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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui kuantitas  permintaan 
berbagai jenis sayuran dataran tinggi pada restoran di Desa Senggigi. (2) Untuk 
mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan sayuran dataran 
tinggi pada restoran di Desa Senggigi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Permintaan sayuran dataran tinggi pada 
restoran didaerah Senggigi yaitu (a) Wortel : Kisaran permintaan wortel dalam satu 
bulan antara 30-150 kg dengan jumlah permintaan sebesar 700 kg/bulan dengan rata-
rata permintaan 70 kg/restoran. (b) Kentang : Kisaran permintaan kentang dalam satu 
bulan antara 45-900 kg dengan jumlah permintaan sebesar 1991 kg/bulan dengan rata-
rata permintaan 199,1 kg/restoran. (c) Kol : Kisaran permintaan kol dalam satu bulan 
antara 24-80 kg dengan jumlah permintaan 494 kg/bulan dengan rata-rata permintaan 
49,4 kg/restoran. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berbagai jenis 
sayuran dataran tinggi pada restoran di Desa Senggigi : (a) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan wortel pada restoran di Desa Senggigi ada satu variabel yang 
berpengaruh nyata yaitu jumlah pengunjung dan variabel lainnya yang tidak 
berpengaruh nyata yaitu harga wortel, harga barang komplementer kentang, harga 
barang komplementer kol dan variabel dummy kualitas sayuran. (b) Faktor-faktor yang 
berpengaruh nyata terhadap permintaan kentang pada restoran di Desa Senggigi yaitu 
harga barang komplementer wortel, jumlah pengunjung dan kualitas sayuran. 
Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh nyata yaitu harga kentang dan harga 
barang komplementer kol. (c) Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap 
permintaan sayuran dataran tinggi kol pada restoran di Desa Senggigi yaitu harga kol itu 
sendiri, harga barang komplementer kentang dan jumlah pengunjung. Sedangkan faktor-
faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan kol yaitu harga barang 
komplementer wortel dan kualitas sayuran 

Kata Kunci : Kuantitas permintaan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 
sayuran dataran tinggi pada restoran 
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ANALYSIS OF THE DEMAND FOR VARIOUS TYPES OF HIGHLAND 
VEGETABLES AT RESTAURANT IN SENGGIGI VILLAGE 

 
 

 

ABSTRACK 

This study aims to : 1) to know the quantity of demand some various types of 
the highland vegetables at restaurant in Senggigi village. 2) to know what factors that 
influence the demand of highland vegetables at restaurant in senggigi village. 

 The results showed that : 1) the demand of highland vegetable (a) carrot : the 
range demand of carrot in one month between 30-150 kg with the total demand between 
700 kg/month with an average demand of 70 kg/restaurant. (b) potatoes : the range 
demand of potatoes in one month between 45-900 kg with total demand 1.991 
kg/month, with an average demand 199,1 kg/restaurant. (c) cabbage: the range demand 
of cabbage in one month between 24-80 kg, with the total demand 494 kg/month, and 
with an average demand of 49,4 kg/restaurant. 2) some factors that causes the demand 
of various types of highland vegetables at restaurant in Senggigi village : (a) factors that 
affect the demand of carrot at restaurant in Senggigi village just once, it is the number 
visitors. And the other variables wich are not significant is the price of carrot, potatoes, 
complementary price, cabbage complementary price and the dummy variable of 
vegetables quality. (b) factors that significantly affect the demand of potatoes at the 
restorant in Senggigi village are the carrot complementary price, the number of visitors, 
and the quality of the vegetables. While factors which not has a real effect is the prices 
of potatoes and cabbage complementary price. (c) factors that significantly affect the 
demand of highland cabbage vegetables at restaurant in Senggigi village is the price of 
cabbage it self, potatoes complementary price and the number of visitors. While the 
factors that do not significantly affect the demand of cabbage is the carrot 
complementary price and the quality of vegetables. 

 

Keywords : Quantity demand and factors wich influence the demand of highland 
vegetables in a restaurant. 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan pariwisata di Desa Senggigi berkembang semakin pesat hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunya . Perkembangan 
pariwisata tentu saja mengakibatkan tingginya kebutuhan wisatawan terhadap fasilitas-
fasilitas wisata salah satunya adalah restoran. Restoran sebagai penyedia jasa pelayanan 
pangan sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku bagi 
restoran, salah satu bahan baku yang sangat banyak mamfaatnya bagi kesehatan dan 
banyak digunakan restoran yaitu sayuran yang terdiri dari wortel, kentang dan kol, 
masyarakat juga memiliki pola pikir konsumsi makanan sehat yang baik untuk tubuh 
sehingga dengan tingginya manfaat bagi kesehatan yang dimiliki oleh sayuran 
menyebabkan sayuran adalah sajian yang wajib dikonsumsi oleh masyarakat. Pada 
umumnya yang datang berkunjung kerestoran di Desa adalah wisatawan mancanegara 
yang memiliki kegemaran hidup sehat sehingga sayuran wajib menjadi sajian yang 
ditawarkan restoran. Dampak dari perkembangan pariwisata dan peningkatan jumlah 
pengunjung serta perubahan pola konsumsi masyarakat ke makanan sehat dan kaya 
serat mempunyai konsekuwensi bertambahnya jumlah sayuran yang dibutuhkan oleh 
wisatawan sehingga perlu dilakukan penelitian tentang “ Analisis Permintaan Sayuran 
Dataran Tinggi Pada Restoran di Desa Senggigi”   

