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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Perumnas Banyumanik merupakan salah satu perumahan yang dibangun oleh 

Perum Perumnas pada Tahun 1979 dengan luas 96,659 ha. Lokasi ini masih berada di 

Kecamatan Banyumanik yang mana memiliki ketinggian rata – rata 300 meter di atas 

permukaan laut sehingga sering disebut sebagai kota Semarang atas dengan suhu udara 

rata – rata 230 – 260 C.  

Batas – batas administrasi untuk Perumnas Banyumanik yaitu Kelurahan 

Pedalangan yang ada di sebelah utara, Kelurahan Padangsari yang terletak di sebelah 

selatan dan timur serta Kelurahan Srondol Wetan yang ada di sebelah barat. Dimana 

secara detil wilayah adminisitrasi mencakup : 

a. Kelurahan Pedalangan, mencakup RW 6 dan RW 7 

b.  Kelurahan Padangsari, mencakup RW 6, sebagian RW8, RW 9, RW 10, RW 11 

sebagian RW 12, RW 13, RW 14 dan RW 15. 

c.  Kelurahan Srondol Wetan, mencakup sebagian RW 3,RW 4, RW 5, RW6, RW 8, 

RW 9, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14,RW 15,  RW 16 dan RW 17.  

Perumnas Banyumanik sendiri  terdiri dari 5.094 unit. Berikut merupakan 

perincian jumlah bangunan di Perumnas Banyumanik. 
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a. Tipe D sebanyak 4.742 unit yang meliputi : 

1. Tipe D 21/84 sebanyak 2.332 unit 

2. Tipe D 33/84 sebanyak 2.310 unit 

3. Tipe D 36/144 sebanyak 100 unit 

b. Tipe KTM (Kapling Tanah Matang) sebanyak 352 unit, meliputi: 

1. Tipe KTM 120 sebanyak 221 unit 

2. Tipe KTM 160 sebanyak 131 unit 

4.2.  Keadaan Umum Penduduk di Perumnas Banyumanik 

Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau 

kelompok tertentu berdasarkan kriteria pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnis 

tertentu. Data kependudukan adalah segala  tampilan data penduduk dalam yang 

diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan dalam berbagai bentuk data. 

Jumlah penduduk di Perumnas Banyumanik terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan 

Padangsari, Kelurahan Pedalangan, dan Kelurahan Srondol Wetan. 

     Tabel 3. Jumlah Penduduk Perumnas Banyumanik (September 2016) 

No. Kelurahan 
Penduduk 

Jumlah Penduduk 
Laki – Laki Perempuan 

  - - - - - - - -  - - - - - - jiwa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1 Padangsari 6.048 6.424 12.472 

2 Pedalangan 5.710 5.726 11.436 

3 Srondol Wetan 10.383 10.838 21.221 

 Total Penduduk 22.141 22.988 45.129 

Sumber : Laporan Monografi Kelurahan Padangsari, Pedalangan, dan Srondol Wetan, 

2016. 
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 Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa total penduduk di 3 kelurahan sebanyak 

45.129 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki – laki sebanyak 22.141 jiwa dan 

jumlah penduduk perempuan sebesar 22.988 jiwa. Penduduk yang menempati 3 

kelurahan merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak ditempati oleh penduduk 

asing. Jumlah penduduk paling banyak yaitu ada pada Kelurahan Srondol Wetan 

(21.221 jiwa) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kelurahan Pedalangan 

(11.436 jiwa).  

 Tipologi masyarakat Perumnas Banyumanik yang merupakan masyarakat 

perkotaan semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Secara umum, sebagian besar 

penduduk sudah  bisa menamatkan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA). Tabel 4. 

merupakan data penduduk  berdasarkan tingkat pendidikannya.   

     Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Perumnas 

Banyumanik 

No. Pendidikan 
Jumlah Penduduk 

Padangsari Pedalangan Srondol Wetan 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - jiwa - - - - - - - - - - - - - - -  

1 Tidak Sekolah 20 545 71 

2 Tidak Tamat SD 201 224 4.710 

3 Belum Tamat SD 275 775 293 

4 Tamatan SD 2.869 1.224 1.332 

5 Tamat SMP 2.986 2.184 6.264 

6 Tamat SMA 3.946 2.753 6.132 

7 Tamatan Akademi 551 1.890 1.335 

8 Perguruan Tinggi 659 1.841 1.103 

Sumber : Laporan Monografi Kelurahan Padangsari, Pedalangan, dan Srondol Wetan, 

2016. 
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 Berdasarkan Tabel 4. tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan, diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Padangsari paling 

banyak yaitu penduduk yang tamat SMA (3.946). Penduduk Kelurahan Padangsari 

paling banyak menempati pendidikan pada jenjang SMA (2.735 jiwa). Pada  Kelurahan 

Srondol Wetan terdapat 6.132 sudah tamat SMA  namun lebih sedikit disbanding 

dengaan jumlah penduduk yang tamat SMP (6.264 jiwa).  

Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam 

memberdayakan potensi sumber daya alam. Tabel 5. merupakan pendataan jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok. 

     Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok 

No. Mata Pencaharian 
Jumlah Penduduk 

Padangsari Pedalangan Srondol Wetan 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - jiwa - - - - - - - - - - - - - -  

1 Petani Sendiri 0 1 9 

2 Buruh Tani 2 0 27 

3 Nelayan 0 0 0 

4 Pengusaha 163 367 209 

5 Buruh Industri 2.138 978 2.283 

6 Buruh Bangunan 839 954 140 

7 Pedagang 415 1.273 891 

8 Pengangkutan 93 785 120 

9 Pegawai Negeri Sipil 1.579 1.153 915 

10 Pensiunan 1.167 798 387 

11 Lain – Lain (jasa) 1.412 2.657 1.195 

 Jumlah 7.808 8.966 6.446 

Sumber : Laporan Monografi Kelurahan Padangsari, Pedalangan, dan Srondol Wetan, 

2016. 
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 Tabel 5. menunjukkan bahwa sebanyak 7.808 orang yang ada di Kelurahan 

Padangsari memilki mata pencaharian pokok. Mata pencaharian yang paling banyak 

digeluti oleh penduduk di Kelurahan Padangsari yaitu buruh industri (2.138 jiwa) dan 

tidak ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sendiri maupun nelayan. Data 

pada Tabel 5. juga menunjukkan sebanyak 8.966 penduduk Kelurahan Pedalangan 

memiliki pekerjaan. Jenis pekerjaan yang paling banyak yaitu  jasa (2.657 jiwa) dan 

tidak ada yang bekerja sebagai buruh tani serta nelayan. Sebanyak 6.446 penduduk 

Kelurahan Srondol Wetan memiliki mata pencaharian sebagai upaya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sebagian besar penduduk Kelurahan Srondol Wetan berprofesi 

sebagai buruh industri (2.283 jiwa) dan tidak ada yang bermata pencaharian sebagai 

nelayan.  

