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program linear, tidak dapat memberikan keyakinan ketelitian terhadap peubah 

yang diduga. Masalah ini dapat diatasi, jika pengukuran efisiensi dilakukan 

dengan menggunakan model fungsi keuntungan. 

Menurut Yotopolous dan Lau (1979: 79) dan Binewanger (1975: 96) 

pengukuran efisiensi ekonomi dengan memakai model fungsi keuntungan 

memiliki beberapa kelebihan dan fleksibilitas, antara lain : Pertama, deviasi dan 

tingkah laku maksimisasi keuntungan dapat dibentuk dengan sistematis dalam 

suatu kerangka teoritis. kedua, dapat mengestimasi fungsi permintaan input dan 

penawaran output secara bersama-sama tanpa hams membuat fungsi produksi 

secara eksplisit. Ketiga, dapat digunakan menelaah efisiensi teknik, harga dan 

ekonomi. keempat, pelaku ekonomi diasumsikan bereaksi sesuai dengan 

kenyataan empiris yang diestimasi (bukan cateris paribus, tapi Mutasis Mutandis, 

bila satu berubah yang lain menyesuaikan). 

Fenomena efisiensi teknis, harga dan ekonomi secara gafis ditunjukkan 

oleh Yotopolous dan Nugent (1976: 72) seperti gambar berikut. 
X I  /Y  

Gambar 3: Efisiensi Teknis dan Harga 
Sumber : Yotopolous dan Nugent (1976: 72) 



Pada gambar 3 diasumsikan bahwa ada dua input yang dibwnakan dan 

kurva SS' merupakan tempat-tempat keduduk-an titik kombinasi penggunaan 

input terkecil untuk menghasilkan satu unit output. Kurva ini disebut efisiensi 

isokuan per unit, jika titik P merupakan posisi sebuah industri, maka OQ/OP 

menunjukkan indeks efisiensi teknis untuk titik P. Indeks ini mencapai nilai 100% 

jika P berimpit dengan Q. Sedangkan kurva AA' merupakan kurva biaya relatif 

minimum penggunaan kedua input yang menyinggung kurva SS' pada titik Q'. 

Titik ini berada pada kondisi biaya minimum (AA') dan pada tingkat kombinasi 

penggunaan input terkecil (SS'). Namun biaya minimum tersebut dapat digunakan 

untuk kombinasi penggunaan input pada titik R. Dengan demikian RQ 

menunjukkan ukuran penggunaan biaya yang tidak efisien. Indeks efisiensi biaya 

adalah OWOQ jika titik P, Q' dan R berimpit pada titik Q, maka tercapailah 

efisiensi ekonomi yang absolut yang diceminkan oleh OQIOP x OR/OQ. 

Yotopolous dan Lau (1973: 65) membandingkan tingkat efisiensi antar 

kelompok perusahaan dalam suatu proses produksi, yaitu: Pertama, efisiensi 

teknis; dua perusahaan mempunyai efisiensi teknis yang berbeda jika dengan 

tingkat input yang sama dihasilkan jumlah output yang berbeda. Kedua, efisiensi 

harga; dua perusahaan mempunyai efisiensi harga yang berbeda jika masing- 

masing perusahaan mempunyai kesanggupan yang berbeda dalam ha1 

menyamakan nilai produk marginal dari input variabel dengan harga input variael 

tesebut. Ketiga, efisiensi ekonomi; dua perushaan rnempunyai efisiensi ekonomi 

yang berbeda jika kedua perusahaan tersebut bekerja pada pasar input dan pasar 



ouput yang sarna , namun kedua perusahaan itu mendapat perlakuan harga yang 

berbeda. Hal ini berarti bahwa efisiensi ekonomi merupakan gabungan antara 

efisiensi teknis dan efisiensi harga. 

Secara lebih operasinal, Kalirajan (1981: 556) mengemukakan bahwa uji 

kesamaan ekonomi relatif diantara kelompok perusahaan berkenaan dengan 

pengujian apakah parameter-parameter fungsi keuntungan untuk kedua kelompok 

perusahaan tersebut sama. Hal ini bearti kita menguji apakah koefisien peubah 

dumy yang dimasukan pada persamaan (3.12) setelah dimodifikasi adalah sama 

dengan no1 . Misalnya peubah dumy dibedakan antara perushaan dengan 

teknologi tradisonal dan teknologi modern. Sedangkan uji kesamaan efisiensi 

harga relatif antara dua kelompok perusahaan berkenaan dengan pengujian 

apakah kedua kelompok perusahaan tersebut menyamakan nilai produk ma tjinal 

terhadap biaya marginal pada tingkat yang sama. Berarti kita menguji, apakah 

elastisitas input-input peubah dari kelompok perusahaan yang diduga dari fungsi 

pennintaan input peubah sama atau tidak. Selanjutnya uji kesamaan teknis relatif 

diantara kedua kelompok perusahaan berbarti menguji hipotesis majemuk yang 

berkenaan dengan efisiensi harga dan teknis relatif. 

Uji lain yang bisa dilakukan dengan fungsi keuntungan adalah uji ekonomi 

skala usaha dari sistem produksi yang dianulisis. Ekonolni skala usaha pada 

hakekatnya menggambarkan respon dari output terhadap perubahan input secara 

poporosional( Debertin, 1986: 98). Penambahan faktor input pada batas tertentu 

akan meningkatkan keuntungan per unit produksi akibat penurunan biaya input. 



Sedangkan perluasan lebih lanjut yang melampaui batas optimal justru akan dapat 

mengurangi keuntungan produsen. 

Sehubungan dengan konsep ekonomi skala usaha, Tekken (1997: 65) 

mengemukakan bahwa ada tiga kemungkinan hubungan antara dengannoutput 

yang dihasilkan yaitu: Pertama, increasing return lo scale; artinya kenaikan satu 

unit faktor input mengakibatkan output naik dengan proporsi yang lebih besar dari 

kenaikan input. Pada kondisi ini produk marginal lebih besar dari produk rata- 

rata. Bila dkaitkan dengan fungsi biaya maka biaya varibael rata-rata lebih besar 

dari biaya marginal. Kedua, constun1 return lo scule; artinya kenaikan satu unit 

input mengakibatkan output naik dengan proporsi yang sama dengan kenaikan 

input. Pada kondisi ini produk marginal sama dengan produk rata-rata dan biaya 

marginal sama dengan biaya marginal. Ketina, decreusing retzrrn to scale; artinya 

kenaikan satu unit input rnengakibatkan output naik dengan proporsi yang lebih 

kecil. Pada kondisi iniproduk marginal lebih kecil dari biaya rata-rata dan produk 

marginal lebih kecil dari produk rata-rata. 

Dalam model fungsi keuntungan, ekonomi skala usaha pada hakekatnya 

dicerrninkan oleh elastisitas keuntungan terhadap masukan tetap dan 

pengujiannya dapat dilakukan dengan tiga cara (Simatupang, 1988: 42): Pertama, 

pengujian tidak langsung melalui model fungsi keuntungan Cobb Douglas. Kedua, 

pengujian langsung melalui model fungsi keuntungan translog. Ketiga, pengujian 

langsung dengan majemuk. 



Sedangkan perluasan lebih lanjut yang melampaui batas optimal justru akan dapat 

mengurangi keuntungan produsen. 

Sehubungan dengan konsep ekonomi skala usaha, Tekken (1997: 65) 

mengemukakan bahwa ada tiga kemungkinan hubungan antara dengannoutput 

yang dihasilkan yaitu: Pertama, increasing refurn fo scale; artinya kenaikan satu 

unit faktor input mengakibatkan output naik dengan proporsi yang lebih besar dari 

kenaikan input. Pada kondisi ini produk marginal lebih besar dari produk rata- 

rata. Bila dikaitkan dengan fungsi biaya maka biaya varibael rata-rata lebih besar 

dari biaya marginal. Kedua, conslant refurn to scale; artinya kenaikan satu unit 

input mengakibatkan output naik dengan proporsi- yang sama dengan kenaikan 

input. Pada kondisi ini produk marginal sama dengan produk rata-rata clan biaya 

marginal sama dengan biaya marginal. Ketina, decreasing return fo scale; artinya 

kenaikan satu unit input rnengakibatkan output naik dengan proporsi yang lebih 

kecil. Pada kondisi iniproduk marginal lebih kecil dari biaya rata-rata dan produk 

marginal lebih kecil dari produk rata-rata. 

