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ABSTRAK

SOLUSI UMUM MODEL COBWEB DALAM MENGUJI
KESEIMBANGAN DATA PERMINTAAN DAN

PENAWARAN BERAS  DI INDONESIA

Oleh

EVI SEPTIANA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keseimbangan penawaran dan permintaan beras di
Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linear sederhana untuk memperoleh  parameter beta, gama, dan model Cobweb untuk
menguji keseimbangan penawaran dan permintaan beras. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Penawaran dan permintaan beras di Indonesia adalah divergen atau menjauhi titik
keseimbangan sehingga  dapat di artikan bahwa pengaruh harga terhadap penawaran
sangat besar, sehingga peningkatan produksi sebagai respon atas kenaikan harga relatif
besar.

Kata kunci : Analisis Regresi Sederhana, Beras, Model Cobweb, Penawaran, Permintaan



ABSTRACT

GENERAL SOLUTION OF COBWEB MODEL IN TESTING
EQUILIBRIUM OF DEMAND DATA AND

SUPPLY RICE IN INDONESIA

Oleh

EVI SEPTIANA

This research aims to test the equilibrium of supply and demand of rice in Indonesia.
Analysis methods in this research are a simple linear regression analysis to obtain the
parameters of beta, gamma, and Cobweb model to test the the equilibrium of supply and
demand of rice. The results showed that supply and demand of rice in Indonesia is
divergent from equilibrium points so that it can be interpreted that the price effect on
supply is huge, so the increasing production might be huge as the response of increasing
price

Keywords: Cobweb Model, Demand, Simple Regression Analysis Supply, Rice
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Matematika merupakan ilmu yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari.

Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan menghitung,

mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan

dalam kehidupan sehari-hari melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang

dan statistik, kalkulus dan trigonometri. Matematika juga berfungsi

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model

matematika yang dapat berupa kalimat matematika dan persamaan matematika,

diagram, grafik atau tabel dan dari persamaan-persamaan matematika.

Salah satu ilmu matematika yang digunakan dalam statistika adalah persamaan

beda. Teori persamaan beda mendasari semua metode deret waktu. Hal ini dapat

dikatakan bahwa ekonometrika deret waktu berkaitan dengan menduga persamaan

beda yang mengandung komponen stokastik. Secara umum persamaan penduga

dapat digunakan untuk interpretasi data ekonomi dan untuk pengujian hipotesis.

Persamaan beda juga dapat digunakan untuk menguji keseimbangan dari data

deret waktu. Model yang digunakan dalam menguji keseimbangan dalam

persamaan beda adalah Model Cobweb. Model ini memiliki fungsi penawaran
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yang ketinggalan (lagged) dan fungsi permintaan tidak ketinggalan (unlagged).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti keseimbangan permintaan dan

penawaran yang merupakan data deret waktu menggunakan Model Cobweb pada

persamaan beda.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keseimbangan dengan

menggunakan solusi umum model cobweb antara permintaan dan penawaran

beras di Indonesia pada tahun 1993-2015.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan tentang keseimbangan dengan Model Cobweb

2. Mengetahui seimbang atau tidak seimbangan antara permintaan dan

penawaran beras di Indonesia pada tahun 1993-2015.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Data Deret Waktu

Data deret waktu adalah data yang dicatat atau dikumpulkan berdasarkan periode

waktu tertentu, misalnya data konsumsi, ekspor, investasi, indeks harga saham,

jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, jumlah pengangguran, permintaan,

penawaran, dan data lainya yang dicatat dari waktu ke waktu (Juanda, dkk.,

2012).

Analisis deret berkala diperkenalkan pada tahun 1970 oleh George E. P. Box dan

GM Jenkins. Karena saat itu analisis ini mulai banyak dikembangkan oleh

statistikawan di dunia.  Dasar pemikiran dari deret berkala adalah pengamatan

sekarang (zt) bergantung pada satu atau beberapa pengamatan sebelumnya (zt-1).

Dengan kata lain, model deret berkala dibuat dengan melihat adanya korelasi

tersebut, dapat dilakukan uji korelasi antar pengamatan atau Autocorrelation

Function (ACF). Bentuk umum deret berkala :

{…, Yt-3, Yt-2, Yt-1, Yt+1, Yt+2, Yt+3,…}
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Ada empat faktor komponen variasi atau gerak yang masing-masing sering

dianggap sebagai pengaruh untuk menjelaskan keseluruhan, di antaranya sebagai

berikut :

1. Gerak Trend Sekuler ( Secular Trend Fluctuation )

Gerak variabel yang cenderung ke satu arah ( naik atau turun ) suatu variabel

deret waktu. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang

terus menerus dari waktu ke waktu selama kurun waktu tertentu, karena sifat

kontinuitas inilah maka trend dianggap sebagai gerak yang stabil sehingga

dalam menginterpretasikannya dapat digunakan model matematis, sesuai

dengan keadaan dan deret waktunya itu.