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan unit 
analisis adalah restoran yang membeli sayuran dataran tinggi di daerah senggigi. 
Penentuan sample dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dengan 
ditetapkan satu wilayah yaitu wilayah Kecamatan Batu Layar dan selanjutnya penentuan 
lokasi penelitian di tetapkan di Desa Senggigi dengan mengambil responden restoran 
yang berada di Desa Senggigi. Penetuan lokasi ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
bahwa semua restoran yang berada di Desa Senggigi mengkonsumsi sayuran dataran 
tinggi. Penentuan jumlah sample adalah Jumlah restoran yang ada di daerah senggigi di 
tentukan secara “Quota Sampling” yaitu  dengan penjatahan masing- masing sample 
yakni dengan menetapkan 30% dari populasi (Sukarmad,1990). jumlah populasi 
restaurant di daerah senggigi sebanyak 32 restaurant dengan demikian jumlah restoran 
yang menjadi sample adalah 10 restaurant . Sedangkan jumlah restoran untuk masing-
masing kreteria restaurant dilakukan secara “Proposional Sampling” yaitu membagi 
sampling untuk masing –masing kreteria dengan rincian sebagai berikut: 
Restoran yang berdiri sendiri           : 푋	10 =7 

Restoran dalam naunangan Hotel    : X 10 =3 
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Sementara penentuan masing-masing responden dari setiap kretaria di lakukan secara 
“Random Sampling” yakni penentuan responden secara acak. 

Data yang dikumpulkan meliputi kuantitas permintaan, faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan beberapa komoditi sayuran dataran tinggi pada restoran di 
desa Senggigi, jumlah permintaan, dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Untuk Untuk mengetahui kuantitas permintaan beberapa komoditi sayuran 
dataran tinggi (wortel, kentang dan kol) pada restaurantt di Desa Senggigi digunakan 
perhitungan sederhana dengan rumus : Q= P/hari x F selama satu bulan. Untuk 
mengetahui jumlah permintaan semua sample dengan menjumlahkan  hasil semua 
permintaan sayuran dataran tinggi pada masing-masing restoran dengan rumus :            
T = ƩQ1+ƩQ2+ƩQ3........+ ƩQ10. Untuk mengetahui faktor–faktor yang di duga 
berpengaruh terhadap kuantitas permintaan beberapa komoditi sayuran dataran tinggi 
pada restoran di Desa Senggigi, maka dilakukan analisis statistik menggunakan analisis 
linier berganda yang diturunkan dari fungsi cobb-douglass melalui transformasi 
logaritma yaitu Y = log β0 + β1 log X1 + β2 log X2 + β3 log X3 + β4 log D1 βi log Xi 
+ Log E. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara menyeluruh atau 
bersama-sama terhadap variabel terikat (besarnya permintaan komoditi sayuran) maka 
dilakukan uji F dan uji T yaitu F hit = 	( )/

( )  , F tab = Fa (k, n-k-1)db dan               

t hit  =
( )

, t tab     = Fa (n-k-1). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah Permintaan Beberapa Jenis Sayuran Dataran Tinggi Pada Restoran di 
Desa Senggigi Tahun 2015 

Tabel 1  Jumlah Permintaan Beberapa Jenis Sayuran Dataran Tinggi Pada  
Restoran di Desa Senggigi 

No Jenis Sayuran Dataran 
Tinggi 

Jumlah 

(Kg/Bulan) 

Rata-Rata Permintaan 

(Kg/Bulan) 

1 

2 
3 

Wortel 

Kentang 
Kol 

700 

1991 
494 

70 

199,1 
49,4 

Jumlah 3.165 316,5 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Pada Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa total permintaan beberapa jenis 
sayuran dataran tinggi yang tertinggi terdapat pada komoditi kentang sebesar 1991 kg 
perbulan dengan rata-rata 199,1 kg perbulan pada restoran di Desa Senggigi, permintaan 
sayuran dataran tinggi terendah terdapat pada sayuran kol dengan jumlah permintaan 
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sebesar 494 kg perbulan dengan rata-rata permintaan sebesar 49,4 kg perbulan pada 
setiap restoran di Desa Senggigi. Untuk lebih  mendalam tentang permintaan masing-
masing beberapa jenis sayuran dataran tinggi pada restoran di Desa Senggigi dapat 
dilihat pada penjelasan berikut : 

Tabel 2 Jumlah permintaan masing-masing sayuran pada restoran didaerah Senggigi 

No  Nama 
Restoran 

 

Wortel Kentang Kol 
Permintaan 

(kg/hari) dan 
(Frekuensi 
Pembelian) 

(kali) 

Total 
Permintaan 
(Kg/bulan) 

 

Permintaan 
(kg/hari) 

dan 
(Frekuensi 
Pembelian) 

(kali) 

Total 
Permintaan 
(Kg/bulan) 

 

Permintaan 
(kg/hari) 

dan 
(Frekuensi 
Pembelian) 

(kali) 