Dalam model fungsi keuntungan, ekonomi skala usaha pada hakekatnya 

dicerminkan oleh elastisitas keuntungan terhadap masukan tetap dan 

pengujiannya dapat dilakukan dengan tiga cara (Simatupang, 1988: 42): Pertama, 

pengujian tidak langsung melalui model fungsi keuntungan Cobb Douglas. Kedua, 

pengujian langsung melalui model fungsi keuntungan translog. Ketim, pengujian 

langsung dengan majemuk. 



Konsep ekonomi skala usaha diturunkan dari sifat fungsi produksi. 

Konsep ini menunjukan perubahan jumlah output apabila semua input 

dignadakan dengan suatu bilangan positif K. Untuk suatu fungsi yang berderjat S, 

akan berlaku (Henderson dan Quand, 19801: 79): 

Q(KX,KZ) = K'Q(X,Z) ................................................................. .(3.43) 

Q = jumlah produksi 

X = vektor masukan variabel dengan n elernen 

Z = vektor masukan tetap dengan m elemen 

K,S = suatu parameter 

Berdasarkan besaran S maka ada tiga kemungkinan ekonomi skala usaha 

yaitu penerimaan skala yang berkurang jika S<l, penerimaan skala tetap jika S=l 

dan penerimaan skala yang bertambah jika S>1. Selanjutnya ada ssuatu Theorema 

yang sangat penting sehubungan dengan konsep ekonomi skala usaha yaitu 

Theorem Euler. Theorema itu dapat diturunkan dari persamaan (3.43) dengan 

menurunkamya terhadap K: 

jika K=I, maka dari persamaan (3.44) diperoleh: 



Kriteria uji ekonomi skala usaha dengan fungsi produksi adalah jumlah 

dari elastisitas produksi seluruh input. Dengan rnengbwnakan fungsi produksi 

Cobb Douglas, ini merupakan jumlah dari seluruh koefisien dari tipa input 

produksi. 

Dalam model fungsi keuntungan, uji ekonomi skala usaha diturunkan dari 

syarat-syarat maksimisasi keuntungan. Diketahui keuntungan merupakan selisih 

antara penerimaan dan pengeluaran: 

Syarat maksimisasi keuntungan adalah seperti yang telah dispesifikasikan 

pada persamaan (3.4). Selanjutnya berdasarkan Hotelling Lemma dapat 

diturunkan fungsi permintaan input dan fungsi penawaran output dan ini telah 

dispesifikasikan pada persamaan (3.13) dan (3.19). Untuk pengujian ekonomi 

skala usaha terlebih dahulu hams dicari jumlah penawaran yang diturunkan dari 

persamaan (3.46): 

Rerdasarkan (3.47), jika diturunkan terhadap input tetap maka diperoleh 

persamaan berikut: 



Selanjutnya syarat maksimisasi keuntungan yang dispesifikasikan pada 

persamaan (3.5) dan jika persamaan ini dan persamaan (3.48) dimasukan ke 

dalam persamaan Theorema Eufer, maka diperoleh persamaan berikut: 

n m 6r1* 
- ~ c ~ x ~ + ~ z ~  ---------- - SQ.. ....................................................... .(3.49) 

i= 1 j=1 SZj  

Dengan memasukan persamaan (3.47), ke persamaan (3.49) diperoleh 

persamaan berikut; 

Z, an* Q 
C ----- . --------- = I+ ---- ............................................. (S-1 ). .(3.50) 

p' S Z ,  rr 

Jika fungsi keuntungan dinyatakan dalam bentuk logaritma natural, maka 

persamaan (3.50) dapat dipakai untuk menguji ekonomi skala usaha bagi 

sembarang fungsi keuntungan seperti dibawah ini: 

1. Jika proses produksi berada pada kondisi skala usaha yang tetap, maka S=l,  

kriteria pe&jiannya menjadi: 

m Slnn* 
C Zj ------- - - 1 karena S-1 = 0 .................................................. (3.51) 

j=1 SlnZj 



2. Jika proses produksi berada pada kondisi skala usaha yang bertambah, maka 

S>1, kriteria pengujiannya: 

m 61nn* 
C zj ------- - - >1 karena S-1 = >0 , ...................... ...( 3.52) ................... 

- P j=I s l q  .i<- 1 

3. Jika proses produksi berada pada kondisi skala usaha yang berkurang, maka 

S<1, kriteria pengujiannya: 

m 61nn* 
2 zj ----- - - €1  karena S-1 = <0 .......................................... ...( 3.53) 
j=1 SlnZj 

Dalam studi empiris, dua meodel fungsi keuntungan yang banyak dipakai 

adalah model fungs Cobb Douglas dan model fungsi translog. Dalam kedua 

model fungsi ini, seluruh variabel dinyatakan dalam logaritma natural. Karenanya, 

kriteria pada persamaan (3.51) sampai (3.53) dapat dipergunakan secara langsung. 

Dari model fungsi keuntungan Cobb Douglas yang telah dispesifikasikan pada 

persamaan (3.12), dapat diperoleh persamaan berikut: 

Berdasarkan kriteria pada persamaan (3.51) sampai (3.53), maka untuk 

model fungsi Cobb Douglas akan berlaku ketentuan berikut : 

m 
1.  Penerimaan skala usaha berkurang, ji ka E Pj< 1 

j=1 
m 



2. Penerimaan skala usaha tetap, jika cfij- 1 
j=1 
m 

3. Penerimaan skala usaha bertambah, jika CBj> l 
j=l 

Kriteria tersebut di atas merupakan kriteria yang digunakan dalam studi 

cmpiris. Kritcriu ini pada hakekntnya didasarkan  pad^ koefisien fungsi produksi. 

Hal ini merupakan salah satu keuntungan praktis dari fungsi produksi Cobb 

Douglas. 

Uji ekonomi skala usaha juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

model fungsi keuntungan translog. Melalui model ini dilakukan dengan 

menerapkan kriteria pada persamaan (3.5 1) sampai (3.53) ke persamaan (3.32). 

Dengan demikian uji langsung ekonomi skala usaha dapat dilakukan dengan 

menguji besaran sebagai berikut: 

Berdasarkan persamaan (3.55) di atas, maka sistem produksi berada pada 

penerimaan skala usaha yang tetap, jika besaran yang diperoleh sama dengan 

satu. Dalam kondisi ini perluasan usaha yang dilakukan tidak lagi menurunkan 

biaya produksi. Selanjutnya sistem produksi berada pada penerimaan skala usaha 

yang meningkat, jika besaran yang diperoleh lebih besar dari satu. Akhirnya 

sistem produksi berada pada penerimaan skala usaha yang berkurang jika besaran 

yang diperoleh kecil dari satu. 



Berdasarkan kriteria pengujian di atas jelas terlihat bahwa ekonomi skala 

usaha tergantung pada tingkat harga input dan jumlah' masukan tetap. Hal ini 

sangat berbeda jika dibandingkan dengan model fungsi keuntungan Cobb 

Douglas. Perbedaan ini disebabkan oleh spesifikasi yang berbeda dari kedua 

model fungsi tersebut. Dalam model fungsi keuntungan translog ditemukan 

adanya koefisien interaksi peubah-peubah(harga dan masukan tetap), sedangkan 

pada model fungsi keuntungan Cobb Douglas tidak demikian halnya. Karenanya, 

uji langsung ekonomi skala usaha pada model fungsi keuntungan translog 

dilakukan pada nilai rata-rata harga masukan variabel dan jumlah masukan tetap 

yang terdapat dalam sampel. Dalam model fungsi keuntungan Cobb Douglas tidak 

ditemukan ha1 yang demikian. Pada model fungsi keuntungan Cobb Douglas 

dalam melakukan uji ekonomi skala usaha hanya memerlukan informasi tentang 

nilai dan ragarn koefisien peubah masukan tetap. 