2. Gerak Musiman ( Seasonal Fluctuation )

Variasi musim adalah pola berulang dalam jangka pendek. Pola musiman

menunjukan puncak lembah, tetapi lamanya selama satu tahun atau kurang.

Ukuran-ukuran tentang variasi musim diperlukan dalam peramalan dan

perencanaan jangka pendek.

3. Gerak Siklis ( Cyclical Fluctuation )

Arah pergerakan ( diatas atau dibawah garis normal ) menurut siklus bisnis.

Dari gerak siklis diperoleh titik tertinggi ( puncak ) dan titik terendah

(lembah). Pergerakan dari puncak ke lembah dinamakan kontraksi dan

pergerakan dari lembah ke puncak berikutnya dinamakan ekspansi. Waktu

yang diperlukan untuk melewati satu siklis, misalnya dari puncak ke puncak

berikutnya dinamakan lama siklis. Persentase selisih antara titik puncak

dengan garis trend dinamakan amplitude. Siklis trend berulang-ulang, tetapi
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lama dan amplitudonya dapat berbeda darim siklus ke siklus yang lain.

Panjang periode lebih panjang dibanding variasi musim ( > 1 tahun ).

4. Gerak Tidak Beraturan ( Irregular Movement )

Gerakan tak teratur adalah gerakan yang sifatnya sporadic, terkadang terjadi

gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti pola yang

teratur dan tidak dapat diperkirakan (Boediono dan Koster, 2004).

2.2. Ekonometrika Deret Waktu

Ekonometrika deret waktu adalah salah satu teknik Ekonometrika yang

berkembang relatif pesat. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh

kenyataan bahwa sebagian besar pekerjaan ekonomterika untuk menganalisis

perilaku ekonomi didasarkan pada data deret waktu.

Seperti halnya teknik ekonometrika lainnya, analisis ekonometrika deret waktu

pada umumnya digunakan untuk menetukan pola data deret waktu, baik itu tren

maupun volatilitasnya, serta untuk menentukan stuktur hubungan antarpeubah-

peubah ekonomi (economin variables) yang bergerak dari waktu ke waktu. Dalam

mengetahui pola dan struktur hubungan antar peubah terebut berguna untuk

menjelaskan struktur hubungan antar variabel yang mendasari untuk melakukan

peramalan/prediksi atapu pun sebagi dasar untuk menilai efektivitas berbagai

kebijakan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, analisis deret waktu secara umum

dapat dbagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Analisis yang sifatnya menjelaskan pola data tersebut berdasarkan waktu
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2. Analisi yang sifatnya eksplanatoris, yakni yang menganalisis hubungan

antarpeubah-peubah deret waktu (Juanda, dkk., 2012).

2.3. Permintaan dan Penawaran

Permintaan adalah suatu barang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh

konsumen dan karena konsumen bersedia membelinya. Konsumen mau membeli

barang- barang yang mereka perlukan itu bila harganya “sesuai” dengan keinginan

mereka dan bila barang tersebut berguna bagi mereka. Permintaan adalah jumlah

dari suatu barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai

kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain

tetap sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga

barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut,

pendapatan rumah tangga, citarasa masyarakat, jumlah penduduk, kualitas

komoditas, dan perkiraan harga di masa mendatang (Sugiarto, 2000).

Permintaan akan suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan penawaran

barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat

dipenuhi bila penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan.

Dengan kata lain penjual menawarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh pihak

yang membutuhkan. Penawaran adalah banyaknya komoditas pertanian yang

ditawarkan oleh para produsen/penjual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, teknologi, dan

perkiraan harga di masa mendatang (Sugiarto, 2000).
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Fungsi penawaran ialah fungsi yang menyatakan hubungan harga dari suatu

barang dengan jumah barang tersebut yang ditawarkan. Hukum penawaran

menyebutkan bahwa apabila harga naik, jumah barang yang ditawarkan

bertambah. Apabila harga turun jumlah barang yang ditawarkan akan turun pula

(Desmizar, dkk., 2003).

2.4. Persamaan Beda

Dalam menyelesaikan persamaan beda harus mempertimbangkan fungsi y = f (t).