Total 
Permintaan 
(Kg/bulan) 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Sendok   
Taman  
Papaya  
Asmara  
Square  
Happy Cafe  
De Quake  
QunciVillas 
Puri Mas  
Svarga 
Resort 

1 (30) 
2 (30) 
5 (12) 
5 (6) 

2 (30) 
4 (30) 
1 (30) 
4 (25) 
5 (30) 
2 (30) 

30 
60 
60 
30 
60 

120 
30 

100 
150 
60 

1,5(30) 
2  (30) 
7 (8) 

10 (12) 
5 (30) 
5 (30) 
2 (30) 

30 (30) 
8 (30) 
7 (30) 

 

45 
60 
56 

120 
150 
150 
60 

900 
240 
210 

1,5 (30) 
5 (8) 
5 (8) 
3 (8) 

2 (30) 
10 (8) 
5 (10) 
5 (14) 
5 (11) 
1 (30) 

45 
40 
40 
24 
60 
80 
50 
70 
55 
30 

Jumlah 31 700 76 1991 42,5 494 
Rata-rata 3,1 70 7,6 199,1 4,25 49,4 

Sumber : Data Primer diolah. 
 
1) Wortel 

Pada tabel diatas, menunjukkan permintaan wortel oleh 10 restoran didaerah 
Senggigi selama satu bulan sebanyak 700 kg dengan rata-rata 70 kg pada setiap 
restoran. Permintaan wortel tertinggi sebanyak 150 kg perbulan didapat pada restoran 
Puri Mas dengan pembelian setiap harinya sebanyak 5 kg sebanyak 30 kali dalam satu 
bulan. Sedangkan permintaan terendah  di dapat pada tiga restoran yaitu Sendok 
Restoran, Asmara Restoran dan De Quake dengan jumlah pembelian selama satu bulan 
sebanyak 30 kg. 
2) Kentang 

Tabel 2 menunjukkan bahwa permintaan kentang pada restoran didaerah 
Senggigi sebesar 1991 kg perbulan dengan rata-rata permintaan 199,1 kg perbulan pada 
setiap restoran. Permintaan kentang tertinggi sebanyak 900 kg perbulan dengan total 
pembelian perhari sebanyak 30 kg dengan frekuensi  pembelian 30 kali dalam satu 
bulan, Sedangkan Permintaan kentang terendah dengan jumlah permintaan 45 kg 
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perbulan di dapat pada Sendok restoran dan pembelian setiap harinya sebanyak 1,5 kg 
dengan frekuensi pembelian 30 kali dalam satu bulan. 
3) Kol 

Tabel diatas, menunjukkan bahwa total permintaan sayuran dataran tinggi kol 
selama satu bulan sebesar 494 kg dengan rata-rata permintaan sebesar 49,4 kg pada 
setiap restoran di daerah Senggigi. Permintaan Kol tertinggi sebesar 80 kg perbulan 
terdapat  pada Happy Cafe dengan pembelian 10 kilo selama 8 kali pembelian dalam 
satu bulan. Sedangkan permintaa terendah sebesar 24 kg perbulan terdapat pada Asmara 
Restoran dengan jumlah pembelian 3 kg sehari frekuensi pembelian 8 kali dalam satu 
bulan. 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Beberapa Jenis Sayuran Dataran 

Tinggi Pada Restoran di Desa Senggigi 

Sayuran dataran tinggi merupakan jenis sayuran yang paling banyak disajikan di 
restoran dengan jumlah penggunaan lebih banyak dari sayuran lainnya. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi permintaan berbagai jenis sayuran dataran tinggi pada 
restoran di Desa Senggigi adalah harga pembelian sayuran tersebut (X1), harga 
pembelian sayuran 1 (X2), harga pembelian sayuran 2 (X3), jumlah pengunjung (X4) 
dan kualitas sayuran (D1). Semua variabel tersebut dianalisis dengan analisis Regresi 
Linier Berganda yang diturunkan dari fungsi Cobb-Douglas melalui transformasi 
Logaritma. Hasil analisis variabel-variabel tersebut untuk setiap jenis sayuran dataran 
tinggi. 
1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Permintaan Wortel Pada Restoran didaerah Senggigi 
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan wortel pada restoran di 

Desa Senggigi yaitu harga wortel (X1), harga barang komplementer kentang (X2), 
harga barang komplementer kol (X3), jumlah pengunjung (X4) dan kualitas sayuran 
wortel. Variabel-variabel tersebut akan dianalisis menggunakan analisis linier berganda. 

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wortel 
dilakukan uji signifikasi yang merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 
kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Berdasarkan uji asumsi 
klasik tersebut, maka dapat dilakukan pengujian koefisien secara serentak dan secara 
parsial terhadap variabel-variabel yang diduga mempengaruhi permintaan wortel pada 
restoran di Desa Senggigi . Hasil analisis disajikan pada tabel 3 berikut 
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Tabel 3 Hasil Analisis Cobb Douglas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 
Wortel Pada Restoran di Desa Senggigi 