4.3.  Karakteristik Responden 

 Responden pada penelitian kali ini adalah ibu rumah tangga yang tinggal di 

Perumnas Banyumanik. Hasil penyebaran kuisioner kepada 100 responden 

menjelaskan  data pembagian karakteristik responden disajikan pada Tabel 6. 

Berdasarkan Tabel 6.  

Karakteristik responden berdasarkan usia dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

kurang dari atau sama dengan 30 tahun, 31 – 56 tahun dan lebih dari 56 tahun.  

Sebanyak 10 responden memiliki usia kurang dari 30 tahun dan sebanyak 21 responden 

berada pada usia lebih dari 56 tahun. Responden terbanyak yaitu berada pada usia 31 
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– 56 tahun (69 jiwa) hal tersebut dapat menjelaskan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini memiliki usia produktif kerja.  

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pengetahuan 

seseorang. Pada Tabel 6. diketahui bahwa responden terbanyak memiliki jenjang 

pendidikan SMA atau sederajat (43%) dan responden dengan jenjang pendidikan SD 

hanya sebesar 10%. Pekerjaan seseorang umumnya memiliki dampak terhadap 

pendapatan seseorang. Sehingga apabila seseorang mendapatkan upah yang tinggi atas 

suatu pekerjaannya maka tingkat konsumsi akan semakin tinggi.  

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dibagi menjadi tujuh kategori 

yaitu ibu rumah tangga,  wiraswasta, buruh, karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS),  

guru dan pensiunan. Hasil penelitian terhadap 100 responden menunjukkan bahwa 

sebanyak 57% responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Responden 

lebih memilih untuk menetap di rumah dan membiarkan anggota keluarga lain yang 

bekerja dan 3% responden bekerja sebagai buruh untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Setiap rumah tangga pasti memiliki perbedaan dalam frekuensi pembelian cabai 

merah  keriting. Berdasarkan hasil wawancara pada kuesioner diketahui bahwa 

sebagian besar rumah tangga memilih untuk membeli cabai merah keriting sebanyak 1 

– 10 kali dalam sebulan. Persentase sebesar 56% menunjukkan bahwa kebanyakan 

rumah tangga tidak ingin membeli cabai merah keriting setiap hari karena cabai 

keriting mudah membusuk.  
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       Tabel 6. Karakteristik Responden 

No Indikator Jumlah Persentase 

  - - -  jiwa - - - - - -% - - - 

1 Usia (tahun) 

≤30 tahun 

31 – 56 tahun 

>56tahun 

 

10 

69 

21 

 

10 

69 

21 

2 Pendidikan 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

Diploma 

Sarjana 

 

10 

21 

43 

10 

16 

 

10 

21 

43 

10 

16 

3 Pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga 

Wiraswasta 

Buruh 

Karyawan Tetap 

Pegawai Negereri Sipil 

Guru 

Pensiunan 

 

57 

20 

3 

7 

5 

4 

4 

 

57 

20 

3 

7 

5 

4 

4 

4 Frekuensi Pembelian Cabai (kali/bulan) 

1   – 10  

11 – 20 

21 – 30  

 

56 

18 

25 

 

56 

18 

25 

5 Tempat Pembelian Cabai 

Pasar Tradisional 

Tukang Sayur Keliling 

Warung Sayur 

Pasar Swalayan 

 

42 

54 

3 

1 

 

42 

54 

3 

1 

7 Pendapatan (Rp/bulan) 

  1.000.000 – 2.000.000 

>2.000.000 – 3.000.000 

>3.000.000 – 4.000.000 

 

35 

53 

12 

 

35 

53 

12 

8 Jumlah Anggota keluarga (jiwa) 

1 – 3 

4 – 6  

7 

 

25 

65 

10 

 

25 

65 

10 

Sumber : Data Primer Penelitian, 2016. 
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Harga cabai merah keriting yang cukup mahal membuat para ibu rumah tangga 

memilih untuk meminimalisir pemakaian cabai merah keriting. Sebanyak 25% rumah 

tangga memilih untuk melakukan pembelian cabai merah keriting 21 hingga 30 kali 

dalam sebulan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor salah satunya jumlah anggota 

keluarga yang banyak sehingga kebutuhan akan cabai merah keriting pun lebih besar.  

Sebagian besar penduduk di Perumnas Banyumanik mengkonsumsi cabai 

merah keriting sebagai bumbu masak. Komoditi ini mudah ditemui baik di pasar 

tradisional, tukang sayur keliling, warung sayur, dan pasar swalayan. Meskipun 

demikian setiap rumah tangga memiliki selera yang berbeda dalam memilih tempat 

untuk membeli cabai merah keriting. Berdasarkan Tabel 6., diketahui sebesar 54% dari 

total responden memilih untuk membeli cabai merah keriting di tukang sayur keliling. 

Hal ini disebabkan karena tidak semua responden bepergian setiap hari ke pasar 

tradisional. Tukang sayur keliling lebih dipilih karena responden tidak perlu pergi 

keluar rumah agar mendapatkan cabai merah keriting. Meski harga yang ditawarkan 

sedikit lebih mahal namun responden tidak terlalu keberatan. Sebanyak 42% lebih 

memilih membeli cabai merah keriting di pasar tradisional karena lebih murah dan 

kualitas cabai lebih baik. Sebanyak 3% responden lain memilih untuk membeli cabai 

merah keiriting di warung sayur karena dekat dengan rumah dan harga yang ditawarkan 

tidak jauh berbeda dengan harga yang ada di pasar tradisional. Sementara 1 responden 

memilih untuk membeli cabai merah kriting di pasar swalayan karena kenyamanan 

yang diberikan. 
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 Pendapatan rumah tangga adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga 

yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam suatu rumah 

tangga. Pada Tabel 6. Diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan 

>2.000.000 – 3.000.000 rupiah/bulan yaitu dengan persentase sebesar 53%. Sedangkan 

35% responden memiliki pendapatan sebesar 1.000.000 – 2.000.000 rupiah/bulan dan 

12% responden memiliki pendapatan sebesar >3.000.000 – 4.000.000 rupiah/bulan. 

 Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang ada dalam 

suatu keluarga dengan satuan jiwa. Pada Tabel 6. menunjukkan bahwa sebanyak 25% 

responden memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 1 – 3 jiwa, 65% responden 

memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 – 6 jiwa dan 10% responden memiliki 

jumlah anggota keluarga sebesar 7 jiwa. 

4.4. Variabel – Variabel Penelitian 

 

 Permintaan akan suatu barang tentu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Sama halnya dengan permintaan cabai merah keriting di Kota Semarang. Tabel 7 

merupakan hasil output menggunakan software IBM Statistics SPSS 21 menunjukkan 

karakteristik dari variabel dari penelitian.  

Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 sampel data. Nilai Mean menunjukkan 

rata-rata dari data yang ada, Std. Deviation adalah suatu indeks yang menggambarkan 

sebaran data terhadap rata – ratanya. Nilai minimum adalah nilai terdendah yang ada 

pada suatu data dalam total sampel data, sedangkan nilai maksimum adalah nilai 
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tertinggi yang ada pada suatu data yang terdapat didalam sampel data dan ditunjukkan 

pada Tabel 7.  

     Tabel 7. Variabel – Variabel Penelitian 
 

Descriptive Statitics 

Variabel N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Y 100 0,935 0,470 0,18 2,00 

X1 100 56.380 5.526,392 50.000 70.000 

X2 100 44.540 4.393,337 35.000 50.000 

X3 100 46.840 5.683,078 35.000 58.000 

X4 100 12.510 1.921,410 9.000 16.000 

X5 100 2.460.000 678.679,645 1.400.000 4.000.000 

X6 100 4,55 1,493 1 7 

X7 100 0,76 0,429 0 1 

Sumber: Data output SPSS (diolah) 

Keterangan : 

Y   =  Jumlah Permintaan Cabai Merah Keriting (kg/bulan) 

X1  =  Variabel harga cabai merah keriting (Rp/kg) 

X2  =  Variabel harga cabai rawit hijau (Rp/kg) 

X3  =  Variabel  harga bawang merah (Rp/kg) 

X4   = Variabel harga tomat (Rp/kg) 

X5  =  Variabel pendapatan konsumen rumah tangga (Rp/bulan) 

X6  =  Variabel  jumlah anggota keluarga (jiwa) 

X7  =  Dummy selera (0 = tidak senang, 1 = senang) 

 

 Permintaan Cabai Merah Keriting (Y) 

Hasil menunjukkan bahwa permintaan cabai merah keriting (Y) memiliki nilai 

Minimum sebesar 0,18 kg dan nilai Maksimum sebesar 2,00 kg per bulan,  Rata – 

Rata 0,935 kg per bulan dan Std. Deviasi 0,470. Rata-rata konsumsi 100 responden 
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lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi cabai merah keriting di 

Indonesia (kapita/bulan). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 

diketahui bahwa konsumsi rata-rata cabai merah keriting per kapita per bulan adalah 

1,12 kg. Meskipun jumlah tersebut lebih banyak tetapi hanya memiliki selisih 0,18 

kg. 

a. Harga Cabai Merah Keriting (X1) 

Pada Tabel 4.9., diketahui bahwa untuk harga cabai merah keriting (X1) 

menunjukkan nilai Minimum Rp. 50.000/kg dan nilai Maksimum sebesar Rp. 

70.000/kg, Rata – Rata yaitu Rp. 56.380/kg dan Std. Deviasi 5.526,392. Harga cabai 

merah keriting pada lokasi penelitian cenderung memiliki harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan harga pasar lain yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan data 

dari Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2016 diketahui harga rata-rata untuk komoditi cabai merah keriting sebesar Rp. 

58.655/kg. Hal ini menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting di lokasi 

penelitian lebih terjangkau. 

b. Harga Cabai Rawit Hijau (X2) 

Harga cabai rawit hijau (X2) Menunjukkan nilai Minimum Rp. 35.000/kg dan nilai 

Maksimum  sebesar Rp. 50.000/kg, Rata – Rata yaitu Rp. 44.540/kg dan Std. 

Deviasi 4.4540,00. Harga rata-rata cabai rawit hijau di beberapa pasar di Kota 

semarang mencapai Rp. 45.300/kg sehingga hanya terdapat selisih harga Rp 760 

(Sumber : Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi Provinsi Jawa Tengah, 

2016). 



52 

 

c. Harga Bawang Merah (X3) 

Hasil menunjukkan harga bawang merah (X3) memiliki nilai Minimum Rp. 

35.000/kg dan nilai Maksimum  sebesar Rp. 58.000/kg Rata – Rata yaitu Rp. 

46.840/kg dan Std. Deviasi 5.683,078. Berdasarkan data dari Sistem Informasi 

Harga dan Produk Komoditi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 diketahui harga 

rata-rata komoditi bawang merah sebesar Rp. 44.000/kg, artinya harga bawang 

merah dipasar lain sedikit lebih terjangkau dibandingkan dengan harga yang ada di 

lokasi penelitian. 

d. Harga Tomat (X4)  

Menunjukkan nilai Minimum Rp. 9.000/kg dan nilai Maksimum  sebesar Rp. 

16.000/kg, Rata – Rata yaitu Rp. 12.510/kg dan Std. Deviasi 1.921,410. Rata – rata 

harga tomat di pasaran tidak jauh berbeda yaitu Rp. 12.290/kg (Sumber : Sistem 

Informasi Harga dan Produk Komoditi Provinsi Jawa Tengah, 2016). 

e. Pendapatan Konsumen Rumah Tangga (X5)  

Pendapatan konsumen rumah tangga mempunyai nilai Minimum Rp. 

1.400.000/bulan dan nilai Maksimum  sebesar Rp. 4.000.000/bulan, Rata – Rata 

yaitu Rp. 2.460.000/bulan. Nilai rata-rata pendapatan konsumen rumah tangga 

tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UMK) Semarang. Berdasarkan Keputusan Gubernur SK No.560/50 Tahun 2016 

diketahui bahwa UMK Kota Semarang mencapai nilai Rp. 2.125.000  

f. Jumlah Anggota Keluarga  (X6)  
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Menunjukkan nilai Minimum 1 orang/rumah tangga, Maksimum 7 orang/rumah 

tangga., Rata-Rata4.55 ≈ 5 orang/rumah tangga dan Std. Deviasi1,493 

g. Selera (X7) 

Selera memiliki nilai Minimum 0, Maksimum, 1 Rata-Rata 0.76 dan Std. Deviasi 

0,429. Dimana 0 merupakan dummy dari “tidak senang” dan 1 merupakan dummy 

dari “senang”. 

4.5.  Uji Hipotesis  

4.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov – Smirnov 

diperoleh bahwa varibel dependen adalah normal (nilai signifikansi >0,05).  

Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier 

berganda seperti persamaan yang telah dimodelkan. Komputasi data menggunakan 

software SPSS tercantum dalam Lampiran 7. Maka persamaan yang diperoleh : 

Y = -1,612 – 1,096E-005 X1 + 6,203E-005 X2 – 3,219E-006 X3 – 4,628E-008 X4 + 

1,096E-007 X5 + 0,54 X6 + 0,22 X7 + e 

 Selanjutnya persamaan tersebut diuji dengan asumsi klasik agar diperoleh 

persamaan BLUE (Best Liniear Unbias Estimated) yang meliputi normalitas error, 

heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinieritas. 

a. Normalitas Error 
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Berdasarkan Gambar 2., gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan 

mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ghozali (2005) yang menyatakan bahwa suatu data dapat dikatakan 

terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

garis diagonalnya. Model regresi yang baik adalah sebaiknya memiliki data yang 

terdistribusi normal. Priyatno (2011) juga menambahkan bahwa cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan 

analisis grafik. Disebut normal error apabila scatter plot mengikuti garis 

diagonalnya . Pada penelitian ini Uji Normalitas menggunakan grafik p dengan 

hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi  3. Grafik P-Plot 
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b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya 

(Ghozali, 2005).  