3.2.5 Model Fungsi Biaya 

Akhir-akhir ini model fungsi biaya semakin banyak dipakai dalam 

analisis ekonmi produksi. Kecenderungan ini dimungkinkan oleh adanya beberapa 

kemudahan dalam pemakaian model fungsi biaya seperti dikemukakan oleh 

Binswanger (1975: 45) antara lain: (1) Fungsi biaya tidak perlu memperhatikan 

sifat derjat homogenitas dari fungsi produksi, karena fungsi biaya bersifat 

homogen terhadap harga. (2) Persamaan fungsi biaya menggunakan harga sebagai 

variabel bebas sehingga memudahkan produsen dalam pengambilan keputusan. 

(3) Tingkat kesalahan dari fungsi biaya relatif lebih kecil, karena untuk 

memperoleh koefi sien elastisitas permintaan dan elasti tisi tas substitusi tidak 

diperlukah pembalikan matrik seperti yang dilakukan dalarn fungsi produksi. (4) 

Kemungkinan multikoleneariti relatif kecil, karena yang dijadikan sebagai 

variabel bebas adalah harga. 

Koutsoyianis (1975: 89) mengemukakan bahwa jika harga adalah given 

seperti yang diasumsikan dalam teori perusahaan, maka biaya hanya tergantung 

pada jumlah output. Secara matematis dapat ditulis seperti persamaan berikut: 

.................................................................................. C = f (Q) ..(3.56) 

Persamaan (3.56) dapat diuraikan dengan membentuk fungsi composite 

langrange bagi Fungsi produksi Cobb Douglas dengan kendala hngsi biaya 

seperti persamaaan beri ku t: 

hl h2 Q = A L  K ........................................................................ (3.57) 

.......................................................................... C = WL + rK (3.58) 



Diketahui bahwa syarat pertama bagi maksimisasi fungsi tujuan adalah 

turunan pertama persamaan (3.59) dari L, K dan p sama dengan nol: 

Jika prsamaan (3.60) dibagi dcngan pcrsamaan (3.611, maka diperolch 

persamaan berikut: 

Selanjutnya bila (K) pada persamaan (3.63) dimasukan ke persamaan 

(3.57), diperoleh persamaan berikut: 



Selanjutnya jika nilai (L) pada persamaan (3.64) disubstitusikan ke 

persamaan (3.63) diperoleh pcrsamaan berikut: 

Berdasarkan persamaan (3.65), jika disubstitusikan ke persamaan fungsi 

biaya (3.58) , maka diproleh prsamaan berikut: 

c = w. [(b I . rh2. w) h2""+h2(~/bo) '/b1+h2~ 

+r[(w.b2/r.b l)b'/b1+b2(~/bo)'b1+h2 1 

C = [( 1 ho)(b 1 /b2) h2+ (b2/b 1 jh'] '"'+" 
[ w 

bl/hl+h2. h2hI+h2] Q l/hl+h2 

C = cO. Q I/bl+b2 ................................................................... .(3.66) 

Persamaan (3.66) merupakan perubahan sebuah identitas (C = wL + rKj 

menjadi persamaan fungsional yang memenuhi syarat bagi suatu mode regresi 

yaitu C = f(A, r, w, Q ) dengan suatu kaedah umum sebagai berikut: 

1. dC/dA < 0, artinya semakin tinggi taraf efisiensi 

teknis, semakin rendah biaya. 

2. dC/dr>O, artinya semakin tinggi biaya input modal semakin tinggi biaya. 

3. dC/dw, artinya semakin tinggi tingkat upah semakin tinggi biaya tenaga ke rja. 



4. dC/dQ >O, artinya semakin tinggi produksi semakin tinggi biaya. 

Dalam studi empiris, persamaan fungsi biaya yang telah dspesifikasikan 

pada persamaan (3.58), dmodifikasi sesuai dengan fenomena aktual yang 

sesungguhnya terjadi dalam suatu proses produksi. Binswanger (1975: 59) 

menspesifikasikan model fungsi biaya ini dengan membentuk sembarang fungsi 

produksi dan fungsi biaya total seperti persamaan berikut: 

............. Q = f ( X l  Xn) .................................................................. .(3.67) 

C=f (  W, ......... W,) ....................................................................... (3.68) 

Pada tingkat minimisasi biaya faktor produksi, maka diperoleh persamaan 

bcrikut: 

n 
Min C ( Wi, Q ) = Min C WiXi ....................................................... (3.69) 

i= 1 

dengan kendala: 

Q =  f( Xi ...... X,)= Q, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

atau meminimumkan : 

dimana: 

Wi = harga input ke i; i =l ........ n 

Q = output 

Xi = jumlah input ke i; 1 =I ....... n 

Selanjutnya dimisal kan bahwa f (Xi.. ... .Xn) memenuhi syarat-syarat fungsi 

produksi, maka dengan menurunkan 4, terhadap Xi .... Xn dan p, dapat diperoleh 

kondisi orde pertama seperti persamaan berikut: 



Xi = x~*(w 1.. .... Wn, Qo) .............................................................. .(3.72) 

p = p* (W 1.. .... Wn, Qo) .............................................................. .(3.73) 

Fungsi biaya c*(w~ ..... W~,QO)  dibentuk dengan rnensubstitusi (Xi) pada 

persamaan (3.72) ke persamaan (3.68) sehingga diperoleh persamaan: 

c*= c ( Wi.. ... Wn, Qo) ................................................................. (3.74) 

Persarnaan (3,74) merupakan fungsi biaya tidak langsung. Berarti C* 

merupakan biaya minimum yang nilainya ditentukan oleh nilai W1 .... Wn dan Qo. 

Dengan memanfaatkan Shephard Lemma, dari hngsi biaya dapat 

diturunkan permintaan terhadap faktor produksi. Lemma ini menyatakan bahwa 

permintaan faktor produksi dapat diperoleh dari fungsi biaya dengan cara 

menurunkannya terhadap harga faktor produksi ( Jehle: 1991: 85): 

........................................................................... dc'ldwi = -Xi .(3.75) 

Xi merupakan perrnintaan faktor produksi ke i pada keadaan biaya faktor 

produksi yang optimal. Jehle (1991:87) mengatakan bahwa suatu fungsi dapat 

dikatakan sebagai fungsi bjaya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Fungsi biaya hams bersifat lzomogeneous derjat satu dalarn harga input. 

2. Fungsi biaya bersifat concuve terhadap harga input. 

3. Fungsi biaya bersifat simetri secara global. 

4. Fungsi biaya bersifat increu.ving terhadap jumlah output 

Si fat homogen i tas sangat penting arti nya karena si fat ini menunj ukan 

bahwa kita mempunyai fungsi produksi yang qriusi concuve, yang dalam 

minimisasi biaya inenjamin kondisi orde pertama yang memberi jawaban 

minimum dan kondisi orde kedua terpenuhi. Karenanya, sjfat kehomogenan linear 



akan menjamin bahwa fungsi biaya dugaan diturunkan dari suatu fungsi produksi. 

Homogenitas derjat satu juga terlihat dalam persamaan biaya; C = CWi 

Xi. Artinya, jika harga input naik, maka harga output juga naik secara 

proporsional. 

Uj i concave penting untuk mengetahui bahwa Fungsi permintaan dugaan 

berasal dari fungsi biaya yang memenuhi syarat sebagai fungsi biaya yaitu 

concave dalam harga input. Kondisi ini akan menjamin bahwa turunan fungsi 

perrnintaan faktor input terhadap harga input adalah non positif, berarti koefisien 

arah fungsi perrnintaan non positif (Rostarnizadeh, 1980: 32). 