No  Variabel 
 

Koefisien 
Regresi 

Sig Ket 

1 Intercept (α) -4,717 0,158 NS 
2 Harga Wortel  (X1) -0,150 0,637 NS 
3 Harga Kentang (X2) 0,894 0,124 NS 
4 Harga Kol (X3) 0,430 0,317 NS 
5 Jumlah Pengunjung (X4) 0,561 0,006 S 
6 Kualitas Sayuran (D1) 0,150 0,254 NS 
7 Koefisien Determinasi (R²) 0,903   
8 Fhitung 7,455 0,037 S 

Keterangan: S  = Signifikan pada taraf nyata 5% 
      NS = Non signifikan pada taraf nyata 5% 
A. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
 Berdasarkan tabel 4.1. diatas nilai untuk koefisien determinasi (R²) sebesar 
0,903. Nilai tersebut mengandung makna bahwa 90,3% perubahan permintaan wortel 
pada restoran di Desa Senggigi di pengaruhi variabel-variabel bebas dalam model, 
seperti harga wortel (X1), harga kentang (X2), harga kol (X3), jumlah pengunjung (X4) 
dan kwalitas (D1). Sedangkan sisanya sebesar 9,7% dipengaruhi variabel lain diluar 
model.  
B. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F) 
 Hasil pengujian regresi secara serentak pada variabel-variabel yang diduga 
mempengaruhi permintaan sayuran dataran tinggi wortel pada restoran di Desa Senggigi 
menunjukkan secara serentak variabel-variabel bebas dalam model seperti harga wortel, 
harga barang komlementer (kentang), harga  barang komplementer (kol), jumlah 
pengunjung dan kualitas berpengaruh nyata terhadap permintaan wortel pada restoran di 
Desa Senggigi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikasi Uji F sebesar 0,037 lebih kecil 
dari α 0,05% 
C. Pengujian Koefesien Regresi Secara Parsial (Uji t) 
 Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat dijelaskan variabel-variabel bebas yang 
berpengaruh secara parsial terhadap permintaan sayuran dataran tinggi (wortel) pada 
restoran di Desa Senggigi diperoleh model persamaan fungsi regresi sebagai berikut : 
Persamaan I : 
Log Y = -4,717 – 0,150 Log X1 + 0,894 Log X2 + 0,430 Log X3 + 0,561 Log X4 
  + 0,150 D1 
1. Pengaruh Variabel Harga Sayuran Dataran Tinggi Wortel (X1) Terhadap Permintaan 

Wortel (Y) 
  Berdasarkan hasil analisis dan persamaan I diatas, diperoleh nilai koefisien 
regresi untuk harga sayuran dataran tinggi (wortel) sebesar -0,150. Nilai tersebut 
mengandung makna, jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus) maka setiap 
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kenaikan harga wortel sebesar 1% akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap 
wortel sebesar 0,150%. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan 
sebesar 0,637 > α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa harga wortel tidak berpengaruh 
nyata pada taraf nyata 5% terhadap permintaan wortel. Kondisi ini tidak sesuai dengan 
teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu komoditi maka permintaan 
akan komoditi tersebut semakain turun dan sebaliknya semakin rendah harga suatu 
komoditi maka permintaan terhadap komoditi tersebut akan tinggi. Artinya tinggi 
rendahnya harga sayuran dataran tinggi wortel tidak mempengaruhi konsumen dalam 
membeli wortel. Restoran sebagai jasa pelayanan konsumen dibagian kuliner dengan 
menu yang sudah ditentukan dengan harga yang relatif mahal tidak memperhatikan 
harga terutama wortel yang dalam penggunaannya sangat dibutuhkan sebagai bahan 
baku utama dan bahan pendamping pembutan makanan sehingga harga wortel tidak 
mempengaruhi permintaan restoran terhadap wortel. 
2. Pengaruh Variabel Harga Barang Komplementer Kentang (X2) Terhadap Permintaan 

Wortel (Y) 
  Berdasarkan hasil analisis dan persamaan I diatas, diperoleh nilai koefisien 
regresi untuk harga komplementer (kentang) sebesar 0,894. Nilai tersebut mengandung 
makna, jika variabel lain diangap tetap (Cateris Paribus) maka setiap kenaikan harga 
kentang sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan terhadap permintaan wortel sebesar 
0,894%. Analisis statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 0,124. Dilhat pada taraf 
nyata 5% dengan nilai signifikan 0,124 > α 0,05 yang artinya harga barang subsitusi 
kentang tidak berpengaruh nyata pada taraf nyata 5% terhadap permintaan wortel. 
Kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga 
barang komplementer maka konsumen akan mengurangi permintaan terhadap wortel. 
Artinya tinggi rendahnya harga kentang tidak mempengaruhi restoran dalam membeli 
sayuran dataran tinggi wortel. Untuk mempertahankan rasa dan kualitas  menu yang 
bersal dari wortel, tinggi rendahnya harga kentang tidak mempengaruhi permintaan 
akan wortel.  
3. Pengaruh Variabel Harga Barang Komplementer Kol (X3) Terhadap Permintaan 