 

. 

 

 

 

 

Ilustrasi  4. Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot 

Berdasarkan Ilustrasi 4., dapat diketahui bahwa titik – titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola yang teratur. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Priyatno (2011) yang menyatakan bahwa dan jika 

tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dapat terjadi apabila adanya penyimpangan terhadap suatu 

observasi oleh penyimpangan yang lain. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson 
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hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta 

dalam model regresi serta tidak adanya variabel lagi diantara variabel bebas (Ghozali, 

2005). Berdasarkan Tabel 9., diperoleh nilai Durbin-Watson (dw) sebesar 1,802 

Kemudian dari tabel Durbin-Watson untuk k = 7 dan n = 100 diperoleh dL = 1,528; 

du= 1,826. Nilai d terletak diantara dL dan du atau 1,528 ≤ 1,802 ≤ 1,826 sehingga 

tidak dapat diambil keputusan ada atau tidaknya korelasi positif. Namun, hal ini bisa 

dianggap tidak ada autokorelasi positif. 

     Tabel 9. Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .862a .743 .724 .24707 1.802 

Sumber : Data output SPSS (diolah) 

d.  Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (variabel independen). 

Apabila nilai Variabel Inflation Factor (VIF)  kurang dari 10 dan besarnya Tolerance 

lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikoliniearitas (Ghozali, 2005). 

Berdasarkan Tabel 10., dapat diketahui nilai Tolerance dari masing – masing 

variabel secara berturut – turut adalah X1 = 0,855; X2 = 0,444; X3 = 0.941; X4 = 0,948; 

X5 = 0.706; X6 = 0,468; dan X7 = 0,894. Nilai Variabel Inflation Factor (VIF) pada 

masing – masing variabel adalah X1 = 1,170; X2 = 2,254; X3 = 1,063; X4 = 1,055; X5 

= 1,417; X6 = 2,136; dan X7 = 1,119. Nilai Tolerance pada semua variabel independen 
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dalam penelitian ini memiliki hasil yang lebih besar dari 0,10. Nilai VIF pada masing 

– masing variabel independen memiliki nilai kurang dari 10 maka hasil output tidak 

terjadi multikolinieritas. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghazali (2005) yang 

menyatakan bahwa besarnya VIF yang bebas Multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF 

kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1. 

      Tabel 10. Uji Multikoliniaritas 

Model Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 0.855 1.170 

X2 0.444 2.254 

X3 0.941 1.063 

X4 0.948 1.055 

X5 0.706 1.417 

X6 0.468 2.136 

X7 0.894 1.119 

Sumber : Data output SPSS (diolah) 

Berdasarkan analisis BLUE dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut 

memenuhi asumsi klasik sehingga persamaan tersebut dapat digunakan. Nilai 

persamaan pada model regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta a = -1,612, angka tersebut menjelaskan bahwa permintaan cabai 

merah keriting akan bernilai -1,612 apabila faktor lain sama dengan nol. 
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b. Koefisien regresi variabel harga cabai merah keriting (X1) = -1,096E-005. Tanda 

negatif dapat menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga cabai merah keriting sebesar 

1 Rp/kg maka permintaan cabai merah keriting akan mengalami penurunan sebesar 

0,00001096 kg. 

c. Koefisien regresi variabel harga cabai rawit hijau (X2) = 6,203E-005. Koefisien 

bertanda positif maka dapat dijelaskan apabila harga cabai rawit hijau naik sebesar 

1 Rp/kg maka permintaan cabai merah keriting akan mengalami kenaikan sebesar 

0,00006203 kg. 

d. Koefisien regresi variabel harga bawang merah (X3) = -3,219E-006 dapat dijelaskan 

bahwa setiap kenaikan harga bawang merah sebesar 1 Rp/kg maka permintaan cabai 

merah keriting akan mengalami penurunan sebesar 0,000003219 kg. 

e. Koefisien regresi variabel harga tomat (X4) = -4,628E-008. Tanda negatif dapat 

dijelaskan bahwa setiap kenaikan harga tomat sebesar 1 Rp/kg maka permintaan 

cabai merah keriting akan mengalami penurunan sebesar 0,00000004628 kg. 

f.  Koefisien regresi variabel pendapatan konsumen rumah tangga (X5) = 1,096E-007 

sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan pendapatan konsumen rumah 

tangga sebesar 1 Rp/bulan, permintaan cabai merah keriting akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,0000001096 kg. 

g. Koefisien regresi variabel jumlah anggota keluarga (X6) = 0,054. Tanda positif  

dapat menjelaskan bahwa setiap kenaikan jumlah anggota keluarga sebesar 1 jiwa, 

permintaan cabai merah keriting akan mengalami kenaikan sebesar 0,054 kg. 



59 

 

h. Koefisien regresi variabel selera (X7) = 0,022. Apabila rasio X7 mengalami kenaikan 

dari tidak senang menjadi senang, maka permintaan cabai merah keriting akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,022 kg. 

Secara serempak persamaan tersebut sangat signifikan berdasarkan uji F yang 

tercantum dalam Tabel 11.  

     Tabel 11. Uji Statistik F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 16.245 7 2.321 38.020 .000b 

Residual 5.616 92 .061   

Total 21.861 99    

Sumber : Data output SPSS (diolah) 

Berdasarkan Tabel 11., dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. 

Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan dan serempak antara X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap permintaan cabai 

merah keriting di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2005) yang 

menyatakan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak  (H1 

diterima) berarti variabel independent secara serempak berpengaruh terhadap variabel 

dependent. 

Secara parsial persamaan yang diperoleh ada yang signifikan dan ada yang 

tidak signifikan berdasarkan uji t. Hasil komputasi SPSS ditabelkan pada Tabel 12. 
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Pengujian pengaruh parsial X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai sig >0,05, maka H1 ditolak (H0 diterima)  

b. Jika nilai sig ≤ 0,05, maka H1 diterima (H0 ditolak)  

     Tabel 12. Uji Statistik t 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

1 

(Constant) -1.612 .526 -3.065         .003 

X1 -1.096E-005 .000 -2.256        .026* 

X2 6.203E-005 .000 7.310 .000* 

X3 -3.219E-006 .000 -.715          .477 

X4 -4.628E-008 .000 -.003          .997 

X5 1.096E-007 .000 2.515 .014* 

X6 .054 .024 2.215 .029* 

X7 .022 .061 0.358          .721 
 

Sumber : Data output SPSS (diolah) 

 