Jika dalam mengevaluasi fungsi variabel independen t dan mengambil nilai t*,

diperoleh nilai tertentu untuk variabel dependen yang disebut yt*. Secara umum

dapat ditulis yt * = f (t*). Menggunakan notasi yang sama, yt * + h mewakili nilai

dari y saat t mengambil nilai t tertentu t* + h. Persamaan beda pertama y

didefinisikan sebagai nilai fungsi ketika dievaluasi pada t = t* + h dikurang nilai

fungsi dievaluasi pada t* sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :∆yt* + h ≡ f (t* + h) - f (t*)

≡ yt* + h – yt* ( 2.1)

Kalkulus diferensial memungkinkan terjadi perubahan dalam variabel independen

(yaitu, jangka h) mendekati nol karena sebagian besar data ekonomi dikumpulkan

selama periode diskrit. Dalam menggunakan persamaan beda untuk menormalkan

unit h merupakan perubahan unit di t (yaitu, h = 1) dengan mempertimbangkan

deret yang memiliki jarak nilai yang sama dari variabel independen.
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Menggunakan cara umum dengan menurunkan tanda bintang pada t*. Sehingga

dapat membentuk beda pertama yaitu sebagai berikut:

Δyt = f (t) - f (t - 1) ≡ yt - yt -1

Δ y t +1= f (t + 1) - f (t) ≡ yt+1 - yt

Δ yt+2 = f (t + 2) - f (t + 1) ≡ y t+2 - y t +1

persamaan tersebut digunakan untuk menggambarkan seluruh deret nilai {... yt -2,

yt -1, yt, y t +1, y+2, ...} yang biasa disebut sebagai {yt}. Dalam model ekonometrika

deret waktu digunakan simbol t untuk mewakili "waktu" dan simbol h untuk

mewakili panjang dari jangka waktu.

Menurut Ender 2003, dengan cara yang sama dapat membentuk persamaan beda

kedua sebagai perubahan beda pertama yaitu sebagai berikut :

Δ2 y t ≡ Δ (Δyt) = Δ (yt - yt -1) = (yt - yt -1) - (yt -1 - yt -2) = yt - 2yt -1 + yt -2

Δ2 yt+1≡ Δ (Δyt+1) = Δ (y t+1 - yt) = (y t+1- yt) - (yt - yt -1) = y t+1- 2yt + yt -1

Secara umum persamaan beda ke-t sebagai berikut :

= + ∑ +
2.5. Solusi Metodologi

Hasil kasus dari orde pertama berlaku untuk persamaan orde n. Dalam kasus

umum ini, akan lebih sulit untuk menemukan solusi tertentu dan akan ada solusi

homogen n yang berbeda. Namun demikian, solusi metodologi akan selalu

memerlukan empat langkah berikut:
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Langkah 1: Membentuk persamaan homogen dan menemukan semua solusi n

homogen;

Langkah 2: Menemukan solusi partikular;

Langkah 3: Mendapatkan solusi umum sebagai jumlah dari solusi partikular

dan kombinasi linier dari semua solusi homogen;

Langkah 4: Menghilangkan konstanta sembarang (s) dengan memberlakukan

kondisi awal (s) pada solusi umum.

2.5.1. Metode Umum

Dalam menunjukan bahwa metode ini digunakan untuk persamaan berorde tinggi,

mengingat kembali persamaan homogen adalah sebagai berikut :

yt = ∑ (2.12)

Seperti yang ditunjukan dalan bagian 6, dimana solusi homogen ke n pada

persamaan (2.12) terpenuhi cukup menunjukan dengan berdasarkan dalil : jika

adalah sebuah solusi homongan untuk persamaan (2.12), A juga sebuah solusi

untuk beberapa sebarang konstan A. dengan asumsi, menyelesaikan persamaan

homogen sebagai berikut :

= ∑ (2.13)

Pernyataan A adalah sebuah solusi jika :

A = ∑ (2.14)

Diketahui persamaan (2.14) terpenuhi karena membagi setiap persamaan dengan

menghasilkan persamaan (2.13). Sekarang andikan bahwa dua solusi terpisah
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untuk persamaan homogen ditunjukan dengan dan . Dalam menentukan

dua konstanta A1 dan A2, kombinasi linier A1 + A2 adalah sebuah solusi

persamaan homogen. Jika A1 + A2 adalah sebuah solusi untuk persamaan

(2.12), harus memenuhi sebagai berikut :

A1 + A2 = ( + ) + ( + ) +

…..+ ( + )

Satukan kembali persamaan, untuk mengetahui jika :

(A1 − ∑ ) + (A2 − ∑ ) = 0

A1 dan A2 solusi terpisah untuk persamaan (2.12), masing-masing dari

pernyataan dalam kurung adalah nol. Oleh karena itu, kombinasi linear diperlikan

sebuah solusi persamaan homogen. Persamaan homogen ini digunakan untuk

semua n solusi homogen dari persamaan orde n.

