

Grosir (Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya) dan pasar produsen 

(Brebes - Jateng dan Batu - Jatim) berkisar antara Rp. 2.677,-/kg  harga 

terendah yang terjadi pada bulan Juli di Bandung dan Rp. 6.636,- /kg harga 

tertinggi yang terjadi pada bulan Desember di Surabaya. Harga yang terjadi 

didaerah produsen antara Rp. 1.913,-/kg harga terendah terjadi pada bulan 

Juli di Batu, dan Rp. 4.659 /kg pada bulan Desember di Batu.  

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya hampir diseluruh kota terjadi 

penurunan harga dengan penurunan terbesar terjadi di pasar produsen Brebes – 

Brebes yaitu 17,75 %. Di Pasar Induk Kramat Jati hanya 1.10 % persen yaitu 

dari Rp. 4.767,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 4.715 pada tahun 2004. 

Perkembangan harga bawang merah selama tahun 2004 dapat dilihat pada 

tabel terlampir.  
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Bawang  merah  (Allium cepa) merupakan  salah  satu  komoditas  

hortikultura Brebes merupakan sentra produsen bawang merah terbesar di 

Indonesia, yang menyuplai sekitar 75% kebutuhan bawang merah di Provinsi 

Brebes dan 23% kebutuhan nasional. Dengan produksi sebanyak 312.533,2 ton 

pada 2009, pertanian bawang merah menyumbang PDRB Kabupaten Brebes 

Sebesar 58%. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani bawang merah di 

Kabupaten Brebes adalah jatuhnya harga bawang merah saat panen raya. 

Masuknya bawang merah impor di pada saat yang sama dengan panen raya 

menyebabkan harga bawang merah lokal semakin “jatuh”. 

4.1.3 Deskripsi Variabel 

4.1.3.1 Diskripsi Impor Bawang Merah di Kabupaten Brebes 

Impor bawang merah pada dasarnya berperan dalam mempengaruhi 

suplai bawang merah sebagai bawang konsumsi atau bawang bibit pada saat 

harga bawang naik. Pada saat harga bawang konsumsi naik, maka produk 

bawang impor akan berperan sebagai bawang konsumsi sehingga 

menambah suplai bawang konsumsi. Demikian pula pada saat harga bawang 

bibit meningkat, maka produk bawang impor berperan sebagai bawang 

bibit. Namun pada prakteknya, peran impor bawang merah sebagai bawang 

konsumsi atau bawang bibit menjadi tidak dapat dibedakan karena kondisi 

produk yang relatif sama.  
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Berikut Volume Impor Bawang Merah di Kabupaten Brebes: 

 

Sumber: Disperindag Kabupaten Brebes Tahun 2011 

Dari grafik 4.1 di atas menunjukan bahwa impor bawang merah 

tahun 2006-2010 dari triwulan 1 tahun 2006 sampai triwulan 4 2010 

mengalami fluktuatif, pada triwulan 1 tahun 2006 impor yang tinggi. 

Disamping itu untuk melindungi para petani dikeluarkan Peraturan Menteri 

Pertanian (Permentan) No.18 Tahun 2008 yang mengatur tata niaga bawang 

merah.  Dengan adanya Permentan ini, dilakukan pembedaan kondisi 

produk bawang impor. Khusus untuk impor bawang konsumsi, produk harus 

dipotong bagian atasnya untuk menghilangkan daun, sehingga tidak dapat 

dialihkan perannya sebagai bawang bibit. Ketentuan ini dipandang sangat 

menguntungkan petani, karena jika sebelumnya importir/spekulan berani 

mengimpor bawang merah konsumsi dalam jumlah banyak karena sisa yang 

tak terjual dapat dijadikan bibit, maka dengan dipotong bagian atasnya 
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Grafik 4.1  

Perkembangan Volume Impor Bawang Merah Tahun 2006-2010

Vol Impor (Kw)
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bawang merah impor konsumsi hanya bisa untuk konsumsi. Hal ini 

menyebabkan para importer/spekulan menjadi tidak berani mengimpor 

bawang dalam jumlah banyak tanpa perhitungan yang matang karena 

karakteristik produk yang cepat busuk. 