Pada Tabel 12. Uji Statistik dianalisa secara parsial sebagai berikut: 

a. Harga cabai merah keriting 

Berdasarkan Tabel 12., dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk harga 

cabai merah keriting adalah 0,026. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya harga cabai merah keriting memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap permintaan cabai merah keriting di Kota Semarang. Nilai koefisien negatif 
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menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting memiliki pengaruh terbalik dengan 

permintaan cabai merah keriting 

b. Harga cabai rawit hijau 

Nilai signifikansi pada variabel harga cabai rawit hijau sebesar 0,000, maka dapat 

dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya harga cabai rawit hijau memiliki 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap permintaan cabai merah keriting di Kota 

Semarang. Koefisien variabel bertanda positif artinya harga cabai rawit hijau memikiki 

pengaruh yang searah dengan permintaan cabai merah keriting. 

c. Harga bawang merah 

Berdasarkan Tabel 12., terlihat bahwa nilai signifikansi untuk harga merah 

sebesar 0,477, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya harga 

bawang merah tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan cabai merah keriting di 

Kota Semarang. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa harga bawang merah 

memiliki pengaruh yang terbalik dengan permintaan cabai merah keriting 

d. Harga tomat  

Nilai signifikansi yang terdapat pada harga merah sebesar 0,477, maka dapat 

dinyatakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya harga bawang merah tidak 

memiliki pengaruh terhadap permintaan cabai merah keriting di Kota Semarang. Nilai 

koefisien negatif menunjukkan bahwa harga tomat memiliki pengaruh negatif dengan 

permintaan cabai merah keriting. 

e. Pendapatan konsumen rumah tangga 
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Variabel pendapatan konsumen rumah tangga memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,014. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak H1 diterima, artinya pendapatan 

konsumen rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan cabai 

merah keriting di Kota Semarang. Koefisien variabel bertanda positif artinya 

pendapatan memiliki pengaruh searah dengan permintaan cabai merah keriting. 

f. Jumlah anggota keluarga 

Berdasarkan Tabel 12., nilai signifikansi yang terdapat pada jumlah anggota 

keluarga adalah 0,029, maka dapat dijelaskan bahwa H0 ditolak H1diterima, artinya 

jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan cabai 

merah keriting di Kota Semarang. Koefisien variabel bertanda positif artinya jumlah 

anggota keluarga memiliki pengaruh yang searah dengan permintaan cabai merah 

keriting. 

g. Selera 

Variabel selera memiliki nilai signifikansi sebesar 0,721, sehingga dapat dijelaskan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya selera tidak memiliki pengaruh terhadap 

permintaan cabai merah keriting di Kota Semarang. Koefisien variabel bertanda positif 

artinya selera memiliki hubungan yang searah dengan permintaan cabai merah keriting. 

 Berdarkan analisis parsial tersebut maka dapat dinyatakan variabel harga cabai 

merah keriting, harga cabai rawit hijau, pendapatan konsumen rumah tangga, dan 

jumlah anggota keluarga yang secara parsial signifikan terhadap permintaan cabai 

merah. 
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Kecocokan model dapat dilihat dari koefisien determinasi R2. Pada Tabel 13, 

hasil uji koefisien determinansi R2 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,724 

yang berarti bahwa 72,4% variasi atau perubahan dalam permintaan cabai merah dapat 

dijelaskan oleh seluruh variabel bebas yang diduga berpengaruh. Hasil SPSS tercantum 

dalam Lampiran 6 dan dibuat Tabel 11 sebagai berikut :  

      Tabel 13. Koefisien Determinansi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .862a .743 .724 .24707 

  Sumber : Data output SPSS (diolah) 

 

 Sisanya sebesar 27,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar dari penelitian. 

Sehingga nilai tersebut menggambarkan bahwa semua variabel independen yang 

digunakan bias menjelaskan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap permintaan 

cabai merah keriting. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2005) yang menyatakan 

bahwa  nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

4.5.1.  Elastisitas Permintaan  

 

Nilai elastisitas yang dijabarkan pada Tabel 14. adalah dengan cara mengalikan 

koefisien b dengan Xrata-rata dibagi Yrata-rata. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Machfudz (2007) yang menyatakan bahwa besarnya elastisitas didapat melalui rumus 

: 

= b x  
Xrata−rata

Yrata−rata
 

Berdasarkan Tabel 14., dapat diketahui bahwa besarnya elastisitas harga cabai 

merah keriting sebesar -0,661.Tanda negatif menunjukkan bahwa variabel harga cabai 

merah keriting memiliki pengaruh yang berbanding terbalik dengan permintaan cabai 

merah keriting.  Apabila harga cabai merah keriting naik 1% maka permintaan cabai 

merah keriting akan turun sebesar 0,661% begitu juga sebaliknya. Permintaan cabai 

merah keriting bersifat inelastis karena nilainya kurang dari 1 yang artinya bahwa 

persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sugiarto (2005) yang menyatakan bahwa Perubahan 

permintaan (dalam persentase) lebih kecil daripada perubahan harga, biasanya barang 

– barang yang inelastis adalah kebutuhan pokok atau primer. 

Nilai elastisitas harga silang yang terdapat pada harga cabai rawit hijau adalah 

2,955, maka dapat dijelaskan bahwa apabila harga cabai rawit hijau naik sebesar 1% 

maka permintaan cabai merah keriting akan naik sebesar 2,955%. Elastisitas harga 

cabai rawit hijau bersifat elastis (2,955 > 1) artinya persentase perubahan jumlah yang 

diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Nilai elastisitas harga cabai rawit 

hijau yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa cabai rawit hijau merupakan barang 

substitusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (2001) yang menyatakan bahwa 

nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif, yaitu permintaan 
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terhadap suatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan harga barang 

penggantinya. 

       Tabel 14. Elastisitas Permintaan 

No. Variabel 

Koefisien 

regresi (b) Rata-rata Elastisitas 

1 Permintaan cabai 

merah keriting (Y) -1.612 0,9349 

 
2 Harga cabai merah 

keriting (X1) -1.096E-05 56.380 -0,661 

3 Harga cabai rawit 

hijau (X2) 6.203E-05 44.540 2.955 

4 Harga bawang merah 

(X3) 
-3.219E-06 46.840 -0,1613 

5 Harga tomat (X4) -4.628E-08 12.510 -0,000 

6 Pendapatan rumah 

tangga (X5) 
1.096E-07 2.460.000.00 0,288 

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2016 

  

 Berdasarkan hasil dari uji elastisitas diketahui bahwa nilai elastisitas pada harga 

bawang merah dan harga tomat sebesar -0,1613 dan -0,000. Nilai tersebut kurang dari 

1 yang artinya inelastis. Koefisien regresi keduanya sama – sama memiliki tanda 

negative yang artinya memiliki hubungan yang terbalik dengan permintaan cabai 

merah keriting. Apabila harga bawang merah naik sebesar 1% maka akan menurunkan 

permintaan cabai merah keriting sebesar 0,1613%. Sementara apabila harga tomat 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka permintaan akan cabai merah keriting 

mengalami penurunan sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bawang merah dan 
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tomat merupakan barang komplementer. Hal ini sesuai dengan pendapat Noviasri 

(2014) yang menyatakan bahwa barang-barang pelengkap elastisitas silangnya bernilai 

negatif dan jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan 

perubahan harga barang Y. 