Akhirnya, Langkah 3 digunakan karena jumlah dari beberapa  solusi partikular

dan beberapa  kombinasi linear dari semua solusi homogen juga merupakan

sebuah solusi. Dalam membuktikan dalil ini, subtitusikan jumlah dari solusi

particular dan homogen ke persamaan beda berorde n sehimgga diperoleh

persamaan sebagai berikut :

+ = + ∑ + ( + ) + (2.15)

Mengkombinasikan persamaan dalam persamaan (2.15), diperoleh persamaan

sebagai berikut :
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[ − − ∑ − ] + [ − ∑ ] = 0 (2.16)

penyelesaiaan persamaan beda berorde pernyataan pada tanda kurung pertama

dari persamaan  (2.16) adalah nol. Pada persamaan homogen, pernyataan tanda

kurung kedua adalah nol. Demikian persamaan (2.16) adalah identitas; jumlah

dari homogen dan solusi partikular menyelesaikam persamaan beda berorde n

(Enders, 2003).

2.6. Model Cobweb

Cara yang menarik untuk menggambarkan metodologi yang diuraikan dalam

bagian sebelumnya adalah mempertimbangkan versi stokastik dari model cobweb

tradisional. Model itu berawal dikembangkan untuk menjelaskan volatilitas harga

pertanian, misalkan pasar untuk sebuah produk dapat dikatakan bahwa gandum

diwakili oleh sebagai berikut :dt= - pt > 0 (2.17)

st = b + ∗ + > 0 (2.18)

st = dt (2.19)

dengan:

dt = permintaan gandum pada periode t

st = panawaran gandum di t

pt = harga pasar gandum di t∗= harga yang diharapkan petani yang berlaku di t

= mean nol guncangan penawaran

dan parameter a, b, , dan adalah semua positif demikian sehingga a> b.
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Sifat dari model ini adalah konsumen membeli gandum yang diinginkan di pasar

dengan harga bersih pt . Pada saat tanam, petani tidak mengetahui harga yang

sedang berlaku pada saat panen;  mereka mengambil keputusan berdasarkan

pasokan mereka pada harga yang diharapkan ( ∗). Kuantitas aktual yang

dihasilkan tergantung pada jumlah yang direncanakan b + ∗ ditambah eror .

Setelah produk dipanen, keseimbangan pasar dijelaskan bahwa kuantitas

disediakan sama dengan kuantitas yang diminta. Berbeda dengan pasar yang

sebenarnya untuk gandum, model tidak memungkinkan untuk dilakukan

penyimpanan. Inti dari model cobweb adalah petani membentuk ekspektasi

mereka secara tidak direkayasa ; misalkan petani menggunakan harga tahun lalu

sebagai harga pasar yang diharapkan sebagai berikut :∗ = pt-1 (2.20)

Secara umum berasal kondisi stabilitas, menggabungkan persamaan permintaan

dan persamaan penawaran yaitu sebagai berikut:

b + pt -1 + = − pt

atau − pt = b + pt -1 + –

pt =
– –

pt = +
( ) −

Sehingga diperoleh persamaan pt, persamaan tersebut membentuk persamaan beda

orde pertama beda pt = 0 + 1pt-1 + et dengan koefisien konstan dengan 0 =( )
, 1 = , dan et = - .
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Tahap untuk mendapatkan solusi umum dengan menggunakan empat langkah

yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk solusi homogen

Jika terdapat sebuah persaman beda berorde-n sebagai berikut :

yt = + ∑ +
maka solusi homogen untuk persamaan beda berordo-n tersebut adalah

= A( ) - A( ) - A( ) + ….

Solusi homogen pada persamaan ordo pertama adalah sebagai berikut

= A( )t

Pada kondisi stabil yang berbentuk persamaan beda orde pertama

pt = +
( ) −

sehingga diperoleh solusi homogen pada persamaan tersebut adalah sebagai
berikut :

=A(− )
2. Membentuk solusi Khusus

Persamaan beda yang berbentuk yt = 0+ ∑ + memiliki solusi khusus
sebagai berikut :

yt = ( ) + ∑
dengan 0 =

( )
1 =

et = -

kemudian subtitusikan nilai tersebut sehingga diperoleh persamaan khusus
sebagai berikut :
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= ( ) + ∑
= + ∑ −
= + ∑ −
= x + ∑ −
= + ∑ −
= − ∑

Sehingga diperoleh solusi khusus pada persaman beda tersebut adalah sebagai berikut:

= − ∑
3. Solusi Umum

Solusi umum diperoleh dari menjumlahkan antara solusi khusus dan solusi homogen

yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya. Dengan solusi homogen =A(− )
dan solusi khusus = − ∑ diperoleh persamaan solusi

umum sebagai berikut :

= +

= − ∑ + A(− )
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4. Membentuk Solusi Umum Pada Periode awal t =0