Uji simetri global juga perlu dilakukan, karena jika kondisi simetri 

dipenuhi maka fungsi permintaan yang diturunkan dari fungsi biaya dapat 

diintegrasikan dalam fungsi makro. Jika sifat ini tidak terpenuhi maka terdapat 

fungsi biaya dan fungsi produksi dimana fungsi permintaan tersebut diturunkan 

(Lopez, 1980: 2 1). 

3.2.6 Jenis dan Penggunaan Fungsi Biaya 

Sadoulet dan Janvry (1995: 72) mengemukakan bahwa ada empat jenis 

model fungsi biaya yaitu: (1) Fungsi biaya linear. (2) Fungsi biaya Cobb Douglas. 

(3) Fungsi biaya CES dan (4) fungsi biaya translog. 

Keempat jenis fungsi biaya tersebut dapat digunakan untuk mempelajari 

beberapa aspek penting dari kegiatan ekonomi produksi seperti elastisitas 

permintaan input, efisiensi ekonomi dan ekonomi skala usaha. Dalam studi 

empiris model fungsi biaya yang paling banyak dipakai adalah model fungsi biaya 

Cobb Douglas dan model fungsi biaya translog ( Binswanger, 1975). Karenanya, 



dalam makalah ini hanya dibahas fungsi biaya Cobb Douglas dan fungsi biaya 

translog. 

Binswanger (1975: 63); Sadoulet dan Janvry (1995: 73) merumuskan 

bentuk urnurn dari fungsi biaya Cobb Douglas seperti persamaan berikut: 

Dalam pendugaan empiris, persamaan (3.76) harus ditransfonnasikan ke 

dalam bentuk persamaan log linear: 

n 
I ~ C *  = 1nA + Pi in Q + C ai In Wi .......................................... (3.77) 

i= 1 

C* = biaya 

Wi = harga input ke i 

Q = output 

Ao, ai, pi = parameter dugaan 

Persamaan (3.77) dan permintaan input yang dispesi fikasikan pada 

persamaan (3.75) dapat dipakai untuk mencari elastisitas permintaan input. Bila 

kedua sisi dari persamaan (3.75) dikalikan dengan C/Wi, diperoleh persamaan 

berikut : 

Xi = a c*/w~ ....................................................................... .(3.78) 

Jika persamaan (3.78) dinyatakan dalam bentuk log 'natural, diperoleh 

persamaan: . 

In Xi = In (cxi) + lnc* - In Wi ................................................. .(3.79) 



Salah satu keuntungan fungsi biaya Cobb Douglas adalah bersifat selfdual. 

Artinya, fungsi biaya Cobb Douglas berimplikasi fungsi produksi Cobb Douglas. 

Keuntungan lain adalah jumlah parameter yang diestimasi tidak terlalu banyak. 

Hal ini sangat me~nbantu karena data serirlg sulit diperoleh terutaina di negara- 

negara berkembang seperti Indonesia. Namun fungsi ini juga mengandung 

kelemahan antara lain, elastisitas subsitutsi antar input konstan dan juga 

kelemahan dalam ha1 anggapan bahwa tekonologi bersifat homotetis. Hal ini 

kadangkala jarang terpenulii secnra empiris. Dengan menggunakan data pertanian 

India, Lopez (1980: 27) telah membuktikan kelemahan ini, artinya anggapan 

dalam fungsi biaya Cobb Douglas tidak didukung oleh data empiris. Berdasarkan 

hasil temuan ini. 1,opt.z mcrckornendasikan fungsi biaya translog yang diangggap 

lebih cocok dipakai untuk studi empiris. 

Fungsi biaya translog ~nerupakan pendekatan fungsi biaya melalui 

pengembangan deret Taylor salnpai tingkat kedua pada suatu nilai tertentu. 

Keunggulan fungsi biaya translog adalah fungsi ini lebih fleksibel dan lebih 

sediki t yang membatasi dan memberikan garnbaran beberapa fungsi biaya lainnya 

seperti fungsi biaya Cobb Douglas dan CES (Berndt dan Christensen, 1971: 32). 

Spesifikasi model fungsi biaya ini dirumuskan dan diperkenalkan oleh 

Chritcnsen dan T.,au (1971 : 24) dengan bentuk umuin seperti berikut: 

n n 
I n C =  a o +  1 ailn Wi+ By In y + I12 C Sij In Wi In Wj + C6ij In Wi In Y 

i=l j=1 



Dengan menggunakan Shepard Lenrmu dapat diperoleh persamaan 

berikut: 

S l n C  FC Wi WiXi 
- - - -------- - ----- ------- -------- -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Si ...( 3.81)  

SlnWi  6Wi C C 

Si merupakan bagian (Share) biaya dari faktor produksi ke i terhadap 

biaya total. Dengan memperhatikan persamaan (3 .81)  maka dapat diperoleh 

persamaan berikut: 

6 In C 
-------- - ........................................ - ai + CSij In Wj + r,, In Y . . (3.82) 
6 In Wi 

Berdasarkan persamaan (3 .82)  dapat diturunkan permintaan faktor 

produksi dengan merubah persarnaan tersebut kedalam bentuk logaritma natural: 

In Xi = In C - In Wi + ln(61n C/6 In Wi) ................................. . (3.83) 

Dari persamaan (3.83) dapat diperoleh elastisitas permintaan harga sendiri 

dan elastisitas harga silang. Kedua jenis elastisitas ini dapat diformulasikan 

seperti persamaan berikut: 

Eii = 6Xi16Wi. WiKi = 61n Xi/ 61n Wi .................................. . . (3.84) 

................................. Eij = 6Xi/6Wj. Wj/Xi = 61n Xi/ 61n Wj ...( 3.85)  

Dengan memasukan persamaan (3 .83)  ke persamaan (3 .84)  diperoleh 

elastisitas pennintaan harga sendiri: 

Eii = 61n C18lnWi - Sl n Wi/SlnWi+ 61n/SlnWi(SlnC/SlnWi), solusi akhir 

dari persamaan ini adalah : 

............................................................. Eii = Si - 1 + dii/Si .(3.86) 



Dengan cara yang sama , yaitu dengan memasukan persamaan (3.80) ke 

persamaan (3.85) diperoleh persamaan elastisitas harga silang berikut: 

Eg = GlnClGlnWj - FlnWiIGlnWj + 8ln/GlnWj (MnCIFlnWi. 

Eij = Sj + dij/Si ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.87) 

3.2.7 Fungsi Keuntungan Vs Fungsi Biaya 

Pada bahagian terdahulu telah dikemukakan bahwa dari fungsi keuntungan 

dapat diturunkan fungsi penawaran output dan fungsi permintaan input sekaligus 

elastisitas dari masing-masing input dan output, Demikian juga halnya dengan 

model fungsi biaya. Namun untuk keperluan studi empiris, jika peneliti bertujuan 

untuk menduga elastitistas permintaan input, tentu bagi peneliti timbul pertanyaan 

teknis; model pendekatan yang akan dipakai dalam rangka mencapai tujuan 

penelitiannya yang telah dirumuskannya. Dalam literatur ekonomi produksi, 

terutama sekali pada topik teori dualitas, tidak ditemukan preskripsi yang jelas 

untuk menjawab prtanyaan ini. Kendatipun demikian, Sudaryanto (1 990: 12) telah 

mengemukakan beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

menetapkan pilihan model yang akan dipakai. 

Pertama, diperlukan infonnasi pendahuluan tentang prilaku perusahaan 

yang akan diteliti. Secara lebih spesifik. Apakah perusahaan tersebut berperilaku 

meminimumkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Jika perusahaan 

berperilaku meminimumkan biaya dan tingkat produksi sudah dianggap konstan 

clan karenanya eksogenous dalam model. Disamping itu, adanya kendala 

kelembagaan seperti penentuan target produksi, pembatasan areal tanam perlu 

dipertimbangkan pula. Sebaliknya jika perusahaan bertujuan memaksimalkan 



keuntungan, tingkat produksi akan variabel, namun tingkat harga hasil bersifat 

eksogenous dalam model. 