Hasil perhitungan elastisitas pendapatan didapatkan hasil sebesar 0,288 yang 

berarti bahwa apabila jumlah pendapatan meningkat sebesar 1% maka akan menaikkan 

jumlah permintaan cabai merah keriting sebesar 0,288%. Angka elastisitas pendapatan 

menunjukkan nilai yang kurang dari 1 dan bertanda positif menunjukkan bahwa cabai 

merah keriting merupakan barang kebutuhan pokok artinya persentase perubahan 

permintaan lebih kecil dari perubahan pendapatan. Hal ini seusia dengan pendapat 

Nugroho (2003) yang menyatakan bahwa apabila elastsitas pendapatan nol maka 

barang tersebut bersifat income independent (untuk barang yang tidak berubah sesuai 

pendapatannya, misalnya kebutuhan pokok atau umumnya nilai Em< 1. 

 

4.6.    Interpretasi Hasil 

 

 Cabai merah keriting merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

penting karena hampir setiap konsumen rumah tangga mengkonsumi cabai merah 

keriting. Kebanyakan dari konsumen rumah tangga menggunakan cabai merah keriting 

sebagai bahan penyedap dan pelengkap bumbu masakan Indonesia. Hasil analisis 

statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata – rata permintaan cabai merah keriting 

sebesar 0,9349 kg/bulan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) diketahui 
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bahwa konsumsi rata-rata cabai merah keriting per kapita per bulan adalah 1,12 kg. 

Permintaan cabai merah keriting akan bertambah 10% - 20% menjelang hari besar 

keagamaan (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2015).  

Berdasarkan uji F pada Tabel 11., didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi 

adalah 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan dan simultan antara X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap 

permintaan cabai merah keriting di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ghozali (2005) yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka 

H0 ditolak  (H1 diterima) berarti variabel independent secara serempak berpengaruh 

terhadap variabel dependent. Hasil uji koefisien determinansi R2 pada menunjukkan 

nilai adjusted R square sebesar 0,724 yang berarti bahwa 72,4% variasi atau perubahan 

dalam permintaan cabai merah dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas yang 

diduga berpengaruh. Sedangkan sisanya sebesar 27,6% dijelaskan oleh faktor lain di 

luar dari penelitian.  

4.6.1.  Pengaruh Harga Cabai Merah Keriting Terhadap Permintaan Cabai 

Merah Keriting 
 

Faktor yang pertama yang diduga berpengaruh terhadap permintaan cabai 

merah keriting adalah harga cabai merah keriting. Harga merupakan salah satu faktor 

terpenting yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen dalam membeli suatu barang. 

Harga pembelian cabai cukup beragam dikarenakan perbedaan tempat pembelian 

cabai. Harga jual cabai merah keriting  di pasar tradisional lebih terjangkau 
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dibandingkan dengan harga jual di supermarket. Harga rata – rata cabai merah keriting 

yang dibeli konsumen adalah Rp 56.380,-/kg.  

Harga cabai merah keriting cenderung berfluktuasi sehingga permintaan cabai 

merah keriting relatif tidak stabil. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi (2009) yang 

menyatakan bahwa apabila pasokan cabai  merah keriting kurang atau lebih rendah dari 

permintaan maka akan terjadi kenaikan harga. Salah satu faktor yang menjadi 

penyebab naiknya harga cabai merah keriting adalah faktor musim. Harga cabai merah 

keriting melonjak naik saat musim paceklik dan harga cabai merah keriting akan 

mengalami penurunan saat musim panen produksi.  

Pada hasil Uji Statistik t diperoleh nilai signifikansi untuk harga cabai merah 

keriting adalah 0,026 artinya harga cabai merah keriting memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap permintaan cabai merah keriting di Kota Semarang. Oleh karena 

itu hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel harga cabai merah 

keriting diduga berpengaruh secara parsial terhadap permintaan cabai merah keriting 

dapat diterima.  

Niali β pada variabel harga cabai merah keriting adalah -0,00001096. Tanda 

negatif menunjukkan bahwa apabila harga cabai merah keriting mengalami kenaikan 

sebesar 1 Rp/kg maka permintaan akan cabai merah keriting akan mengalami 

penurunan sebesar 0,00001096 kg. Walaupun penurunan jumlah cabai merah keriting 

sangat sedikit atau sebesar 0,00001096  kg, namun angka tersebut menunjukan masih 

terjadi penurunan pada jumlah pembelian cabai merah keriting di Kota Semarang. 

Tanda ini sesuai dengan harapan dimana harga cabai merah keriting berpengaruh 
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negatif (terbalik) terhadap permintan cabai merah keriting. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis ekonomi dalam Priyanti (2012) yang menyatakan bahwa harga suatu 

komoditi dan kuantitas yang akan diminta berhubungan secara negatif dengan faktor 

lainnya dianggap konstan. Konsumen rumah tangga akan meminta suatu produk lebih 

banyak jika harganya rendah, atau lebih sedikit jika harganya lebih tinggi. Sebaliknya 

konsumen akan lebih konsumtif jika terjadi penurunan harga. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sumarsono (2007) yang menyatakan bahwa hukum permintaan menyatakan 

jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. 

Besarnya elastisitas harga cabai merah keriting sebesar -0,661. Tanda negatif 

menunjukkan bahwa variabel harga cabai merah keriting memiliki pengaruh yang 

berlawanan dengan permintaan cabai merah keriting. Sehingga apabila harga cabai 

merah naik 1% maka permintaan cabai merah keriting akan turun sebesar 0,661% 

begitu juga sebaliknya. Permintaan cabai merah keriting bersifat inelastis karena 

nilainya kurang dari 1. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang 

menyatakan bahwa diduga nilai elastisitas harga terhadap permintaan adalah elastis. 

Komoditi cabai merah keriting bersifat inelastis karena cabai merah keriting 

merupakan salah satu produk kebutuhan/primer. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sugiarto (2005) yang menyatakan bahwa barang – barang yang inelastis adalah 

kebutuhan pokok atau primer dan nilainya <1. 

Apabila harga cabai merah keriting naik, orang – orang akan tetap membeli cabai 

merah keriting untuk memenuhi kebutuhannya. meski penggunaannya mungkin dapat 

dihemat. Sebaliknya apabila harga turun, konsumen juga tidak akan menambah 
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konsumsi sebesar penurunan harga. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi (2009) 

dengan judul penelitian “Analisis permintaan Permintaan Cabai Merah (Capsicum 

annuum L.) di Kota Surakarta” yang menyatakan bahwa nilai elastisitas harga cabai 

bersifat inelastis yang artinya bahwa persentase perubahan permintaan lebih kecil dari 

perubahan harga. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Lasdarwanto (1999) dengan 

judul penelitian “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan 

Penawaran Cabai di Jawa Tengah” yang menyatakan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi permintaan cabai secara individu adalah harga cabai dan jumlah 

penduduk. 