4.1.3.2 Deskriptif Produksi Bawang Merah di Kabupaten Brebes 

Pada tahun 2009, produksi bawang merah Kabupaten Brebes 

mengalami penurunan dibanding produksi pada tahun 2008. Jika pada tahun 

2008, produksi bawang merah di Brebes mencapai 3.366.447 Kw dari luas 

panen sebesar 25.000ha, maka pada tahun 2009 produksi hanya mencapai 

3.125.832 Kw. 

 

Sumber: Disperindag Kabupaten Brebes Tahun 2011 

Tingginya curah hujan yang berlangsung lebih dari 8 bulan pada 

2009 lalu, menyebabkan turunnya produktivitas bawang merah. Selain itu, 

angin kumbang yang bisaanya terjadi pada Juli-Agustus relatif jarang 
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Perkembangan Produksi Bawang Merah Tahun 2006- 2010

Produksi (Kw)



40 

 

 
 

berhembus pada 2010 akibat curah hujan yang tinggi. Sifat angin kumbang 

yang sejuk namun tidak lembab merupakan faktor pendukung dalam 

peningkatan produksi bawang merah. Penurunan ini lebih diperparah oleh 

sikap petani pemula, yang enggan untuk menanam bawang merah lagi 

akibat cenderung merugi pada saat panen tiba. Penanaman bawang merah 

secara terus menerus dengan penggunaan pupuk non-organik tanpa 

diimbangi dengan penggunaan pupuk organik juga menjadi salah satu 

penyebab turunnya produktivitas bawang merah pada 2010 ini.  

4.1.3.3 Deskriptif Statistik Konsumsi Bawang Merah di Kabupaten 

Brebes 

 

Sumber: Disperindag Kabupaten Brebes Tahun 2011 

Pada grafik diatas menunjukan bahwa Konsumsi bawang merah di 

Kabupaten Brebes puncak-puncaknya pada triwulan 1 tahun 2006 dan 

triwulan 1 tahun 2007, tetapi berdasarkan grafik diatas hampir tiap triwulan 
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1 pada setiap tahun konsumsi bawang merah di Kabupaten Brebes paling 

tinggi dibandingkan triwulan selanjutnya di tahun tersebut.  

Beberapa hal yang mengakibatkan konsumsi meningkat dari tahun 

ketahun salah satunya bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya 

industri olahan. Selain itu peluang ekspor bawang merah segar masih 

terbuka luas, selain akibat peningkatan konsumsi, peningkatan pemanfaatan 

bawang merah untuk sebagai terapi kesehatan. 

4.1.3.4 Deskriptif Statistik Harga Bawang Merah di Kabupaten Brebes 

Harga jual rata-rata bawang merah pada 2007 adalah Rp 7.740/kg. 

Namun dengan berkurangnya suplai bawang merah akibat produksi yang 

menurun pada 2008 ini, harga bawang meningkat 63,4% menjadi rata-rata 

Rp 10.973/kg. Harga jual bawang merah tertinggi terjadi pada triwulan 4 

tahun 2010 sebesar Rp11.852/kg.  

 

Sumber: Disperindag Brebes Tahun 2011 
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Jika pada saat panen raya harga bawang merah cenderung menurun, 

maka dengan masuknya bawang impor di saat yang sama menyebabkan 

makin jatuhnya harga bawang lokal. Impor bawang merah berasal dari 

Filipina, India, Myanmar, dan Thailand dengan tampilan fisik yang lebih 

besar dari bawang merah domestik, meskipun dari kualitas rasa masih 

unggul bawang merah domestik. 

4.2 Hasil Anaslisis 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model 

regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bisa jika telah memenuhi 

persyaratan BLUE (best linear unbisaed estimator) yakni tidak terdapat 

heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat 

autokorelasi (Sudrajat 2000 : 164). Jika terdapat heteroskedastisitas, maka 

varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan bisanya standar error. Jika 

terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-

pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien 

regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir 

masih tetap bisa dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. 

Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan.  
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Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu 

memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, 

karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-

variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien. Pada penelitian ini 

dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah 

dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. 

4.2.1.1 Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat 

nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF).  

Apabila nilai toleransi > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model 

regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16. 