Wortel (Y) 
  Dari persamaan I diatas dapat diperoleh nilai koefisien regresi untuk harga 
barang komplementer (kol) sebesar 0,430. Nilai tersebut mengandung makna, jika 
variabel-variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus) maka setiap kenaiakan harga 
barang komplementer kol sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap 
wortel sebesar 0,430%. Selanjutnya hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikasi 
sebesar 0,317 yang artinya pada taraf nyata 5% nilai signifikasi sebesar 0,317 > α 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa harga barang subsitusi kol tidak berpengaruh nyata 
terhadap permintaan wortel. Kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi harga barang subsitusi maka akan mengurangi permintaan 
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terhadap wortel. Artinya tinggi rendah harga kol tidak mempengaruhi permintaan 
restoran terhadap wortel.  
4. Pengaruh Variabel  Jumlah Pengunjung (X4) Terhadap Permintaan Wortel (Y) 
  Berdasarkan hasil analisis dan persamaan 1 fungsi regresi diatas, diperoleh 
nilai koefesien regresi untuk jumlah pengunjung sebesar 0,561. Nilai tersebut 
mengandung makna, jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus) maka setiap 
kenaikan jumlah pengunjung sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan permintaan 
terhadap wortel sebesar 0,561%. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,006 < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung 
berpengaruh nyata pada taraf nyata 5% terhadap permintaan wortel. Kondisi ini sesuai 
dengan teori semakain tinggi jumlah pengunjung dalam maka jumlah barang yang 
diminta semakin tinggi. Dalam usaha restoran jumlah pengunjung adalah salah satu 
penentu keberhasilan dan berkembangnya restoran tersebut, semakin banyak  jumlah 
pengunjung yang datang ke restoran maka semakin tinggi pula wortel yang diminta. 
5. Pengaruh Variabel Dummy Kualitas Sayuran (D1) Terhadap Permintaan Wortel (Y) 
  Berdasarkan hasil anlisis diperoleh nilai koefisien dummy untuk kualitas 
sayuran sebesar 0,150 artinya restoran yang memilih kualitas tinggi untuk wortel lebih 
besar 0,150 kali dibanding restoran yang tidak memperhatikan kualitas wortel atau 
memilih kualitas rendah. Dari hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikasi sebesar 
0,254 > α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tidak berpengaruh nyata pada 
permintaan restoran terhadap wortel. Kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang 
menyatakan semakin tinggi kualitas suatau barang maka semakin tinggi pula 
permintaan akan barang tersebut. Artinya dalam pembuatan sajian menu makanan di 
restoran kualitas wortel tidak berpengaruh secara besar. 
2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Permintaan Kentang pada Restoran didaerah Senggigi 
  Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan kentang oleh restoran di 
Desa Senggigi yaitu harga kentang (X1), harga wortel (X2), harga kol (X3), jumlah 
pengunjung (X4) dan kualitas (D1). Variabel-variabel tersebut akan dianalisis 
menggunakan analisis linier berganda dengan uji secara serentak dan parsial. 
  Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kentang 
dilakukan uji signifikasi yang merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 
kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Berdasarkan uji asumsi 
klasik tersebut, maka dapat dilakukan pengujian koefisien secara serentak dan secara 
parsial terhadap variabel-variabel yang diduga mempengaruhi permintaan wortel pada 
restoran di Desa Senggigi . Hasil analisis disajikan pada Tabel 4 berikut : 
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Tabel 4 Hasil Analisis Cobb Douglas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 
Kentang Pada Restoran di Desa Senggigi 

No  Variabel 
 

Koefisien 
Regresi 

Sig Ket 

1 Intercept (α) 5,625 0,219 NS 
2 Harga  Kentang (X1) -0,548 0,412 NS 
3 Harga Wortel (X2) -1,010 0,064 S* 
4 Harga Kol (X3) 0,563 0,376 NS 
5 Jumlah Pengunjung (X4) 0,387 0,073 S* 
6 Kualitas Sayuran (D1) -0,313 0,080 S* 
7 Koefisien Determinasi (R²) 0,920   
8 Fhitung 9,270 0,025 S 

Sumber: Data Primer Diolah 
Ket S   = Signifikan pada taraf nyata 5% NS = Non Signifikan pada taraf  
       S* = Signifikan pada taraf nyata 10%               nyata 5% 
A. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 Berdasarkan tabel 4.2. diatas, nilai untuk koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,920. Nilai tersebut mengandung makna bahwa 92,0% perubahan permintaan kentang 
oleh restoran di Desa Senggigi di pengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam model. 
Seperti harga kentang (X1), harga wortel (X2), harga kol (X3), jumlah pengunjung (X4) 
dan kualitas kentang (D1). Sedangkan sisanya 8 % dipengaruhi variabel lain diluar 
model.  
B. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F) 
 Hasil pengujian serentak pada variabel-variabel yang diduga mempengaruhi 
permintaan kentang oleh restoran di Desa Senggigi menunjukkan secara serentak 
variabel-variabel bebas dalam model seperti harga kentang, harga barang komplementer 
(wortel), harga barang komplementer (kol), jumlah pengunjung dan kualitas 
berpengaruh nyata terhadap permintaan kentang pada restoran di Desa Senggigi. Hal ini 
ditunjukkan oleh signifikansi Uji F sebesar 0,037 lebih kecil dari  α 0,05. 
C. Pengujian Koefesien Regresi Secara Parsial (Uji t) 
 Berdasarkan tabel 4.2. diatas, dapat dijelaskan variabel-variabel bebas yang 
berpengaruh secara parsial terhadap permintaan kentang pada restoran di Desa Senggigi 
diperoleh persamaan fungsi regresi sebagai berikut: 
Persamaan 2 
Log Y = 5,625 – 0,548 Log X1 – 1,010 Log X2 + 0,563 Log X3 + 0,387 Log X4  
             -0,313 D1 
1 Pengaruh Variabel Harga Kentang (X1) Terhadap Permintaan Kentang (Y) 
 Berdasarkan hasil analisis dan persamaan 2 fungsi regresi diatas, diperoleh 
nilai koefisien regresi untuk harga kentang sebesar -0,548. Nilai tersebut mengandung 
makna, jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus ) maka setiap kenaikan harga 
kentang sebesar 1% akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap kentang sebesar 
5,625%. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,412 