4.6.2.  Pengaruh Harga Cabai Rawit Hijau Terhadap Permintaan Cabai Merah 

Keriting 
 

Pada penelitian ini cabai rawit hijau diasumsikan sebagai barang substitusi. Hal 

ini dikarenakan cabai rawit hijau diduga dapat menggantikan fungsi dari barang yang 

lain. Pada dasarnya cabai rawit hijau memiliki rasa lebih pedas dibandingkan dengan 

cabai merah keriting. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiadi (2008) yang menyatakan 

bahwa cabai rawit merupakan jenis cabai yang memiliki rasa yang sangat pedas 

dibandingkan dengan jenis lainnya. Harga cabai rawit yang cenderung lebih murah 

dibandingkan dengan harga cabai merah. Rata – rata harga cabai rawit hijau yang dibeli 

oleh konsumen sebesar Rp 44.540,-/kg. 

Pada hasil uji statistik t terlihat bahwa harga cabai rawit hijau menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000, artinya harga cabai rawit hijau memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap permintaan cabai merah di Kota Semarang. Nilai β  pada variabel 

harga cabai rawit hijau memiliki tanda positif sebesar  0.00006203. Tanda positif 

menunjukkan bahwa apabila harga cabai rawit hijau mengalami peningkatan sebesar 1 

Rp/kg maka permintaan cabai merah keriting akan mengalami kenaikan sebesar 

0.00006203 kg.  Tanda ini sesuai dengan harapan dimana harga cabai rawit hijau 

berpengaruh positif terhadap permintan cabai merah keriting. Konsumen lebih memilih 

untuk mengalokasikan pendapatan untuk membeli barang yang memiliki fungsi yang 

hampir sama (cabai rawit hijau) namun dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rahardja dan Manurung (2001) yang menyatakan bahwa 

konsumen akan membatasi pembelian jumlah barang yang diinginkan apabila harga 

barang terlalu tinggi, bahkan ada kemungkinan konsumen memindahkan konsumsi dan 

pembeliannya kepada barang pengganti (barang substitusi) yang lebih murah harganya. 

Dewi (2009) juga menambahkan bahwa harga barang substitusi dapat mempengaruhi 

permintaan barang  yang dapat digantikannya. 

 Nilai elastisitas harga silang yang terdapat pada harga cabai rawit hijau adalah 

2,95, maka dapat dijelaskan bahwa apabila harga cabai rawit hijau naik sebesar 1% 

maka permintaan akan cabai merah keriting akan naik sebesar 2,955%. Nilai elastisitas 

harga cabai rawit hijau yang bernilai positif yang berarti hipotesis awal dalam 

penelitian ini dapat diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (2001) yang 

menyatakan bahwa nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif 

sehingga dapat dikatakan bahwa cabai rawit hijau merupakan salah satu barang 

substitusi dari cabai merah keriting. Cabai rawit cenderung elastis dikarenakan terdapat 
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banyak komoditi substitusi pengganti komoditi cabai merah keriting. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Noviasari  (2014) dengan judul penelitian “Permintaan Konsumen 

Rumah Tangga Terhadap Cabai Merah di Kecamatan Coblong Kota Bandung”. Nilai 

elastis (lebih dari 1) mencerminkan bahwa perubahan kecil dalam harga akan 

menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap permintaan. Komoditi yang dapat 

dijadikan sebagai barang substitusi diantaranya cabai kering, cabai rawit merah, cabai 

rawit hijau, saus sambal dan lada. 

4.6.3.  Pengaruh Harga Bawang Merah Terhadap Permintaan Cabai Merah 

Keriting 
 

Pada penelitian kali ini diduga bawang merah sebagai barang komplementer 

dari cabai merah keriting. Suatu barang bisa dikatakan sebagai barang komplementer 

apabila barang tersebut dapat melengkapi atau digunakan secara bersama-sama 

dengan barang yang lain. Hal ini dikarenakan bawang merah juga sering digunakan 

bersamaan dengan cabai merah keriting sebagai pelengkap dalam bumbu masak. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata - rata harga bawang merah yang 

dibeli oleh 100 responden sebesar Rp 46.840,-/kg. 

Nilai signifikansi pada harga bawang merah adalah 0,477 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya harga bawang merah tidak 

memiliki pengaruh terhadap permintaan cabai merah di Kota Semarang. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat Satriana (2014) dengan judul penelitian “Analisis Permintaan 

Cabai Merah Besar Usaha Restoran di Jakarta Selatan” yang menyatakan bahwa  harga 
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bawang merah tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan cabai merah besar usaha 

Restoran Ayam di Jakarta Selatan pada taraf kepercayaan 80 persen. Nilai koefisien β 

pada harga bawang merah adalah -0.00003219. Tanda negatif menunjukkan bahwa 

harga bawang merah memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap permintaan cabai 

merah keriting. Konsumen akan mengurangi jumlah permintaan untuk barang utama 

apabila barang komplementer mengalami kenaikan harga. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rahardja dan Manurung (2001) yang menyatakan bahwa harga barang 

pelengkap juga akan mempengaruhi keputusan seorang konsumen untuk membeli atau 

tidak barang utamanya. 

Berdasarkan hasil dari uji elastisitas diketahui bahwa nilai elastisitas pada harga 

bawang merah -0,1613. Koefisien regresi memiliki tanda negatif yang artinya memiliki 

pengaruh yang terbalik dengan permintaan cabai merah keriting sehingga dapat 

dikatakan bahwa bawang merah merupakan barang komplementer dari cabai merah 

keriting. Hal ini sesuai dengan pendapat Noviasri (2014) yang menyatakan bahwa 

barang-barang pelengkap elastisitas silangnya bernilai negatif dan jumlah barang X 

yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga barang Y. 

4.6.4. Pengaruh Harga Tomat Terhadap Permintaan Cabai Merah  

Sama halnya dengan bawang merah, tomat merupakan barang yang diasumsikan 

sebagai pelengkap cabai merah keriting. Harga rata – rata tomat yang dibeli oleh 100 

responden adalah Rp 12.510,-/kg. Berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa nilai 

signifikansi yang terdapat pada harga tomat sebesar 0,997, Hal tersebut menunjukan 
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bahwa tidak ada pengaruh antara harga tomat terhadap jumlah permintaan cabai merah 

keriting. Jika harga tomat meningkat, maka belum tentu terjadi penurunan jumlah 

permintaan terhadap cabai merah keriting. Nilai β pada variabel harga tomat adalah -

0.00000004628. Tanda ini sesuai dengan harapan dimana harga tomat berpengaruh 

negatif terhadap permintan cabai merah keriting. Apabila harga tomat mengalami 

kenaikan sebesar 1 Rp/kg maka akan mengakibatkan penurunan terhadap permintaan 

cabai merah keriting sebesar 0.00000004628 kg maka dapat dikatakan bahwa tomat 

merupakan barang komplementer karena tomat digunakan bersama-sama dengan cabai 

merah keriting. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumarsono (2007) yang menyatakan 

bahwa barang pelengkap adalah barang yang selalu digunakan bersama-sama dengan 

barang lainnya sehingga kenaikan atau penurunan permintaan atas barang pelengkap 

selalu sejalan dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapinya. 