Tabel 4.1  Uji Multikolonieritas  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.236 2.841  1.491 .142   

LnQ -.346 .082 -.420 -4.210 .000 .797 1.254 

LnC .417 .172 .283 2.419 .019 .579 1.727 

LnP .780 .302 .275 2.583 .012 .701 1.427 

a. Dependent Variab le: LnM       
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Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai 

toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.  

4.2.1.2 Autokorelasi 

Uji atokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi diantara kesalahan pengganggu dalam periode tertentu. 

Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan besaran 

uji Durbin-Watson test dapat dilihat pada tabel Model Summary (Singih 

Santoso, 1999).  

Adapun mekanisme tes durbin watson adalah sebagai berikut:  

a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.  

b) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada 

autokorelasi.  

c) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.  

Tabel 4.2 Uji Autokolerasi 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan menghasilkan nilai Durbin Watson sebesar 0,749 dan 

nilai tersebut terletak di antara -2 < DW ≤2 yaitu -2 < 0,749 ≤ 2 maka model 

ini tidak mengandung gejala autokolerasi.  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .746a .556 .532 .51243 .749 

a. Predictors: (Constant), LnP, LnQ, LnC   

b. Dependent Variable: LnM   
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4.2.1.3 Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regres terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain tetap maka disebut Homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu 

memakai metode grafik dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

scatterplot dari variabel terikat, dimana jika tidak terdapat pola tertentu 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan begitu pula sebaliknya. 

Perhitungan menghasilkan gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 
 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.  

4.2.2 Hasil Anaslisis Regresi 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh 

hasil regresi seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Anaslisis Regersi 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.236 2.841  1.491 .142 

LnQ -.346 .082 -.420 -4.210 .000 

LnC .417 .172 .283 2.419 .019 

LnP .780 .302 .275 2.583 .012 

a. Dependent Variable: LnM 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: LnM = 4,236 - 0,346LnQ + 0,417LnC + 0,780LnP. Persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien (ß1) = Ketika produksi bawang merah terjadi 

penurunan sebesar  1% maka impor bawang merah naik 0,346 

dengan suatu anggapan variabel independen lainnya dianggap 

konstan (cateris paribus). 

 

2. Nilai koefisien (ß2) = Ketika konsumsi terjadi kenaikan sebesar 1% 

maka impor bawang merah mengalami peningkatan 0,417 dengan 
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suatu anggapan variabel independen lainnya dianggap konstan 

(cateris paribus). 

3. Nilai koefisien (ß3) = Ketika harga bawang merah naik 1% maka 

impor bawang merah mengalami peningkatan 0,780 dengan suatu 

anggapan variabel independen lainnya dianggap konstan (cateris 

paribus). 

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Pada tabel diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,532 = 53,2% ini berarti 

besar pengaruh produksi, konsumsi, dan harga bawang merah terhadap 

impor bawang merah dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi (R²).  

Tabel 4.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .746a .556 .532 .51243 

a. Predictors: (Constant), LnP, LnQ, LnC   

b. Dependent Variable: LnM   

 

Hasil koefisien determinasi R² yaitu sebesar 0,532 menerangkan 

bahwa produksi, konsumsi, dan harga bawang merah mempengaruhi impor 

bawang merah sebesar 53,2 %, sedangkan sisa 46,8 % di jelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 
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4.2.2.2 Uji Statistik F  

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel 

independent secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut 

uji kelinieran persamaan regresi. Hasil output dari SPSS adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Staistik F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.418 3 6.139 23.380 .000a 

Residual 14.705 56 .263   

Total 33.123 59    

a. Predictors: (Constant), LnP, LnQ, LnC    

b. Dependent Variable: LnM     

 

Pada tabel Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 23.380 dan sig = 

0,000 < 5 % menjelaskan bahwa produksi, konsumsi, harga bawang merah 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap impor bawang merah. 