Kedua, kejelasan tentang informasi apa yang ingin diperoleh si peneliti. 

Walaupun kedua model fungsi yang telah dispesfikasikan yaitu fungsi keuntungan 

dan fungsi biaya dapat menghasilkan fungsi permintaan, namun keduanya tidak 

persis sama. Dari fungsi biaya dapat dapat diperoleh hngsi permintaan bersyarat 

yang tergantung pada tingkat produksi tertentu. Dilain pihak, fungsi keuntungan 

menghasilkan fhngsi permintaan input Marshalian. Dari yang terakhir diperoleh 

gross elasticities yang mengandung pengaruh subsitutsi murni dan pengaruh 

perubahan skala. Sedangkan dari fungsi biaya dipcroleh fungsi pennintaan input 

yang menghasilkan elastisitas permintaan hersih. Dilihat dari konteks waktu, 

elastisitas yang diperoleh dari fungsi biaya menunjukan elastisitas jangka pendek, 

sedangkan dari fungsi keuntungan diperoleh dugaan elastisitas jangka panjang. 

Se1ai.n struktur permintaan input, informasi mengenai penawaran hasil 

juga dapat diperoleh dari fungsi keuntungan. Dengan demikian secara 

keseluruhan, informasi yang dapat diperoleh dari fungsi keuntungan lebih banyak 

dibanding fhngsi biaya. Informasi yang dapat diperoleh dari fungsi biaya dapat 

diperoleh dari fungsi keuntungan, namun tidak demikian sebaliknya (Lopez, 1984: 

35) 

3.2.8 Model dan Metoda Pendugaan Sistem Persamaan 

Pada bahagian ini dicoba untuk menjelaskan beberapa tipe sistem 

persamaan yang sering dijumpai dalam fenomena-fenomena ekonomi. Artinya, 

sangat sering kita temukan dalam dunia nyata bahwa hubungan antara satu 



variabel ekonomi dengan variabel ekonomi lainnya bersifat fungsional. Dalam 

kondisi yang demikian, pendugaan yang dilakukan dengan hanya mcmakai 

metoda OLS standar sudah mulai dipertanyakan validitas dan efisiensinya, dan 

sering terjadi apa yang disebut dengan bias simultan. Dengan demikian kehadiran 

simulatanitas dalam model dua atau tiga persamaan menyebabkan pendugaan 

parameter dengan OLS standar tidak konsisten. Suatu metoda alternatif harus 

digunakan untuk menduga satu seri persamaan, dimana prilaku dari setiap 

variabel yang ada dalam model ditentukan secara bersama. 

Pindyck dan Rubinfeld (1 991 : 71) mengemukakan bahwa dalam konteks 

metoda pendugaan, maka kita perlu membedakan antara model persamaan yang 

betul-betul simultan denga model persamaan yang tidak simultan. Kita hams 

mengacu kepada bentuk struktural dari model yang harus dispesifkasikan dan 

harus didasari oleh inforinasi yang diketahui. 

Ada beberapa tipe sistem persamaan yang harus diketahui sebelum kita 

menetapkan metoda pendugaan terhadap sistem persamaan tersebut. Pindyck dan 

Rubinfeld (1991:75) mengemukakan 4 tipe sistem persamaan yang mungkin 

ditemukan dalam setiap peristiwa ekonomi yaitu: (1) Sistem persamaan simultan, 

(2) Sistem persamaan rekursif (3) Sistem persamaan rekursif blok. (4) Sistem 

persamaan seolah-olah tidak berhubungan. 

Dalam sistem persamaan simultan, terdiri dari satu seri persamaan yang 

memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat dengan variabel penjelas 

dimana sekurang-kurangnya satu persamaan mempunyai satu atau lebih variabel 

penerang yang bersifat endoegen ( Lains, 1994: 54). Secara lebih spesifik, Pindyck 



dan Rubinfeld (1991:76) memformulasikan bentuk umurn dari sistem persamaan 

simultan seperti persarnaan berikut: 

.............................. Y1= a, 4- a2Y2+a3Y3+ a4Zl+a5Z2 -t U ,  .(3.88) 

Y2= fio+DIY 133Y3+B4ZI+i3&2+~2 ..................................... (3.89) 

................................. Y3= to+tlY I+t - ,  +74Z l+t5Z2+~3 .(3.90) 

Dari ketiga persamaan di atas terlihat bahwa ada tigavariaebl endogen 

yaitu YI, Y2 dan Y3 pada sisi kiri persarnoan dan ditemukan dua predetermined 

varabel (Z1 dan 22) serta error term (ul , u2 dan u3) pada sisi kanan persamaan. 

Diasumsikan bahwa error term pada setiap persamaan sesuai dengan asumsi 

kalsik mengenai OLS standar, demikan juga halnya dengan asumsi mengenai 

tidak adanya hubungan langsung antara ketiga error term tersebut. Asumsi ini 

akan diabaikan dalam sistem persamaan seolah-olah tidak berhubungan. 

Bila dikaji lebih lanjut, ternyata jika ditemukan tidak satupun koefisien 

dari persamaan (3.88) - (3.89) yang bemilai nol, maka persamaan tersebut 

merupakan model sistem persamaan yang saling tergantung. Karenanya tidak 

mungkin menyelesaikan persarnan tersebut untuk suatu variabel endogen secara 

individualltunggal, katakan misalnya variabel YI. Artinya ketiga persamaan di 

atas harus diselesaikan secara simultan. Sesuai dengan aturan pendugaan, jika 

OLS standar diterapkan untuk menduga ketiga persamaan tersebut, hasil 

pendugaan akan bias dan tidak konsisten. Pendugaan Persamaan, misalnya 

persamaan (3.88), pendugaan dengan OLS hanya konsisten jika Y2 dan Y3 tidak 

berkorelasi dengan error term ul. Perubahan pada ul  akan menyebabkan 

perubahan yang sama pada Y1. Tapi Y2 pada persamaan (3.89) dan Y3 pada 



prsamaan (3.90), keduanya sebahagian ditentukan oleh Y1. Dengan demikian 
\ 

perubahan yang te qadi pada Y 1 akan menyebabkan terjadinya perubahan pada Y2 

dan Y3. Kondisi yang demikian menunjukan terjadinya korelasi antara ul dengan 

Y2 dan Y3. Karenanya, metoda OLS tidak tepat untuk menduga persamaan 

(3.88). 

Dalam studi empiris sering dikaji hubungan antara permintaan dan 

penawaran yang pada gilirannya kedua kekuatan ini akan menentukan harga dan 

jumlah keseimbagan. Hal ini berarti bahwa persamaan permintaan, prsamaan 

penawaran dan kondisi keseimbangan akan menentukan jumlah penawaran, 

jumlah pennintaan ketika pasar berada pada kondisi keseimbangan. Kondisi ini 

menunjukan bahwa variabel jumlah perrnin taan, jumlah penawaran dan harga 

sering disebut sebagai variabel endogen; variabel tersebut nilainya ditentukan 

dalarn sistem persamaan. Pada sisi lain, model juga berisi dua variabel yang 

nilainya tidak ditentukan secara langsung dalam sistem persamaan atau oleh 

model yang telah dispesifikasikan; variabel ini dalam sistem persamaan disebut 

juga dengan variabel eksogen. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah 

dipostulatkan dalam teori ekonomi bahwa untuk terjadinya keseimbangan tentu 

telah interaksi dan hubungan yang saling mempengaruhi antara harga dengan 

jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Karenanya, dalam spesifikasi 

model ekonornetrika harus memiliki pijakan yang kuat clan didasarkan atas 

proposisi-proposisi yang ada dalam teori ekonorni . 

Persamaan kedua disebut dengan sistem persamaan rekursif. Suatu 

persamaan disebut rekursif bukan simultan, jika setiap variabe p dapaf, ----.-. . . 

