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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Permintaan 

Permintaan terhadap suatu komoditi yang dihasilkan oleh produsen terjadi karena 

konsumen bersedia membelinya (Sugiarto, 2000 dalam Nainggolan, 2007).  Teori 

permintaan terhadap suatu barang menerangkan bagaimana konsumen sebagai pembeli 

meminta suatu barang yang tersedia di pasar. Untuk meminta atau membeli barang 

konsumen harus memiliki pendapatan dan juga dihadapkan pada berbagai tingkatan 

harga. (Sumanjaya dkk, 2009 dalam Hutagalung dan Nasution 2013) 

Kaidah permintaan dapat dinyatakan dalam cara yang paling sederhana sebagai 

berikut; 1) Pada harga tinggi, lebih sedikit barang yang akan diminta jika dibandingkan 

dengan harga rendah , 2) Pada saat harga komoditi rendah, maka jumlah barang akan 

lebih banyak diminta jika dibandingkan dengan saat harga tinggi (ceteris paribus). Jadi 

kaidah permintaan mengatakan bahwa kuantitas yang diminta untuk suatu barang 

berhubungan terbalik dengan harga barang tersebut pada setiap tingkat harga tertentu 

(Miler dan Meiners, 2000 dalam Nainggolan, 2007). Dan apabila pendapatan bertambah, 

maka bagian yang akan dibelanjakan oleh konsumen juga akan bertambah, sehingga 

jumlah barang yang bisa dibeli oleh konsumen akan meningkat.  

 

2.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Buah Jeruk 

Permintaan barang dipengaruhi oleh banyak faktor, Salvatore (2007) 

mengelompokkan kerangka pemikiran variabel yang mempengaruhi jumlah barang yang 

diminta antara lain  (X1) harga barang utama, (X2) harga barag lain, dan (X5) 

pendapatan rumah tangga sedangkan menurut Kotler (1993 dalam Sudiyarto dan Nuhfil 

Hanani, 2007) yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli buah-buahan 

adalah karakteristik pribadinya yaitu (X3) pendidikan, (X4) jumlah tanggungan keluarga 

dan menurut Ahmad (2009 dalam Mulyanti, 2011) kualitas (X6) suatu barang  

mempengaruhi permintaan. 

Jika  digabungkan dan digambarkan secara matematis variabel yang akan diteliti adalah 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6).  

4 



5 
 

Menurut Soekartawi (2003) fungsi permintaan Cobb-Douglas adalah suatu fungsi 

yang melibatkan dua atau lebih variabel, satu variabel disebut variabel dependen (Y) dan 

variabel yang lain disebut variabel independen (X). Penyelesaian hubungan antara X dan 

Y dengan cara regresi. Untuk mengestimasi nilai koefisien regresi yang sekaligus 

menunjukan besaran persentase elastisitas variabel independen terhadap variabel 

dependen Herianto (2014) mengatakan masing-masing variabel independen  harus 

ditransformasikan dalam bentuk linear menggunakan logaritma natural (ln)  

 

2.1.1.1. Harga Buah Jeruk (X1) 

Hubungan antara permintaan individu akan buah jeruk dengan harganya dijelaskan 

dalam hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan semakin rendah harga suatu 

barang  maka jumlah barang yang akan diminta semakin besar dan semakin tinggi 

harganya, semakin rendah jumlah yang diminta, dalam hal ini adalah permintaan buah 

jeruk (Sukirno, 2011).  