4.2.2.3 Uji Statistik t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau 

tidak.  Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 

16.0 dapat diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel produksi bawang 

merah (LnQ) diperoleh hasil thitung sebesar (-4.210) dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan demikian ada 

pengaruh negatif yang signifikan antara produksi bawang merah (LnQ) 

dengan volume impor bawang merah (LnM).  
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Hasil uji t untuk variabel konsumsi bawang merah (LnC) diperoleh 

hasil thitung sebesar (2.419) dengan probabilitas sebesar 0,019. Nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan demikian ada pengaruh positif yang 

signifikan antara konsumsi bawang merah (LnC) dengan impor bawang 

merah (LnM). Hasil uji t untuk variabel harga (LnP) diperoleh hasil thitung 

sebesar (2.583) dengan probabilitas sebesar 0,012. Nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 dengan demikian ada pengaruh positif yang signifikan antara 

harga bawang merah (LnP) dengan impor bawang merah (LnM). 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Produksi, Konsumsi, dan Harga Bawang Merah 

Terhadap Impor Bawang Merah di Kabupaten Brebes 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel  produksi 

bawang merah berpengaruh negatif terhadap impor bawang merah secara 

signifikan, hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat produksi 

bawang merah pada suatu negara berdampak pada semakin meningkatnya 

impor bawang merah. Hubungan antara nilai produksi dengan nilai impor 

diharapkan positif, hal ini dikarenakan ketika nilai produksi meningkat maka 

impor akan menurun, sehingga nilai impor bawang akhirnya menurun. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar (-3.46) dengan probabilitas t sebesar 0,000 

dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05.  

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel konsumsi 

bawang merah berpengaruh terhadap impor bawang merah, menerangkan 

bahwa tinggi rendahnya konsumsi bawang merah mempengaruhi tinggi 
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rendahnya impor bawang merah  ini ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 4.17 

dengan probabilitas t sebesar 0,019 dengan menggunakan derajat kepercayaan 

0,05.  

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel harga 

bawang merah berpengaruh positif terhadap impor bawang merah. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 7.80 dengan probabilitas t sebesar 0,012 

dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh keterangan bahwa produksi 

bawang merah, konsumsi bawang merah dan harga bawang merah, secara 

bersama-sama simultan (uji F) ataupun secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen impor bawang merah dengan Fhitung sebesar 23.380 dan sig = 0,000 < 

5 % ini berarti variabel independen produksi, konsumsi, harga bawang merah 

secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen impor bawang merah. Dengan kata lain variabel-variabel independen 

produksi, konsumsi, harga bawang merah mampu menjelaskan besarnya 

variabel dependen impor bawang merah. Dengan demikian maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, sedangkan besarnya ketiga pengaruh variabel tersebut sebesar 

53,2 %. 

Selain itu hasil analisis sesuai dengan teori Permintaan Impor, teori 

tersebut berbunyi “Makin rendah harga suatu barang, makin banyak 

permintaan atas barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, 

makin sedikit permintaan  atas barang tersebut”. (Sadono Sukirno, 2003 : 76), 

teori tersebut sesuai dengan data yang diperoleh mengenai harga bawang merah 
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impor lebih murah dibandingkan bawang merah di Kabupaten Brebes dengan 

terlihatnya harga bawang merah impor yang lebih murah mengakibatkan 

produksi bawang merah di Kabupaten Brebes menurun yang berdampak pada 

harga jual bawang merah lokal naik yang akhirnya merugikan petani bawang 

merah lokal karena harga bawang merah impor yang cenderung lebih murah 

daripada harga bawang merah lokal.  

Merujuk pada hasil anailisis ternyata hasil analisis di atas sesuai dengan 

teori perdagangan internasional, teori tersebut menjelaskan bahwa, “terjadinya 

perdagangan internasional salah satunya karena adanya pola konsumsi suatu 

benda”.  Berdasarkan data konsumsi bawang merah di Kabupaten Brebes pada 

tahun 2006 tenyata konsumsi bawang merah lebih banyak dari pada produksi 

bawang merah di Kabupaten Brebes, bahkan Kabupaten Brebes pun tidak bisa 

menutupi kebutuhan tersebut maka melakukan impor, karena harga bawang 

merah impor lebih murah mengakibatkan ketergantungan konsumsi bawang 

merah impor yang akhirnya menyebabkan harga bawang merah lokal juga 

menurun dan berdampak pada meruginya para petani bawang merah lokal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi bawang merah mempengaruhi 

impor bawang merah. 