Solusi umum yang diperoleh akan dibentuk kedalam periode awal atau pada saat t=0

sehingga diperoleh persamaan solusi umum sebagai berikut :

= − ∑ + A(− )
Untuk t = 0, menjadi persamaan berikut :

= − ∑ + A(− )
Karena (− ) = 1, maka dapat diperoleh nilai dari A sebagai berikut :

A = − − ∑
Kemudian mensubtitusikan nilai A kedalam persamaan solusi umum saat periode

saat waktu t akan diperoleh persamaan sebagai berikut :

= − ∑ + (− ) 0− −+ − 1 ∑
= − ∑ + (− ) 0− −+

Jika sistem dimulai pada keseimbangan jangka panjang, kondisi awal dapat ditulis

sebagai p0 = ( − ) / ( + ). Dalam hal ini, pemeriksaan persamaan solusi

menunjukkan bahwa pt = ( − ) / ( + ). Jadi jika dimulai proses pada saat E,

sistem tetap dalam keseimbangan jangka panjang. Sebaliknya, anggaplah bahwa

proses dimulai dengan harga di bawah keseimbangan jangka panjang: p0 = ( −
) / ( + ). Persamaan (1.42) menunjukkan bahwa p1 adalah

p1 = ( − ) / ( + ) + [p0− ( − ) / ( + )] (− / )1(1.43)

Sejak p0 = ( − ) / ( + ) dan − ( / ) <0, maka bahwa p1 akan berada di atas
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jangka panjang harga keseimbangan ( − ) / ( + ). Pada periode 2 adalah

p2 = ( − ) / ( + ) + [p0− ( − ) / ( + )] (− / )2

Karena  p0 < ( − ) / ( + ), (− / )2 adalah positif; maka, p2 berada di bawah

keseimbangan jangka panjang. Untuk periode berikutnya, diketahui bahwa (−
/ )t akan positif  nilai-nilai dari t dan negatif untuk nilai-nilai t. Sama seperti kita

temukan grafis, yang nilai-nilai yang berurutan dari barisan {pt} akan berkisar

atas dan di bawah jangka panjang harga keseimbangan. Sejak ( / )t menuju ke

nol jika < dan melonjak jika > , besarnya dari / menentukan apakah

harga benar-benar konvergen ke arah jangka panjang keseimbangan. Jika / <1,

goncangannya  akan berkurang besarnya, dan jika / > 1, goncangan akan

melonjak.

Interpretasi ekonomi dari kondisi stabilitas ini sangatlah mudah.  Kemiringan

kurva penawaran (yaitu, - pt / st) adalah 1 / dan nilai absolut dari kemiringan

dari kurva permintaan [yaitu, pt-1 / (dt)] adalah 1 / . Jika kurva penawaran

lebih curam daripada kurva permintaan, 1 / > 1 / atau / <1 jadi sistem ini

seimbang (Enders, 2003).

2.7. Menyelesaikan Solusi Homogen Persamaan Beda

Persamaan univariat yang persamaan diturunkan dari Persamaan Diferensial Biasa

yang dihasilkan dari model Samuelson (1939) adalah sebuah contoh dari

persamaan perbedaan orde kedua. Selain itu, dalam deret waktu ekonometrika itu
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cukup khas untuk memperkirakan kedua dan persamaan berorde tinggi. Dalam

mulai pemeriksaan solusi homogen, pertimbangkan persamaan orde kedua yaitu

sebagai berikut :

yt - - = 0 (2.22)

Mengingat yang ditemukan dalam kasus orde pertama, dugalah bahwa homogen

solusi memiliki bentuk = A . Mengantikan dari uji coba ini menjadi

persamaan (2.22) menghasilkan

A - A - A = 0 (2.23)

Jelas, setiap sebarang nilai dari A terpenuhi. Jika ingin membagi persamaan (2.23)

oleh A , masalah untuk menemukan nilai-nilai α yang memenuhi sebagai

berikut : − − = 0 (2.24)

Menyelesaikan persamaan kuadrat disebut persamaan karakteristik menghasilkan

dua nilai dari α, yang disebut akar karakteristik. Menggunakan rumus kuadrat,

tentukan bahwa dua akar karakteristik sebagai berikut :

, =
±

=
( ± √ )

(2.25)

mana D adalah diskriminan [( 1)
2 + 4 ]. Masing-masing dari dua akar

karakteristik ini menghasilkan solusi yang valid dan solusi ini tidak unik untuk

persamaan (2.22).  Bahkan, untuk setiap dua konstanta sembarang A1 dan A2,

kombinasi linear A1( )t + A2( )t juga menyelesaikan persamaan  (2.22).