- a . . % ~ ' F ~ E s  fin& /; ), 
,! "l!y. P ~ D C  

-. 8 1  l- ----a_ <-- '-i I - 



diduga dan ditentukan nilainya secara berurutan. Sistem persamaan tersebut dapat 

difonnulasi kan seperti berikut: 

......................................................... Y +-a4Z1+cx5Z2-~-~I (3.91) 

............................................. Y2=Do+R1Y1 +R4Zl+fi5Z2+~2.. (3.92) 

' y =  3 To + T ]Y l+tZY2+~4Z 1+5Z2f ~ 3 . .  .......................................... (3.93) 

Cov(u ,u2)= COV(U] ,u3 )"C~v(~2 ,~J=~o  

Ketiga sistem persamaan di atas kelihatannya simultan, namun 

sesungguhnya adalah rekursif Untuk melihat ini, asumsikan bahwa parameter 

struktural diketahui. Berdasarkan nilai Z1 dan 2 2  dapat diselesaikan secara 

langsung nilai Y1 pada persamaan (3.91). Dengan diketahuinya nlai YI 

memungkinkan kita untuk menyelesaikan nilai Y2 pada persamaan (3.92). 

Akhirnya, dengan diketahuinya nilai YI, Y2, Zldan Z2, maka kita dapat mencari 

nilai Y3 pada persamaan (3.93). 

Pada bentuk model rekursif yang lebih umum, solusi untuk n variabel 

endogen dan lianya terdiri dari n persamaan; maka variabel endogen pada sisi 

sebelah kanan persamaan tidak berkorelasi dengan error term. Berdasarkan sifat 

model rekursif ini ~naka metoda pendugaan OLS merupakan prsedur pendugaan 

yang tepat. Metoda pendugaan OLS tentu tepat untuk persamaan pertama, karena 

Z1 dan Z2 adalah predetermined variabel dan oleh karena itu tidak berkorelasi 

dengan ul. Metoda OLS juga bisa diterapkan untuk menduga persamaan kedua, 

karena variabel endogen Y tidak berkorelasi dengan u2. Akhimya OLS juga dapat 

diterapkan untuk ~nenduga persarnaan ketiga karena Y1 dan Y2 tidak berkorelasi 

dengan u3. jadi dalam siste~n persamaan rckursif, metoda pendugaan OLS dapat 



diterapkan untuk setiap persamaan secara terpisah. Dengan perkataan lain setiap 

persamaan menunjukan suatu ketergantungan sebab akibat secara terpisah. 

Gujarati (1988: 95) pola ketergantungan seperti gambar berikut: 

u3 

Gambar 4. Model Rekursif 

Sumber : Gujarati (1 988: 95) 

Model rekursif lainnya yang dikemukakan oleh Pindyck dan Rubinfeld 

(1 99 1 : 84) adalah model sistem persamaan rekursif blok. Model ini merupakan 

sekelompok persamaan yang dapat dipecah menjadi blok persamaan dalam suatu 

cara dimana persamaan dalam setiap blok adalah simultan, tapi kelompok 

prsamaan antar blok adalah rekursif. Hal ini menunjukan bahwa variabel endogen 

dalam blok pertarna memungkinkan untuk mennetukan variabel endogen pada 

blok kedua, .demikian seterusnya. Model ini dapat diformulasikan seperti 

persamaan berikut: 



Y ,= a, +a2Y2+a4Zl+a5Zz+ul ............................................. (3.94) 

Y,- n,-t n,y,-I n.,',-l-nszz-i-uz .............................................. (3.95) 

Y3= t,-tKIYI-~K2Y2f ~ ~ z ~ + ~ ~ z ~ f  ~ - j  ............................................ (3.96) 

Berdasarkan ketiga persamaan di atas terlihat bahwa persamaan (3.94) dan 

(3.95) membcntuk sebuah blok seperti dua buah persamaan yang harus 

diselesaikan secara simultan untuk mendapatkan nilai Y1 dan YZ. Setelah solusi 

terhadap nilai kedua variabel tersebut diperoleh, maka substitusikan nilai Yldan 

Y2 tersebut ke persamaan (3.96) untuk mendapatkan nilai Y3. Model yang 

dispesifikasikan di atas terdiri dari dua blok. Blok pertama berisi dua persamaan 

(3.94 dan 3.95) sedangkan blok kedua hanya satu persamaan (3.96). Untuk 

~nenduga sistem persarnaan rekursif blok ini, dilakukan dengan menduga blok 

persamaan dimana Y1 dan Y2 ditentukan secara simultan. Jika persarnaan tersebut 

teridentifikasi, maka dapat diduga dengan menggunakan variabel instrumental 

atau teknik pangkat dua terkecil dua tahap. Sedangkan persamaan ketiga dapat 

diduga dengan teknik OLS standar karena sifat model rekursif menjamin bahwa 

Yldan Y2 keduanya tidak berkorelasi dengan u3. 

Jenis persamaan lain adalah sistem persamaan seolah-olah tak 

berhubungan, Ananta (1 987: 35) menyebutnya dengan model persamaan pura- 

pura tunggal. Sistem persamaan ini terdiri dari satu seri persamaan yang saling 

berkaitan karena error term antar persamaan berkorelasi. Artinya, error term pada 

suatu persarnaan berkorelasi dengan error term pada persamaan lainnya. 

Karenanya, bila digunakan metoda pendugaan OLS standar akan didapatkan hasil 

pendugaan yang bias dan tidak efisien. Kondisi yang demikian disebabkan oleh 



tidak dimanfaatkanya semua informasi dalam sistem persamaan yaitu infonnasi 

tentang adanya korelasi error term antar persamaan. 

K~nenta (1971: 72) mengilustrasikan sistem persamaan di atas dalam 

bentuk M persalnaan sebagai berikut: 

Y I ~ ~ : ~ ~ I I X I L , I ~ ~ ~ ~ I ~ X I L , Z ~ - ~ I K I X ~ ~ K I + ~ ~ I ~  

Y21=D2 1 X 2 1 , 1 + ~ 2 2 X 2 ~ , 2 + ~ 2 ~ 2 X 2 t K 2 ~  e21 1 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . .(3.97) 

Y ~ i = f i ~ ~ X ~ t ,  If fiM2X~t,2+~~~mX~t&eMt 

Dalam bentuk matrik sistem persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Pada persamaan (2.95) di atas, Y, merupakan sebuah vektor (Txl) dari 

nilai sampel variabel tergantung, Xm merupakan matrik (TxK) dari nilai sampel 

variabel pejelas, 8, merupakan vektor (Kxl) dari koefsien regresi sedangkan em 

merupakan vektor (Tx 1 ) dari nilai sampel error term. Selanjutnya diasumsikan 

bahwa em terdistribusi secara normal, berarti E(e,,) = 0 dan matrik varian- 

kovari anhya ditentukan dengan E(e,e',)= s,,I~~. Dal am ha1 ini IT merupakan 

matrik identitas dengan order (TxT). Variabel penjelas diperlakukan sebagai tidak 

stokastik, dengan demikian (X1,X,)/T adalan non singular dan limitnya untuk 

T-+ a ditemukan keberadaanya dalam sistem persamaan. ha1 ini berarti bahwa 

setiap persamaan diharapkan memenuhi asumsi model regresi liner kalsik. 