Jadi hasil analisis di atas tidak sesuai dengan teori motif perdagangan 

internasional yang berbunyi “ penyebab yang paling utama dari timbulnya 

perdagangan internasional terletak bukan pada sisi konsumsi tetapi pada sisi 

produksi”. Teori tersebut tidak sesuai karena terjadinya impor bawang merah 

di Kabupaten Brebes disebabkan adanya pola ketergantungan konsumsi 
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terhadap bawang merah impor di Kabupaten Brebes. Dikarenakan harga 

bawang merah impor lebih murah di bandingkan bawang merah lokal. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel produksi 

bawang merah berpengaruh negatif terhadap impor bawang merah secara 

signifikan, hal ini berarti semakin produksi bawang merah menurun maka akan 

mengakibatkan impor bawang merah meningkat. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel produksi 

bawang merah berpengaruh terhadap impor bawang merah di Kabupaten 

Brebes, hal ini berarti tinggi rendahnya produksi bawang merah mempengaruhi 

tinggi rendahnya impor bawang merah. Dengan hasil tersebut yaitu adanya 

pengaruh produksi bawang merah terhadap impor bawang merah secara 

signifikan. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel konsumsi 

bawang merah berpengaruh positif terhadap impor bawang merah secara 

signifikan, hal ini berarti semakin tinggi konsumsi bawang merah berdampak 

pada naiknya impor bawang merah di Kabupaten Brebes.  

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel konsumsi 

bawang merah berpengaruh positif terhadap impor bawang merah, hal ini 

berarti tinggi rendahnya konsumsi bawang merah mempengaruhi tinggi 

rendahnya impor bawang merah di Kabupaten Brebes.Dengan adanya hasil 

tersebut yaitu adanya pengaruh konsumsi bawang merah terhadap impor 

bawang merah secara signifikan.  
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Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel harga 

bawang merah berpengaruh positif terhadap impor bawang merah secara 

signifikan, hal ini berarti semakin naiknya harga bawang merah lokal maka 

akan mengakibatkan meningkatnya impor bawang merah di Kabupaten Brebes 

karena harga bawang merah impor yang lebih murah daripada harga bawang 

merah lokal. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel harga 

bawang merah berpengaruh positif  terhadap impor bawang merah, hal ini 

berarti tinggi rendahnya harga bawang merah mempengaruhi tinggi rendahnya 

impor bawang merah di Kabupaten Brebes. Dengan hasil tersebut yaitu adanya 

pengaruh harga terhadap impor bawang merah secara signifikan. 

Impor bawang merah pada dasarnya berperan dalam mempengaruhi 

suplai bawang merah sebagai bawang konsumsi pada saat harga bawang naik. 

Pada saat harga bawang konsumsi naik, maka produk bawang impor akan 

berperan sebagai bawang konsumsi sehingga menambah suplai bawang 

konsumsi. Demikian pula pada saat harga bawang merah meningkat, maka 

produk bawang impor berperan sebagai bawang konsumsi. Namun pada 

prakteknya peran impor bawang merah sebagai bawang konsumsi menjadi 

tidak dapat dibedakan karena kondisi produk yang relatif sama dan harga yang 

relatif lebih murah. 

Dari kajian di atas juga sesuai dengan hukum permintaan yaitu 

“Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut dimana 

hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik maka 
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jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga 

turun jumlah barang meningkat”. Dari pernyataan hukum permintaan sesuai 

dengan hasil analisis yang menerangkan bahwa harga bawang merah lokal 

meningkat mengakibatkan jumlah produksi bawang merah lokal menurun. 

Selain itu hasil analisis sesuai dengan teori keungulan Hacksecher-

Ohlin dimana  “perdagangan internasional terjadi apabila adanya perbedaan 

harga barang untuk barang yang sama dan suatu negara akan mengkonsumsi 

atau mengunakan faktor produksi dengan harga yang relatif murah 

(Tambunan, 2001 : 115-116)”. Dari teori tersebut dapat di jelaskan bahwa 

adanya dua barang yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda yaitu 

bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes ada dua harga yang berbeda 

yaitu harga bawang merah lokal yang harganya relatif mahal dan harga bawang 

merah impor yang relatif lebih murah. Sedangkan para konsumen memilih 

bawang merah impor yang lebih murah harganya dan memiliki kualitas yang 

hampir sama. Dengan konsumsi bawang merah impor tersebut mengakibatkan 

produksi bawang merah di Kabupaten Brebes menurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis varibel produksi bawang merah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume impor. Dari 

hasil analisis dapat di simpulkan bahwa produksi bawang merah 

selama kurun waktu 5 tahun fluktuatif dan jika diamati melalui data, 

produksi bawang merah mengalami kenaikan bawang merah hanya 

mengalami kenaikan sedikit tetapi di saat produksi bawang merah 

mengalami penurunan, penurunannya secara tajam, dan tidak 

sebanding disaat kenaikan. 