 

2.1.1.2. Harga  Buah Lain (X2) 

Barang substitusi adalah barang lain yang menggantikan fungsi suatu barang, jika 

harga barang substitusi turun, maka akan menurunkan permintaan barang yang 

digantikannya. Dalam hal ini Jeruk dan pepaya. Jika jeruk buah utama dan pepaya 

sebagai substitusi, maka apabila harga pepaya turun dan harga jeruk tetap, akan ada 

penurunan permintaan buah jeruk (Lipsey, 1997). Jika suatu barang cenderung 

digunakan bersama dengan barang lainnya barang tersebut dikatakan sebagai barang 

komplementer, jika kedua barang menurun maka akan terjadi peningkatan permintaan 

atas kedua barang tersebut, dalam hal ini adalah buah jeruk dan pepaya, apabila harga 

buah jeruk turun dan harga buah pepaya turun permintaan kedua buah tersebut akan naik 

dan sebaliknya apabila harga buah jeruk dan buah pepaya naik maka permintaan 

keduanya akan turun (McEachern, 2000), dan apabila satu barang tidak ada 

hubungan/pengaruh timbal balik terhadap barang lainnya maka bila terjadi perubahan 

harga tidak akan saling mempengaruhi  permintaan antar barang (Gilarso, 2003).  

 

 



6 
 

2.1.1.3. Jumlah Tanggungan Keluarga (X3) 

Besar kecilnya jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi jumlah konsumsi 

keluarga, demgan bertambahnya jumlah anggota keluarga kebutuhan akan meningkat 

dalam hal ini adalah buah jeruk. 

Jumlah anggota keluarga menunjuk pada banyaknya orang yang tinggal bersama dalam 

satu rumah secara umum terdiri dari ayah, ibu dan anak yang ikut mengkonsumsi buah 

jeruk . Jika jumlah anggota keluarganya besar maka jumlah konsumsi buahnya juga 

besar. (Panggabean dan Sukarsa, 2014). Menurut Antara dan Wirawan (2013) jumlah 

tanggungan keluarga berpengaruh nyata terhadap permintaan buah. Pertambahan jumlah 

anggota keluarga akan mendorong kenaikan konsumsi akan suatu komoditi.  

 

2.1.1.4. Jenjang Pendidikan (X4) 

Tingginya jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang akan memberikan tingkat 

tingginya pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur secara 

berimbang untuk menjaga kesehatan dan menambah stamina, vitamin dan daya tahan 

tubuh. (Setiadi, 2003). Dengan demikian diduga terdapat pengaruh pendidikan terhadap 

permintaan buah, semakin tinggi pendidikan, kesadaran akan pentingnya kesehatan 

semakin tinggi sehingga permintaan akan buah juga meningkat. 

 

2.1.1.5. Pendapatan Keluarga per Bulan (X5) 

Pendapatan rumah tangga merupakan faktor penting dalam menentukan corak 

permintaan terhadap berbagai jenis buah. Perubahan pendapatan akan menimbulkan 

perubahan permintaan suatu jenis buah-buahan. Pendapatan yang tinggi menyebabkan 

rumah tangga  mengkonsumsi buah-buahan lebih banyak. Misalnya suatu rumah tangga 

menerima pendapatan yang lebih besar, maka dapat diperkirakan bahwa rumah tangga 

tersebut akan lebih rutin mengkonsumsi buah-buahan, pada kondisi harga buah yang 

tetap. Akibatnya secara keseluruhan untuk pasar dapat diperkirakan bahwa jumlah buah-

buahan yang diminta akan lebih banyak. Permintaan atas buah-buahan, biasanya akan 

meningkat apabila variabel pendapatan juga mengalami peningkatan (Lipsey, 1997). 
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2.1.1.6. Kualitas Buah Jeruk (D1) 

Joint Institute for Safety and Applied Nutrition (JIFSAN,2002 dalam Barus, 2008) 

Kualitas adalah totalitas karakteristik dari sebuah produk yang penekanannya pada 

kemampuan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Tinggi rendahnya 

kualitas buah dapat dilihat pada 3 hal yaitu 1) eksternal ialah penampilan (sight), rasa 

(touch) dan kecacatan, 2) Internal ialah aroma, rasa dan tekstur yang ketiga tidak terlihat 

(hidden) mencakup kesehatan, nilai nutrisi dan keamanan. Menurut Ahmad (2009 dalam 