Nilai elastisitas pada harga tomat adalah  -0,0006192. Nilai tersebut kurang dari 

1 yang artinya inelastis. Tanda negatif menjelaskan bahwa harga tomat mempunyai 

pengaruh yang terbalik dengan permintaan cabai merah keriting. Apabila harga tomat 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka permintaan akan cabai merah keriting 

mengalami penurunan sebesar 0,0006192. Hal ini sesuai dengan pendapat Noviasri 

(2014) yang menyatakan bahwa nilai elastisitas silang pada barang komplementer 

adalah negatif dan jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan 

dengan perubahan harga barang Y. 
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4.6.5. Pengaruh Pendapatan Konsumen Rumah Tangga Terhadap Permintaan 

Cabai Merah Keriting  

 

Pendapatan rumah tangga merupakan jumlah semua upah, gaji, dan bentuk 

penghasilan. Rata – rata pendapatan 100 responden di Perumnas Banyumanik sebesar 

Rp 2.460.000,-. Berdasarkan uji statistik t., dihasilkan nilai signifikansi untuk variabel 

pendapatan sebesar 0,014. Angka ini lebih kecil dari 0,05, artinya pendapatan 

konsumen rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan cabai 

merah di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi (2009) “Analisis 

Permintaan Cabai Merah (Capsicuum annuum L) di Kota Surakarta” yang menyatakan 

bahwa pada hasil uji t menunjukkan pendapatan per kapita per tahun secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap permintaan cabai merah di Kota Surakarta.  

Nilai β  pada variabel pendapatan konsumen rumah tangga menunjukkan angka 

0,0000001096. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah terhadap permintaan 

cabai merah keriting. Artinya apabila pendapatan seseorang mengalami kenaikan 1 

Rp/bulan maka permintaan cabai merah juga akan mengalami kenaikan sebesar 

0.0000001096 kg. Rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan mampu 

untuk membeli lebih banyak barang sehingga akan meningkatkan permintaan salah 

satunya permintaan cabai merah keriting. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi (2009) 

yang menyatakan bahwa hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang 

diminta adalah positif yaitu apabila pendapatan seseorang meningkat maka akan 

meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Nugroho (2003) juga menambahkan 
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bahwa rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi sanggup membeli lebih 

banyak barang. 

Sementara dari hasil perhitungan elastisitas pendapatan menunjukkan angka  

sebesar 0,2883 (inelastis). Angka elastisitas pendapatan menunjukkan nilai yang 

kurang dari 1 dan bertanda positif menunjukkan bahwa cabai merah keriting 

merupakan barang kebutuhan pokok. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho (2003) 

yang menyatakan bahwa untuk barang yang tidak berubah sesuai pendapatannya, 

misalnya kebutuhan pokok umumnya memiliki nilai Em< 1 dan bertanda positif. 

4.6.6. Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Permintaan Cabai Merah 

Keriting  

 

Jumlah anggota keluarga disini adalah jumlah orang yang ada dalam satu rumah 

tangga. Berdasarkan data dari 100 responden diketahui bahwa jumlah anggota keluarga 

yang paling sedikit adalah 1 orang sementara jumlah anggota keluarga paling banyak 

yaitu 7 orang.  

Nilai signifikansi yang terdapat pada jumlah anggota keluarga adalah 0,029, 

maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap permintaan cabai merah di Kota Semarang sehingga hipotesis pada 

penelitian ini dapat diterima. Koefisien regresi untuk variabel jumlah anggota keluarga 

bertanda positif dimana ketika jumlah anggota keluarga meningkat sebanyak 1 jiwa 

maka akan terjadi kenaikan permintaan cabai 0,054 kg. Koefisien variabel jumlah 

anggota rumah tangga memiliki tanda positif sesuai dengan hipotesis awal. Hal ini 



77 

 

dikarenan dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan konsumsi 

cabai merah keriting akan lebih banyak.  Hal ini sesuai dengan penelitian  Novitasari 

(2014) dengan judul “Permintaan Konsumen Rumah Tangga Terhadap Cabai Merah di 

Kecamatan Coblong Kota Bandung” yang menyatakan bahwa variabel jumlah anggota 

keluarga memiliki pengaruh nyata terhadap jumlah anggota keluarga di Kecamatan 

Coblong. Rahardja dan Manurung (2001) menambahkan bahwa jumlah tanggota 

keluarga mempengaruhi permintaan suatu barang. Apabila jumlah anggota keluarga 

cukup besar maka jumlah konsumsi juga semakin besar. 

4.6.7. Pengaruh Selera Terhadap Permintaan Cabai Merah Keriting  

 

Pada penelitian ini sebagian besar responden di Perumnas Banyumanik senang 

mengkonsumsi cabai merah keriting. Variabel ini terbagi menjadi dua variabel dummy. 

Nilai 0 diberikan pada responden yang tidak senang dan nilai 1 diberikan pada 

responden yang senang mengkonsumsi cabai merah keriting. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel 

dummy pada selera bernilai positif sebesar 0,022. Nilai tersebut mengartikan bahwa 

rumah tangga yang senang mengkonsumsi  membeli lebih banyak cabai merah 

sebanyak 0,022 kg dibanding dengan rumah tangga yang tidak senang mengkonsumsi. 

Pada uji t terlihat bahwa selera memiliki nilai signifikansi sebesar 0,721, artinya selera 

tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan cabai merah di Kota Semarang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Novitasari (2014) dengan judul “Permintaan Konsumen 
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Rumah Tangga Terhadap Cabai Merah di Kecamatan Coblong Kota Bandung” yang 

menyatakan bahwa dummy preferensi tidak berpengaruh nyata pada permintaan rumah 

tangga terhadap cabai merah di Kecamatan Coblong. Namun hal ini berbeda dengan 

penelitian Ketura (1996) dengan judul penelitian “Analisis permintaan cabai di 

Indonesia” yang menyatakan bahwa permintaan cabai sebagai konsumsi langsung 

rumah tangga terutama dipengaruhi oleh selera. Hal ini bisa terjadi karena selera 

merupakan hal yang bersifat subjektif sehingga permintaan akan cabai merah keriting 

bisa berbeda – beda pada setiap konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Palar (2016) 

yang menyatakan bahwa selera setiap individu berbeda-beda dan bersifat subjektif 

karena selera konsumen bergantung pada penilaian terhadap barang tersebut. 

 