2. Berdasarkan hasil analisis konsumsi dan harga bawang merah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume impor bawang 

merah, variabel konsumsi bawang merah. Variabel konsumsi 

menunjukan bahwa konsumsi bawang merah selama kurun waktu 5 

tahun cenderung meningkat sedangkan untuk variabel harga 

menunjukan bahwa harga bawang merah domestik mengalami 

peningkatan dan berdampak pada harga impor bawang merah lebih 

murah dibandingkan harga bawang merah domestik. 
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3. Berdasarkan uji bersama-sama pada tabel Anova diperoleh bahwa 

variabel independen produksi bawang merah, konsumsi bawang 

merah, harga bawang merah secara simultan benar-benar 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen volume impor 

bawang merah 

5.2 Saran 

Berdasakan kesimpulan di atas maka dapat dikemukaan sarankan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Pemerintah sebaiknya menurunkan volume impor bawang merah 

dengan cara tidak menerapkan  kebijakan  yang akan meningkatkan 

harga bawang merah dan lebih berfokus kepada upaya peningkatan 

produksi bawang merah. Meskipun model regresi yang dibentuk 

sudah cukup baik, namun masih sederhana di dalam menerangkan 

perilaku impor bawang merah. 

2. Seharusnya Pemerintah tidak membiarkan komoditas impor 

membanjiri pasar domestik dengan tarif yang rendah untuk 

kepentingan konsumen, maka petani bawang merah akan merosot 

pendapatan nya maka dari itu sebaiknya pemerintah meningkatkan 

harga tarif impor bawang merah yang masuk ke Jawa Tengah 

ataupun Kabupaten Brebes agar volume impor bawang merah bisa 

dapat menurun. 

 

 



57 

 

 
 

3. Tetapi jika pemerintah ingin membatasi komoditas impor bawang 

merah dengan tarif yang tinggi, pemerintah harus meningkatkan 

produkstifitas komoditas bawang merah dengan memberikan 

program budidaya bawang, memberikan kebijakan harga murah 

pada bibit bawang merah untuk diarahkan pemenuhan industri agar 

petani mendapatkan kepastian harga sehingga diharapkan dapat 

menurunkan impor dan meningkatkan produksi bawang merah 

dalam negeri. 
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Nilai Impor Bawang Merah Kabupaten Brebes Tahun 2006-2010 

Bulan Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 593820 94391 305779 313230 78596 

Februari 877830 501271 405380 402270 358375 

Maret 1245800 610083 436577 511352 447245 

April 358810 689180 524475 102181 358254 

Mei 164810 308282 213371 100253 467264 

Juni 143800 218191 115869 99112 360253 

Juli 296800 202070 204672 142290 257354 

Agustus 192820 117271 145428 132271 48493 

September 247800 109191 234786 211142 57443 

Oktober 289830 207180 302982 321322 64838 

November 261800 198173 203179 121231 44936 

Desember 355800 97092 193597 93226 42352 

Sumber: Disperindag Jawa Tengah 2011 
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Nilai Produksi Bawang Merah Kabupaten Brebes Tahun 2006-2010 
Bulan Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 161567 354538 413038 263714 439757 

Februari 82320 301758 101533 118066 188203 

Maret 49535 56377 86563 81601 165521 

April 83075 48930 14931 153368 265948 

Mei 238752 54285 194308 404305 215479 

Juni 264884 207635 463938 601628 268337 

Juli 212517 313500 318979 308728 525402 

Agustus 341941 396972 450471 386525 582879 

September 240772 410515 398175 190269 230500 

Oktober 25805 43112 52643 67270 94073 

November 53854 48223 179090 227974 309015 

Desember 37256 441454 692778 322384 843014 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah 2011 
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Nilai Konsumsi Bawang Merah Kabupaten Brebes Tahun 2006-2010 

Bulan Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 
568712 284157 139828 208222 100432 