11 
 

Jurnal : Analisis Permintaan Berbagai Jenis Sayuran Dataran Tinggi Pada Restoran Di  
Desa Senggigi.  

 

> α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa harga kentang tidak berpengaruh nyata pada taraf 
nyata 5% terhadap permintaan kentang. Kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang 
menyatakan semakin tinggi harga komoditi maka jumlah komoditi yang diminta 
semakin sedikit dan sebaliknya semakin rendah harga suatu komoditi maka jumlah 
permintaan akan komoditi tersebut tinggi. Artinya tinggi rendahnya harga kentang tidak 
mempengaruhi jumlah kentang yang diminta restoran sebab kentang sebagai salah satu 
komoditi sayuran umbian yang berasal dari dataran tinggi yang sangat diminati sebagai 
pengganti nasi sehingga tinggi rendah harga kentang tidak mempengaruhi permintaan 
akan kentang. 
2 Pengaruh Variabel Harga Barang Komplementer Wortel (X2) Terhadap Permintaan 

Kentang (Y) 
 Berdasarkan hasil analisis dan persamaan 2 diatas diperoleh nilai koefisien 
regresi untuk harga barang komplementer (wortel) sebesar -1,010, Nilai tersebut 
mengandung makna, jika variabel lain dinggap tetap (Cateris Paribus), maka setiap 
kenaikan harga barang komplementer (wortel) sebesar 1% akan menyebabkan 
penurunan terhadap permintaan kentang sebesar 1,010%. Lebih lanjut dianalisis secara 
statistik diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,064 < α 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa 
harga barang komplementer wortel berpengaruh nyata  pada taraf nyata 10% terhadap 
permintaan kentang. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin 
tinggi harga barang komplementer maka konsumen akan mengurangi permintaan 
terhadap barang tersebut. Artinya apabila ada kenaikan terhadap harga wortel maka 
restoran lebih memilih mengkonsumsi kentang atau mengganti bahan baku menu yang 
berasal dari wortel menjadi kentang contohnya pada menu makanan vegetarian salad 
apabila harga wortel tinggi maka penggunaan wortel diganti dengan barang 
komplementer kentang. 
3 Pengaruh Variabel Harga Barang Komplementer Kol (X3) Terhadap Permintaan 

Kentang (Y) 
 Berdasarkan hasil analisis dan persamaan 2 diatas diperoleh nilai koefisien 
regresi untuk barang komplementer kol (X3) sebesar 0,563. Nilai tersebut mengandung 
makna, jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus), maka setiap kenaikan harga 
barang komplementer kol sebesar 1% akan menyebabakan kenaikan permintaan 
terhadap kentang 0,563%. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai 
signifikasi sebesar 0,376 > α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang 
komplementer kol tidak berpengaruh nyata pada terhadap permintaan kentang. Kondisi 
ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang 
komplementer maka konsumen akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. 
Artinya berapapun harga yang kol yang ditawarkan kepada restoran, restoran lebih 
memilih kentang. 
 
 



12 
 

Jurnal : Analisis Permintaan Berbagai Jenis Sayuran Dataran Tinggi Pada Restoran Di  
Desa Senggigi.  

 

4 Pengaruh Jumlah Pengunjung (X4) Terhadap Permintaan Kentang (Y) 
 Dari hasil analisis dan persaan 2`diatas diperoleh nilai koefisien regresi untuk 
variabel jumlah pengunjung sebesar 0,387 artinya jika variabel lain dinggap tetap 
(Catris Paribus), maka setiap setiap kenaikan jumlah pengunjung dalam restoran 
sebanyak 1% akan menyebabkan permintaan terhadap kentang meningkat sebesar 
0,387%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berpengaruh nyata terhadap 
permintaan kentang, dilihat pada taraf nyata 10% dengan nilai signifikasi sebesar 0,073 
< α 0,10. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi jumlah 
pengunjung maka semakin tinggi pula permintaan akan barang tersebut. Restoran di 
Desa Senggigi akan membeli kentang lebih banyak apabila jumlah pengunjung 
meningkat karena rata-rata pengunjung menyukai makanan yang berasal dari kentang 
5 Pengaruh Variabel Dummy Kualitas Sayuran Terhadap Permintaan Kentang 
 Dari hasil analisis dan persaan 2`diatas diperoleh nilai koefisien regresi untuk 
variabel kualitas sayuran sebesar -0,313. Nilai dummy tersebut mengandung makna 
restoran yang memilih kentang dengan kualitas tinggi, lebih rendah 0,313 kali dari yang 
memilih kentang dengan kualitas rendah. Hasil analisis statistik memperoleh nilai 
sebesar 0,080 < α 0,10. Hal ini menunjukkan kualitas kentang mempengaruhi 
permintaan akan kentang tersebut. Kondisi ini sesuai dengan teori semakin tinggi 
kualitas suatu produk maka permintaan akan produk tersebut akan tinggi dan sebaliknya 
apabila kualitas akan produk tersebut rendah maka permintaan akan produk tersebut 
akan turun. 
3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Permintaan Kol Pada Restoran didaerah Senggigi 
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan kol pada restoran di Desa 