Sebagai bukti, dengan mensubtitusikan yt = A1( )t + A2 ( )t kedalam persamaan
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(2.22) untuk memperoleh persamaan sebagai berikut :

A1( )t + A2 ( )t = [A1 ( )t -1 + A2 ( )t -1] + [A1 ( )t -2 + A2 ( )t -2]

Sekarang, menyusun kembali hal sebagai berikut:

A1([ )t - ( )t-1 - ( )t-2] – A2([ )t - ( )t-1 - ( )t-2] = 0

dan setiap menyelesaikan persamaan  (2.22), kedua persamaan dalam

kurung harus sama dengan nol. Dengan demikian, homogen lengkap dalam kasus

orde kedua adalah

= A1( )t + A2( )t

tanpa mengetahui nilai-nilai tertentu dari dan , tidak dapat menemukan dua

karakteristik akar dan . Dalam mengkarakterisasi sifat dari solusi terdapat

tiga kemungkinan kasus tergantung pada nilai diskriminan D yaitu sebagai berikut

1. Kasus 1

Jika 1
2 + 4 >0 , D adalah bilangan real dan memiliki dua akar persamaan

karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, ada dua solusi terpisah untuk

persamaan homogen dilambangkan dengan ( )t dan ( )t. Diketahui bahwa

setiap kombinasi linear dari dua juga solusi sehingga diperoleh

= A1( )t + A2( )t

2. Kasus 2

Jika 1
2 + 4 = 0, berarti D = 0 dan = = 1/2. Ketika d = 0, ada solusi

homogen kedua diberikan oleh t ( 1/2)t. Dalam menunjukkan bahwa = t

( 1/2) adalah solusi homogen, menggantikannya menjadi persamaan (1.22)

untuk menentukan apakah

t( 1/2)t - 1 [(t - 1) ( 1 / 2)t -1] – 2 [(t - 2) ( 1 / 2)t -2] = 0
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Bagi dengan 1 / 2)t -2 dan terbentuk

– [( /4) + 2]t + [( /2) + 2 2] = 0

Karena beroperasi dalam keadaan di mana 1
2 + 4 = 0, masing-masing

diberi tanda kurung dinyatakan adalah nol; maka t( 1/2)t menyelesaikan

persamaan (1.22). Konstanta sebarang A1 dan A2, solusi homogen lengkap

yaitu sebagai berikut :

= A1( 1/2)t + A2 t( 1/2)t

3. Kasus 3

Jika 1
2 + 4 < 0, berarti D adalah negatif sehingga akar karakteristik yang

imajiner. Karena 1
2 ≥ 0, akar imajiner dapat terjadi hanya jika a2 <0. Untuk

saat ini, menulis dua akar karakteristik sebagai berikut :

1= ( 1 + √ )/2 = ( 1 - √ )/2

Dimana i = √1
menggunakan teorema de Moivre’s untuk menulis solusi homogen sebagai

berikut :

= cos ( 2.26

dimana dan adalah konstanta sembarang, r = (− )1/2, dan nilai θ dipilih

untuk memenuhi

cos ( ) = 1/[2 (− )1/2 2.27

Fungsi trigonometri menanamkan pola seperti gelombang untuk waktu edar

dari solusi homogen ; catatan bahwa frekuensi goncangan ditentukan oleh .

Karena cos ( ) = cos (2 + ), kondisi stabilitas ditentukan semata-mata

dengan  besarnya dari  r = r = (− )1/2. Jika | ) | = 1, guncangan dari
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amplitude tidak berubah; solusi homogen periodik. Guncangan akan

menyurutkan jika | | <1 dan meledak jika | | > 1 (Halimton, 2003).

2.8. Analisis Regresi

Analisis Regresi merupakan salah satu metode statistika yang dapat digunakan

untuk menyelidiki atau meramalkan atau membangun model hubungan antara dua

variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dibedakan menjadi dua jenis variabel

yaitu variabel bebas atau variabel prediktor dan juga variabel tak bebas atau

terikat atau variabel respons. Variabel terikat adalah variabel yang akan diestimasi

nilainya dan biasanya diplot pada sumbu tegak (sumbu-Y). sedangkan variabel

bebas adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi

variabel terikat dan biasanya diplotkan pada sumbu datar (sumbu-X).