Sekarang selanjutnya diasumsikan bahwa error term dalain persamaan regresi 

yang berbeda saling berkorelasi. Maka dalam kasus ini kita punyai: 

E(e,e',)= smPIT; (m, p= 1,2. .M). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.99) 

Persamaan (3.99) di atas menunjukan bahwa s,, rnerupakan kovarian 

error term dari m dan p persamaan yang diasumsikan konstan untuk semua 

observasi. Kovarian ini menunjukan adanya salinga keterkaitan antara m 

persamaan dengan p persatnaan. Kerkaitan irlitidak begitu kcntara, schingga 

sistem persamaan ini disebut dengan sistem persamaan yang seolah-olah tidak 

berhubungan. Secara spesifik Krnenta(l971: 78) mencontohkan model ini dengan 

persamaan fungsi permintaan berbagai macam jenis komoditas atau fungsi 

produksi untuk berbagai jenis industri yang berbeda pada rentangan waktu 

tertentu. Dalam kasus ini error term fungsi permintaan untuk komoditas A 

mungkin berkorelasi dengan fungsi permintaan kornoditas B. Demikian juga 

halnya dengan fungsi produksi pada industri tertentu error term-nya mungkin 

berkorelasi dengan fungsi produksi industri lainnya. Selanjutnya jika koefisien 

regresi pada setiap persamaan yang ada dalarn sistem adalah sama, maka model 

persamaan tersebut akan berubah menjadi model persamaan tunggal. 

Rerdasarkan uraian di atas, bila dikaitkan fungsi dualitas yang terdiri dari 

model fungsi keuntungan dan fungsi biaya maka dapat dinyatakan bahwa kedua 

model fungsi tersebut dapat dikategorikan kepada sistem persamaan seolah-olah 

tak berhubungan. Hal ini didasari atas tinjauan secara teoretis bahwa fungsi 

keuntungan yang telah dispesifikasikan pada persamaan (3.34) dan fungsi pangsa 

pengeluaran untuk input ke i terhadap keuntungan serta sifat simetri dari fungsi 



tersebut. Persyaratan simetri inilah yang menimbulkan keterkaitan diantara bagian 

pengeluran masukan . Berdasarkan pemikiran ini, satu fungsi keuntungan dan 

beberapa fungsi pangsa pengeluaran input ke i merupakan satu seri persamaan 

yang harus diduga dengan metoda regresi seolah tak berhubungan. Metoda ini 

dalam literatur ekonometrika disebut juga denga metoda pendugaan Zellner. 

Demikian juga halnya dengan fungsi biaya. Dalam ha1 ini. fungsi biaya dan 

fungsi bagian biaya rnerupakan satu seri persamaan yang harus diduga secara 

simultan. Dalam proses metoda pendugaan Zellner ini telah memanfaatkan dan 

rnernperhitungkan korelasi error t e n  antar persamaan. Pendugaan terhadap 

sistem persamaan ini menghasilkan dugaan yang efisien melalui penerapan 

metoda kuadrat terkccil urnum. 

Untuk menguraikan metoda pendugaan Zellner tersebut maka model 

fungsi keuntungan atau model fungsi biaya dapat dinyatakan dalam bentuk matrik 

seperti persamaan beri kut: 

Y , = X ,  R,+ e .............................................. (3.100) 
nxl nxpu puxl 11x1 

u = banyaknya persamaan regresi 

n = banyaknya contoh 

pu= banyaknya variabel bebas 

Dari persamaan di atas dapat dibentuk gugus persamaan regresi sebagai 

berikut: 



Gugus persamaan (3.101) di atas dapat diringkaskan menjadi persamaan 

berikut: 

Y = X  D + e ....................................................... (3.102) 
nrxl rlrxpu rpuxl nrx 1 

dengan matrik ragam peragam sebagai berikut: 

V(e)  = n r x n r  c = rIl1 a ~ l l  0 2 2 ~  0121 02r1 olrl] = rl1 O21 O Z Z  012 a ~ r  a . l r ]  O r  

a r ~ l  Orzl  O r r  O r 1  ar2 a r r  

.................................................................................... ..(3.103) 

I = Matrik identitas orde nxn 

. . 
..... sij= E(eit ej,; t = 1 .n, 1, J = 1 , ..r 

s..= s.. 
IJ J' 

0 = perkalian kronocker 

Berdasarkan persamaan (3.103) di atas terlihat bahwa semua informasi 

mengenai peragam telah dimasukan dalam matrik ragam peragam. Dengan 

demikian unttuk memperoleh hasil pendugaan yang efisien, sistem persamaan 

fungsi keuntungan dan fungsi biaya yang telah disepsifikasikan pada halaman 

sebelumnya haruslah diduga dengan menerapkan metoda pendugaan kuadrat 

trerkecil umum. Metoda pendugaan trsebut dapat ditulis seperti persarnaan 

berikut: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 - b* (X' a-' x)-'(XI R-' Y).. (3.104) 

Meskipun R berukuran besar (nr x nr), tetapi karena susunan unsur- 

unsurnya sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkan perkalian kronocker 



untuk mencan R-' secara lebih sederhana seperti persamaan berikut: 

Matrik ragam peragam b' adalah seperti persamaan berikut: 

11 12 - 1 
u a lr  

V ( b * ) =  ( ~ ~ ' 2  

x2x1 x2x2 x2xr . .  ..(3.106) 

or2 ar 
x r x l  xrx2 xrxr 

Dalam pendugaan seperti yang telah diuraikan di atas, unsur-unsur matrik 

R belum diketahui. Untuk itu perlu diduga trlebih dahulu. Dalam pendugaannya, 

metoda OLS standar diterapkan trhadap masing-masing persamaan yang ada 

dalam sistm sehingga diperoleh residual yang padagilirannya digunakan untuk 

menduga elemen-elemen dari matrik $2. Vektor dari residual untuk persamaan ke 

i adalah sebagai berikut: 



Berdasarkan kedua persarnaan di atas, maka: 

o,i= (Yi- Xifli)'(YiBi)/(n-ki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..(3.109) 

............................... o,,= (~~~~fi~)'(~,-~,fi,i(n-ki)'n(n.kj)''~ ..(3.1 10) 

Dalam metoda pendugaan Zellner, ada suatu ha1 yang unik yaitu jika oij = 

0, untuk setiap i dan j, i = j, maka matrik R dapat disederhanakan menjadi 

persamaan berikut: 

Dengan demikian metoda pendugaan Zellner akan berubah menjadai 

~netoda OLS standar yang dapat digunakan untuk menduga persamaan yang ada 

dalarn sistem secara terpisah. Namun dalam sistem persmaan fungsi keuntungan 

dan fungsi biaya ha1 tersebut jarang terjadi, sehingga penerapan metoda 

pendugaan Zellner akan memberikan hasil dugaan yang efisien dibandingkan 

dengan metoda OLS biasa. 

Berdasarkan keun=ulan metoda pendugaan Zellner, para peneliti dalam 

bidang ekonomi produksi selalu menggunakan metoda tersebut, terutama sekali 

untuk pendugaan sistem persarnaan simultan. Namun dalam penerapannya 

metoda ini sangat sensitif dengan keadaan data lapangan. 



3.2.9 Aplikasi Teori Dualitas. 

Pada bahagian ini dikemukakan contoh aplikasi teori dualitas. Model fungsi 

dualitas yang diterapkan dalan tulisan ini adalah model fungsi keuntungan translog yang 

pcnulis tcrapkan pada industri kcra,jinan songkct di Kabupaten 50 Kota Propinsi 

Sumatera Barat. Aspek yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuntungan, pala permintaan faktor input, penawaran output dan ekonomi skala usaha. 

Untuk keperluan ini model teoretis pada persamaan (2.32) harus dirubah menjadi model 

empris seperti 'persamaan berikut: 

Dimana : 

"I = keuntungan yang dinormalkan dengan haga output 

Wxl = tingkat tenaga kerja yang dinormalisir 

WX2 = tingkat harga benang rayudpasir yang dinormalisir 

WX3 = harga cattonltanah yang dinormalisir 

WX4 = harga polisterlsekam yang dinormalisir 



Z 1 = jumlah investasi tetap yang dalam jangka pendek tak dapat dirubah. 