Senggigi yaitu harga kol (X1), harga barang komplementer kentang (X2), harga barang 
komplementer wortel (X3), jumlah pengunjung (X4) dan kualitas sayuran kol. Variabel-
variabel tersebut akan dianalisis menggunakan analisis linier berganda. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kol dilakukan 
uji signifikasi yang merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau 
kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Berdasarkan uji asumsi klasik tersebut, 
maka dapat dilakukan pengujian koefisien secara serentak dan secara parsial terhadap 
variabel-variabel yang diduga mempengaruhi permintaan kol pada restoran di Desa 
Senggigi. Hasil analisis disajikan pada Tabel 5 berikut : 
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Tabel 5. Hasil Analisis Cobb Douglas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan 
Kol Pada Restoran di Desa Senggigi 

No  Variabel 
 

Koefisien 
Regresi 

Sig Ket 

1 Intercept (α) 1,793 0,115 NS 
2 Harga Kol  (X1) -0,762 0,003 S 
3 Harga Kentang (X2) 0,442 0,043 S 
4 Harga Wortel (X3) 0,123 0,274 NS 
5 Jumlah Pengunjung (X4) 0,137 0,017 S 
6 Kualitas Sayuran (D1) -0,052 0,233 NS 
7 Koefisien Determinasi (R²) 0,973   
8 Fhitung 28,97 0,003 S 

Sumber: Data Primer diolah 
Keterangan: S  = Signifikan pada taraf nyata 5% 
      NS = Non signifikan pada taraf nyata 5% 
A.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan tabel 4.3. diatas, nilai untuk koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,973. Nilai tersebut mengandung makna bahwa 97,3% perubahan permintaan kol 
dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam model, seperti harga kol (X1), harga 
kentang (X2), harga wortel (X3), jumlah pengunjung (X4) dan variabel dummy kualitas 
kol. Sedangkan sisanya 2,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 
B. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F) 

Hasil pengujian regresi secara serentak pada variabel-variabel yang diduga 
mempengaruhi permintaan kol pada restoran di Desa Senggigi menunjukkan secara 
serentak variabel–variabel bebas dalam model seperti harga kol, harga barang 
komplementer (kentang), harga barang komplementer (wortel), jumlah pengunjung dan 
kualitas kol berpengaruh nyata terhadap permintaan kol pada restoran di Desa Senggigi. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikasi Uji F sebesar 0,003 < α 0,05. 
C. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Berdasarkan Tabel 4.3. diatas, dapat dijelaskan variabel-variabel bebas yang 
berpengaruh secara parsial terhadap permintaan sayuran kol pada restoran di Desa 
Senggigi diperoleh model persamaan fungsi regresi sebagai berikut: 
Persamaan 3 : 
Log Y = 1,793 – 0,762 Log X1 + 0,442 Log X2  + 0,123 Log X3 + 0,137 Log X4 -

0,052 D1 
1 Pengaruh Variabel Harga Sayuran Dataran Tinggi Kol (X1) Terhadap Pernitaan Kol 

(Y) 
Berdasarkan hasil analisis dan persamaan 3 fungsi regresi diatas, diperoleh 

nilai koefisien regresi untuk harga kol sebesar -0,762. Nilai tersebut mengandung 
makna, jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus) maka setiap kenaikan harga 
kol sebesar 1% akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap kol sebesar 0,762%. 
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Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,003 < α 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa harga kol berpengaruh nyata pada taraf nyata 5% terhadap 
permintaan kol. Kondisi ini sesuai dengan teori (Sukino, 2010) yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi harga komoditi maka permintaan akan komoditi tersebut akan turun. 
Restoran di Desa Senggigi akan menambah jumlah pembelian kol apabila terjadi 
penurunan harga dan mengurangi jumlah pembelian apabila terjadi kenaikan harga. 
2 Pengaruh Variabel Harga Barang Komplementer (Kentang) (X2) Terhadap 

Permintaan Kol (Y) 
Berdasarkan hasil analisis dan persamaan 3 diatas diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk barang subsitusi (kentang) (X2) sebesar 0,442. Nilai tersebut mengandung 
makna, jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus), maka setiap kenaikan harga 
barang komplementer (kentang) sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan permintaan 
kol naik sebesar 0,442%. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang komplementer 
(kentang) berpengaruh nyata terhadap permintaan kol dilihat pada taraf nyata 5% 
dengan nilai signifikasi sebesar 0,043 < α 0,05. Kondisi ini sesuai dengan teori yang 
menyatakan semakin tinggi harga barang komplementer maka konsumen akan 
mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Artinya apabila terjadi kenaikan harga 
kentang, restoran akan mengurangi penggunaan kol. 
3 Pengaruh Variabel Harga Barang Komplementer (Wortel) (X3) Terhadap Permintaan  