Februari 
599983 476400 209158 297180 342458 

Maret 
624492 493985 322239 305760 435919 

April 
339647 503559 361186 296991 342978 

Mei 
251790 293518 200687 175932 447091 

Juni 
220793 202815 151720 124559 328918 

Juli 
337842 193447 192027 134489 225926 

Agustus 
212477 111120 112136 124691 106888 

September 
236222 101978 128001 205161 190173 

Oktober 
370348 109834 197867 215057 305721 

November 
248025 99734 192827 195049 222139 

Desember 
337213 96814 183061 125900 489787 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah 2011 
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Nilai Harga Bawang Merah Kabupaten Brebes Tahun 2006-2010 

Bulan Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 
15578 8150 13786 7000 5310 

Februari 
13100 8080 10857 7625 14891 

Maret 
12454 8818 12913 7075 10689 

April 
11921 8308 11325 7134 13905 

Mei 
14857 8771 10154 7058 11843 

Juni 
11785 7022 10000 7395 10983 

Juli 
9130 7667 9925 6734 12758 

Agustus 
9325 7613 8525 6887 8414 

September 
9154 7338 8150 6510 8071 

Oktober 
9619 7058 8650 6308 8825 

November 
9000 6510 8200 5471 8023 

Desember 
8525 6395 7725 5445 7944 

Sumber: Disperindag Jawa Tengah 2011 
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Hasil Analisis SPSS Versi 16.0 
 

COMPUTE LnM=LN(M). 

EXECUTE. 

COMPUTE LnQ=LN(Q). 

EXECUTE. 

COMPUTE LnC=LN(C). 

EXECUTE. 

COMPUTE LnP=LN(P). 

EXECUTE. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT LnI 

  /METHOD=ENTER LnQ LnC LnP 

  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). 

Regression 

[DataSet0]  

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LnP, LnQ, LnC
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: LnM  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .746
a
 .556 .532 .51243 .749 

a. Predictors: (Constant), LnP, LnQ, LnC   

b. Dependent Variable: LnM   

 

 

 

 

Lampiran 5 



66 

 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.418 3 6.139 23.380 .000
a
 

Residual 14.705 56 .263   

Total 33.123 59    

a. Predictors: (Constant), LnP, LnQ, LnC    

b. Dependent Variable: LnM     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.236 2.841  1.491 .142   

LnQ -.346 .082 -.420 -4.210 .000 .797 1.254 

LnC .417 .172 .283 2.419 .019 .579 1.727 

LnP .780 .302 .275 2.583 .012 .701 1.427 

a. Dependent Variable: LnM       

 

Coefficient Correlations
a
 

Model LnP LnQ LnC 

1 Correlations LnP 1.000 -.109 -.531 

LnQ -.109 1.000 .428 

LnC -.531 .428 1.000 

Covariances LnP .091 -.003 -.028 

LnQ -.003 .007 .006 

LnC -.028 .006 .030 

a. Dependent Variable: LnM   
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Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) LnQ LnC LnP 

1 1 3.993 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .006 26.638 .00 .55 .04 .01 

3 .001 87.119 .23 .37 .95 .24 

4 .000 104.868 .77 .08 .01 .76 

a. Dependent Variable: LnM     

 

Casewise Diagnostics
a
 

Case 

Number Std. Residual LnM Predicted Value Residual 

58 -3.021 11.08 12.6277 -1.54802 

a. Dependent Variable: LnM   

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 11.2331 13.5291 12.2818 .55872 60 

Std. Predicted Value -1.877 2.232 .000 1.000 60 

Standard Error of Predicted 

Value 
.071 .240 .127 .036 60 

Adjusted Predicted Value 11.2292 13.5970 12.2842 .55961 60 

Residual -1.54802 .78462 .00000 .49923 60 

Std. Residual -3.021 1.531 .000 .974 60 

Stud. Residual -3.065 1.630 -.002 1.014 60 

Deleted Residual -1.70340 .88927 -.00242 .54242 60 

Stud. Deleted Residual -3.329 1.655 -.014 1.050 60 

Mahal. Distance .149 11.981 2.950 2.344 60 

Cook's Distance .000 .607 .023 .079 60 

Centered Leverage Value .003 .203 .050 .040 60 

a. Dependent Variable: LnM     
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Charts 

 
 

 
 

 