Misalkan diasumsikan model hubungan antara variabel X dan Y adalah linier dan

akan menentukan garis gudaan terbaik. Garis yang dimaksudkan adalah garis

dugaan dari masalah yang sebenarnya dan tidak dapat diharapkan mampu

memprediksi dengan tepat setiap individu Y oleh setiap individu X. Aspek yang

penting dari analisis regresi adalah pengumpulan data karena kesimpulan dari

analisis tergantung pada data yang dikumpulkan. Pengumpulan data yang baik

akan memberikan banyak manfaat, termasuk penyerdehanan analisis dan

membangun model yang secara umum dapat digunakam dan

dipertanggungjawabkan (Usman, 2009).
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2.8.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam analisis regresi linier sederhana akan ditentukan persamaan yang

menghubungkan dua variabel yang dapat dinyatakan sebagai bentuk persamaan

pangkat satu (persamaan linier/persamaan garis lurus). Dimana variabel terikat

dijelaskan oleh variabel bebas. Persamaan umum garis regresi untuk regresi linier

sederhana adalah sebagai berikut:

Yi = + +
dengan,

Yi = variabel terikat pengamatan ke-i

= veriabel bebas pengamatan ke-i

= konstanta (parameter)

= koefisien regresi atau slope (parameter)

= sisaan (galat) pengamatan ke-i

Jadi, dalam regresi linier sederhana yang akan diduga adalah dan .

Persamaan linier untuk pendugaan garis regresi linier ditulis dalam bentuk sebagai

berikut :

= +
dengan,

= nilai dugaan variabel terikat pengamatan ke-i
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= nilai variabel bebas pengamatan ke-i

= titik potong garis regresi pada sumbu-y atau nilai dugaan jika x = 0

= gradien garis regresi (perubahan nilai dugaan persatuan perubahan

nilai x).

Model regresi linier sederhana dapat juga ditulis dalam bentuk matriks yaitu

sebagai berikut :

Y = X +

dengan,

Y = vektor nx1 variabel terikat

X = vektor nx2 variabel bebas

= vektor 2x1 parameter

= vektor nx1 sisaan (galat).

2.8.2. Asumsi Analisis Regresi Sederhana

Dalam menyimpulkan parameter dan dengan benar dalam analisis regresi

sederhana  harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai

hubungan yang linier atau tidak segara signifikan. Uji ini digunakan sebagai

prasyarat dalam analisis atau analisis regresi linier. Linier model mempunyai
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arti bahwa model tersebut memprediksi nilai – nilai yang berada pada garis

lurus dengan memiliki perubahan unit konstan pada variabel tergantung untuk

perubahan unit konstan pada variabel bebasnya. Dengan kalimat yang lebih

sederhana linieritas mempunyai makna bahwa model tersebut dapat

menjelaskan terjadinya perubahan pada nilai variabel tergantung dikarenakan

terjadinya perubahan nilai pada variabel bebasnya.

2. Uji Normalistas

Data klasifikasi kontinu dan data kunatitatif yang termasuk dalam pengukuran

data skala interval atau ratio agar dapat dilakukan uji statistik parameter

dipersyaratkan berdistribusi normal. Pembuktian data berdistribusi normal

tersebut perlu dilakukan uji normalistas terhadap data. Uji normalistas berguna

untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi

berdistribusi normal.

Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang

banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30) maka sudah dapat diasumsikan

berdistribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian data yang memiliki

berdistribusi normal atau tidak, sebaliknya digunakan uji statistik normalitas

karena belum tentu data yang lebih dari 30 dapat dipastikan berdistribusi

normal. Demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang daro 30 belum tentu

tidak berdistribusi normal.

Banyak jenis uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya

Kologmorov Smirnov, Lilliefors, Chi-square, Shapiro Wilk, atau menggunakan

perangkat lunak komputer. Pada hakekatnya perangkat lunak tersebut
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merupakan hitungan uji statistik yang telah diprogram dalam perngakat lunak

komputer.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heterskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ptasyarat

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala

heteroskedastisitas.

Ada beberapa metode pengujian yang bisa dilakukan dalam melihat ada

tidaknya permasalahan heteroskedastisitas ini, salah satunya yaitu uji glejser.

Uji glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi

memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregresikan muktlak galat.

Jika nilai signifikansi antara varuabel bebas dengan mutlak galat belih dari 5 %

maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Kriteria pengujian sebagai berikut:

H0 = tidak ada gejala heteroskedastisitas

H1 = ada gejala heterosedastisitas

H0 tidak ditolak jika − < < , berarti tidak terdapat

heteroskedastisitas dan H0 ditolak jika > atau − <
yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

4. Nilai tengah dati Y adalah fungsi linier dari X, yaitu jika dihubungkan titik-titik

dari nilai tengah yang berbeda, maka akan diperoleh garis lurus.
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( / )= + X

Terdapat dua sifat yang harus dipenihi sebuah garis lurus untuk dapat menjadi

garis regresi yang cocok dengan titik-titik data pada diagram pencar, yaitu sebagai

berikut :

1. Jumlah simpangan (deviasi) positif dari titik-titik yang tersebar diatas garis

regresi sama dengan (saling menghilangkan) jumlah simpangan negatif dari

titk-titik yang tersebar dibawah garis regresi, dengan kata lain :∑ ∆ = ∑( − ) = ∑ = 0

2. Kuadrat dari simpangan-simpangan mencapai nilai minimum (least square

value of deviation). Jadi dengan kata lain yaitu:∑(∆ ) = ∑( − ) = ∑ minimum.