Kol (Y) 
Berdasarkan tabel 4.3. diatas, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,123 

nilai tersebut mengandung makna, jika variabel lain dinggap tetap (Cateris Paribus), 
maka setiap kenaikan harga barang komplementer wortel sebesar 1% akan 
menyebabkan kenaikan permintaan terhadap kol sebesar 0,123 %. Hasil nilai signifikasi 
sebesar 0,274 > α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang komplementer 
(wortel) tidak berpengaruh nyata pada taraf nyata 5% terhadap permintaan kol. Kondisi 
ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang 
komplementer maka konsumen akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. 
Artinya berapapun harga yang ditawarkan pasar untuk wortel restoran lebih suka 
dengan sayuran kol. 
4 Pengaruh Variabel Jumlah Pengunjug (X4) Terhadap Permintaan Kol (Y) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi untuk jumlah 
pengunjung sebesar 0,137 artinya jika variabel lain dianggap tetap (Cateris Paribus), 
maka setiap kenaikan jumlah pengunjung sebanyak 1% akan menyebabkan permintaan 
terhadap kol meningkat sebesar 0,137 %. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 
pengunjung berpengaruh nyata terhadap permintaan kol, dilihat pada taraf nyata 5% 
dengan nilai signifikasi sebesar 0,017 < 0,05. Kondisi ini sesuai dengan teori yang 
menyatakan semakin banyak jumlah pengunjung maka semakin banyak barang yang 
dikonsumsi. Restoran di Desa Senggigi akan membeli kol lebih banyak apabila jumlah 
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pengunjung yang datang ke restoran meningkat, karena semua pengunjung menyukai 
makanan yang berasal dari kol. 
5 Pengaruh Variabel dummy Kualitas Sayuran Terhadap Permintaan Kol (Y) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien dummy untuk kualitas kol 
sebesar -0,052. Nilai dummy tersebut mengandung makna restoran yang memilih kol 
dengan kualitas tinggi, lebih rendah 0,052 kali dari yang memilih kol dengan kualitas 
rendah. Hasil analisis statistik memperoleh nilai signifikasi sebesar 0,233 > α 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa kualitas tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan kol. 
Kondisi ini tidak sesui dengan teori semakin tinggi kualitas suatu komoditi maka 
permintaan akan barang tersebut akan tinggi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan terhadap permintaan beberapa komoditi sayuran dataran tinggi pada 
restoran di Desa Senggigi sebagai berikut : 

1. Permintaan sayuran dataran tinggi pada restoran didaerah Senggigi yaitu 
1) Wortel 

Kisaran permintaan wortel dalam satu bulan antara 30-150 kg dengan jumlah 
permintaan sebesar 700 kg/bulan dengan rata-rata permintaan 70 kg/restoran.  

2) Kentang 
Kisaran permintaan kentang dalam satu bulan antara 45-900 kg dengan 
jumlah permintaan sebesar 1991 kg/bulan dengan rata-rata permintaan 199,1 
kg/restoran. 

3) Kol 
Kisaran permintaan kol dalam satu bulan antara 24-80 kg dengan jumlah 
permintaan 494 kg/bulan dengan rata-rata permintaan 49,4 kg/restoran 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berbagai jenis sayuran dataran tinggi 
pada restoran di Desa Senggigi 
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wortel pada restoran di Desa 

Senggigi ada satu variabel yang berpengaruh nyata yaitu jumlah pengunjung dan 
variabel lainnya yang tidak berpengaruh nyata yaitu harga wortel, harga barang 
komplementer kentang, harga barang komplementer kol dan variabel dummy 
kualitas sayuran  

b. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan kentang pada restoran 
di Desa Senggigi yaitu harga barang komplementer wortel, jumlah pengunjung 
dan kualitas sayuran. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh nyata yaitu 
harga kentang dan harga barang komplementer kol.  

c. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan sayuran dataran tinggi 
kol pada restoran di Desa Senggigi yaitu harga kol itu sendiri, harga barang 
komplementer kentang dan jumlah pengunjung. Sedangkan faktor-faktor yang 
tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan kol yaitu harga barang 
komplementer wortel dan kualitas sayuran. 
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2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat  diajukan saran 

sebagai berikut : 
1. Diharapkan bagi pedagang yang menjual sayuran dataran tinggi khususnya wortel, 

kentang dan kol agar lebih memperhatikan kualitas sayuran karena sayuran adalah 
salah satu jenis pangan yang dibutuhkan setiap kondisi masyarakat. 

2. Diharapkan bagi restoran untuk tetap mengunakan sayuran dataran tinggi khususnya 
wortel, kentang dan kol yang berasal dari petani lokal. 

3. Bagi pemerintah disarankan supaya menjadi fasilitator antara petani dengan pihak 
restoran sehingga dapat membangun perekonomian petani menjadi lebih baik. 

4. Bagi peneliti yang berminat pada masalah yang sama diharapkan menguji dengan 
metode yang berbeda untuk melihat validitas data karna penelitian ini tidak menguji 
diagnosis validitas pola bilangan tetapi hanya melihat hubungan permintaan dengan 
faktor-faktor yang diduga saja. 
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