Mulyanti 2011) kualitas mempengaruhi permintaan konsumen terhadap buah segar 

seperti tekstur, rasa, bau dan warna yang khas, bermutu tinggi dan bergizi. Diduga 

semakin tinggi kualitas buah jeruk dapat meningkatkan permintaan buah jeruk 

 

2.2. Hipotesis 

Dalam penelitian ini disajikan dugaan sementara/hipotesis yaitu diduga harga buah 

jeruk, harga buah lain, jumlah anggota keluarga, jenjang pendidikan terakhir, 

pendapatan keluarga per bulan dan kualitas buah jeruk berpengaruh nyata terhadap 

permintaan  jeruk. 
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2.3. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Matrik Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Judul 

Penelitian 
Yang Diteliti Hasil Penelitian 

1. 

Made Antara dan I 

Gede Yono Wirawan, 

2013. 

Permintaan, Buah 

Pisang Ambon Oleh 

Rumah Tangga di 

Kecamatan Denpasar 

Barat, Kota Denpasar, 

Provinsi Bali 

Dependen : Permintaan 

Pisang 

Independen : Harga 

pisang, harga salak, 

jumlah anggota keluarga, 

pendidikan dan 

pendapatan 

Analisis menggunakan regresi 

linier model Cobb-Douglas : 

Harga buah lainnya, pendapatan 

rumah tangga, jumlah anggota 

keluarga dan tingkat pendidikan 

ibu rumah tangga mempengaruhi 

permintaan buah pisang ambon. 

 

2. 

Yeni Kusuma Dewi, 

2009. Analisis 

Permintaan Jeruk 

Lokal di Kabupaten 

Sleman 

Dependen : Permintaan 

Jeruk 

Independen : buah jeruk, 

harga salak, harga 

pisang, jumlah penduduk 

dan pendapatan 

penduduk dan analisis 

elastisitas permintaan 

jeruk lokal di Kabupaten 

Sleman 

Analisis menggunakan regresi 

model Cobb-Douglas : 

Harga jeruk, harga salak, 

pendapatan perkapita berpengaruh 

secara nyata terhadap permintaan 

jeruk, sedangkan variabel harga 

pisang dan jumlah penduduk tidak 

berpengaruh secara nyata 

terhadap permintaan jeruk di 

Kabupaten Sleman. 

3. 

Neny T. P, 2008. 

Hasibuan, analisis 

faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan konsumen 

akan sayuran organik 

di Kota Medan 

Dependen : Permintaan 

dan keputusan 

Independen : harga 

sayuran organik, harga 

sayuran non organik, 

pendapatan keluarga 

Umur, tingkat 

pendidikan, pendapatan 

dan jumlah anggota 

keluarga 

Analisis menggunakan regresi 

linier berganda: 

Harga sayur organik, harga sayur 

non organik, pendapatan dan 

selera mempengaruhi permintaan 

sayur organik. 

Terdapat hubungan signifikan 

antara tingkat pendidikan dan 

pendapatan keluarga terhadap 

tingkat keputusan membeli sayur 

organik. 

Tidak terdapat hubungan antara 

umur dan jumlah tanggungan 

keluarga terhadap tingkat 

keputusan membeli sayur organik 

di kota Medan. 
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2.4. Pengukuran Variabel 

Tabel 2.2. Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Pengukuran 

Harga Buah Jeruk (X1) Diukur dengan Rp/Kg Rasio 

Harga Buah Lain (X2) Diukur dengan Rp/Kg Rasio 

Jumlah Tanggungan (X3) 
Diukur dengan jumlah orang/ 

keluarga 

Rasio 

 

Pendidikan (X4) Diukur dengan jenjang 

pendidikan formal yang dicapai 

Ordinal 

Pendapatan (X5) Diukur dengan Rp/bulan yang 

diterima seluruh keluarga  

Rasio 

Kualitas Buah Jeruk (D1) Katagori Baik dan Cukup Baik Nominal 

Permintaan (Y) Diukur dengan Kg/bulan Rasio 

 