2.9. Metode Ordinary Least Square

Metode Ordinary Least Square (OLS) adalah suatu metode yang  digunakan untuk

menduga koefisien regresi klasik dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat

galat yaitu meminimumkan ∑ .

Estimator dalam metode OLS diperoleh dengan cara meminimumkan

∑ = ∑( − − − −⋯− ) (2.27)

dengan ∑ adalah jumlah kuadrat galat (JKG).
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Adapun Sifat-sifat estimator metode Ordinary Least Square (OLS) adalah sebagai

berikut :

1. Linier. Estimator OLS merupakan fungsi linier dari variabel acak (random).

Contoh: variabel terikat Y dalam model regresi

2. Tidak Bias. Nilai rata-rata atau nilai ekspektasi dari estimator sama dengan

nilai aktual/sesungguhnya

3. Varians Minimum. Estimator OLS memiliki nilai varians minimum. Kriteria

ini penting untuk memastikan bahwa estimator efisien. Dengan kata lain,

estimator yang tidak bias dengan varians terkecil dapat dikatakan sebagai

estimator yang efisien (Gujarati, 2003).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada tahun Ajaran 2016-2017.

3.2. Data Penelitian

Data penelitian ini adalah data permintaan, penawaran, harga permintaan, dan harga

penawaran beras di Indonesia pada tahun 1993-2015. Data ini diperoleh dari Badan

Pusat Statistik dan Dinas Pertanian. Data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data Permintaan, Penawaran, dan Harga Beras

Tahun
Harga  Beras

(Rupiah) Penawaran (ton) Permintaan (ton)

1993
592 38489805 26318135

1994
760 38093020 26746856

1995
1076 37663049 27100158
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Tabel 3.1. Lanjutan

Tahun Harga
(Rupiah)

Penawaran (ton) Permintaan (ton)

1996 1585 36526663 27596228

1997 1964 36113285 28018270

1998 2099 35481341 28441147

1999 2424 34849400 28544118

2000 2737 34217465 28736841

2001 3066 33585529 28933112

2002 3386 32953586 29323956

2003 3526 32321646 29715552

2004 3851 31689701 30109500

2005 4079 31057760 30502334

2006 4597 30425827 30898438

2007 5031 29793888 30919317

2008 5288 29161940 31295517

2009 5705 28530008 31427336

2010 6055 28098063 31695462

2011 6598 27966127 31805398

2012 7079 27534188 32092540

2013 7509 27002248 32182995

2014 8022 26770309 32488380

2015 9044 26538366 32555485
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3.3. Metode Penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan analisis persamaan dengan menggunakan model

Cobweb adalah sebagai berikut:

1. Membentuk persamaan umum model cobweb pada waktu t

2. Menduga parameter dan menggunakan alat analisis regresi sederhana

 menguji asumsi pada analisis regresi untuk data permintaan dan

penawaran

 menganalisis regresi sederhana untuk data permintaan dan penawaran

3. Menentukan titik keseimbangan dengan pendekatan matematis dari persamaan

permintaan dan penawaran yang telah diperoleh dari analis regresi sederhana

4. Menguji kestabilan (keseimbangan) terdapat dua cara yaitu :

 menurunkan persamaan kondisi stabil dengan persamaan penawaran (- pt

/ st) dan kondisi seimbang terhadap permintaan ( pt-1 / dt)

 melihat nilai pada persamaan solusi umum model cobweb

5. Mensubtitusikan parameter dan pada hasil pengujian kestabilan jika

1/ > 1 / atau / <1 maka stabil atau seimbang

6. Menjelaskan kesimpulan solusi umum



V. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah Uji keseimbangan antara permintaan

dan penawaran beras di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai

berikut :

1. Menguji model cobweb dengan menurunkan kondisi stabil terhadap persamaan

penawaran dan permintaan sehingga diperoleh hasil = , = 0,0007049695

dan untuk nilai = , = 0,0012814488 . Nilai < maka dapat disimpulkan

bahwa permintaan dan penawaran beras di Indonesia pada tahun 1993-2015

tidak seimbang atau menjauhi titik keseimbangan.

2. Menguji keseimbangan dengan model cobweb dengan melihat pada

persamaan model cobweb diperoleh hasil yaitu =
1418,501780,367 = 1,817735758

karena nilai >1 maka data tersebut tidak seimbang atau menjauhi titik

keseimbangan.

Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh harga terhadap penawaran sangat besar

sehingga penambahan produksi sebagai respon kenaikan harga relatif besar.
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