%2 nilai pcncgluaran tctap lainnya seperti pajak, lpeda dan jenis penegluaran 

lainnya. 

a,, at, o I, cp I = parameter yang diestimilasi 

Berdasarkan model empiris pada persamaan (2.106) dapat diturunkan empat 

persamaan fungsi firklor ahtrre beriktu ini: 

y In ll 
- 

WlXl 
1. SI = - = y 1 + o , l s l  In Wxl + o sls2 

y In Wxl 1-1 

Keterangan : 
S1 = Peranan faktor tenaga keja terhadap keuntungan 
S2 = Peranan faktor input benagn rayun terhadap keuntungan 



S3 = Peranan faktor input catton terhadap keuntungan 
S4 = Peranan faktor input polister terhadap keuntungan 

Dalam prooses pendugaan parameter fungsi keuntungan digunakan metode 

Zellners (1962) yang telah disepesifikasikan pada pcrsamaan (2.97 kampai (2.105) . Dari 

metode ini dihasilian satu persamaan fungsi keuntungan dan empat persamaan fungsi 

faktor sl~urc.. Semua persamaan tersebut diduga dengan menggunakan metode regresi 

scolah ta k bert~ubun~an (ser~rtingly tinreluied regression). Dari persamaan fungsi 

keuntungan dapat diturunkan fungsi permintaan faktor input dan penawaran output yang 

dapat diuji secara statistik. 

1. Parameter Fungsi Keuntungan 

Dalam proses produksi industri kerajinan songket digunakan beberapa jenis 

benang sebagai input produksi seperti polister, catton dan benang rayun serta tenaga 

kerja manusia sebagai pelaksana kegiatan produksi. Dengan demikian semua input 

produksi tersebut ditetapkan sebagai variabel bebas penelitian yang diduga sangat 

berpengaruh terhadap kcuntungan industri kcrajinan songkct. Di salnping itu juga 

ditetapkan input lainnya sebagai input tetap yaitu nilai investasi dan pengeluaran tetap 

lainnya. Pengaruh semua variabel tersebut disajikan pada Tabel I .  

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa R' sistem sebesar 0,8190, artinya 

variasi variabel bebas yang dimasukkan dalaln model mampu menjelaskan sekitar 

82% perilaku variabel terikat. Dengan kata lain sekitar 18% perilaku variabel terikat 

ditentukan oleh perilaku variabel diluar model yang pengaruhnya dipersentasikan oleh 

intercept (Rao dan Miller, 1971). Tafsiran lain yang dapat dikemukakan adalah 



seluruh variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai arti yang sangat penting 

bagi produsen dalam rangka meningkatkan keuntungannya 

Tabel 1 Pendugaan Parameter Fungsi Keuntungan Translog dengan Restriksi 

Keterangan : 

No 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

LWI = Harga tenaga kerja yang dinormalisir 

LW2 = Harga benang rayun yang dinormalisir 
LW3 = Harga'catton yang dinormalisir 

Variabel 
Intercept 

LWI 

Lw2 

Lw3 

Lw4 

Lzs 

Lz6 

LWI W I  

Lw1w2 

LWIW3 

LWIW4 

LWIZl 

LWIZ2 

LW2W2 

LW2W3 

Param 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

112 l l 

12 

13 

14 

I I 

12 

112 22 

23 

Nilai Dugaan 
21,1802 (1,100) 

-1,0591 *** 
(-7,479) 
-0,4524 *** 
(-9,0 1 16) 
-0,7489 *** 
(-6,0243) 

-2,0626 *** 
(-7,5 529) 
-2,8 124 
(- I ,4406) 
1,3670 
(-0,6280) 
-0,1377 *** 
(-5,7 120) 
-0,0526 *** 
(-65040) 
-0,0842 *** 
(-4,1860) 
-0,1364 *** 
(-2,6350) 
0,0284 *** 
(3,3720) 
0,0228 *** 
(2,7390) 
-0,0694 *** 
(-5,2710) *** 
-0,0070 
(-0,7760) 

No 
I .  

17. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Variabel 
1,w2w4 

LW2Z1 

LW2Z2 

L W ~ W ~  

L,W3W4 

LW3ZI 

LW3Z2 

L W ~ W ~  

LW4ZI 

Lw4z2 

LZIZl 

LZIZz 

L ~ ~ Z ~  

R~ 
Sistem 

Param 
34 

21 

22 

1/2 33 

34 

31 

32 

1/2 44 

41 

42 

1/2 1 1  

12 

1/222 

Nilai Dugaan 
-0,0362 * 
(-1,9140) 
0,0125 *** 
(4,0390) 
0,0100 *** 
(3,2500) 
0,0404 

(1,3240) 
-0,0857 * 
(- 1,7590) 
0,0266 *** 
(3;4290) 
0,0207 *** 
(2,6640) 
-0,8496 *** 
(-6,1080) 
0,1005 *** 
(4,64 10) 
0,0699 *** 
(3,2250) 
-0,1930 * 
(- 1,92 10) 
0,6505 *** 
(2,8540) 
-0,2133** 

(-2,4550) 
(-2,4550) 
0,82 



LW4 = Harga polister yang dinormalisir 
LZ1 = Nilai investasi 

LZ2 = Nilai pengeluaran tetap lainnya 
*** a = 0,O l = 2,576 (amat nyata) 
** cc = 0,05 = 1,960 (sangat nyata) 
* a = 0,10 = 1,645 (nyata) 
Param. = Parameter 

Dari hasil pendugaan ditemukan bahwa bcberapa sifat dari (rog~~ltrri(y condion.\;) 

fungsi keuntungan industri kerajinan songket sesuai dengan konsep teori, artinya semua 

koefisien input variabel bertanda negatif dan amat nyata (a = 0,OI). Namun pada input 

tetap berupa nilai investasi dan nilai pengeluaran tetap lainnya ditemukan koefisien- 

koefisien dugaan yang kurang sesuai dengan yang diharapkan yaitu bertanda negatif, 

tetapi tidak nyata. 

Bedasarkan konsep teori investasi seharusnya berpengaruh positif terhadap 

keuntungan. Artinya peningkatan nilai investasi dalam bentuk penambahan barang modal 

seperti ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) beserta peralatannya dalam proses produksi 

songket diharapkan, meningkatkan keuntungan, sehingg koefisien yang negatif kurang 

dapat diterima secara teoritis. Namun kalau ditelusuri keadaan produksi songket, ternyata 

sebahagian besar produsen songket memberikan informasi bahwa ATBM yang mereka 

miliki berproduksi dibawah kapasitas yang *seharusnya. Kondisi yang demikian 

disebabkan oleh pemasaran sonket pada waktu itu sangat lesu atau jumlah pembelian 

masyarakat terhadap songket berkurang. Berkurangnya pemasaran sonket mungkin saja 

karena ketatnya persaingan daerah lain yang juga menghasilkan sonket. Gejala-gejala 

yang demikian kurang terekam dalam model yang dipakai dan berdasarkan gejala 

tersebut mungkin saja terjadi nilai koefisien investasi yang negatif. Walaupun demikian 



koefisien tersebut secara statistik tidak berpengaruh nyata. Tentu saja ha1 yang 

dikemukakan di atas hanyalah berupa alasan yang diduga-duga dan untuk mengetahui 

persoalannya diperlukan penelitian yang lebih khusus dan seksama. 

Dari seluruh input variabel yang dimasukkan ke dalam model, harga polister 

(LW4) merupakah input yang paling besar pengaruhnya terhadap keuntungan industri 

kerajinan songket yaitu -2,0626 dengan tingkat amat nyata (a= 0,Ol). Secara ekonomi 

berarti, setiap terjadi kenaikan harga polister sebesar lo%, mengakibatkan menurunnya 

keuntungan sebesar lebih kurang 2 1 %. Tingginya nilai koefisien dugaan ini kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa ha1 : 

1. Polister merupakan input produksi utama dalam kegiatan produksi sonket, di samping 

itu input ini jumlah pemakaiannya relatif lebih banyak dibandingkan input produksi 

lainnya seperti catton dan benang rayun. 

2. Polister harganya relatif tinggi dari harga catton dan benang rayun. 

Berdasarkan kondisi. yang demikian, maka perubahan harga polister pengaruhnya 

menjadi lebih besar terhadap keuntungan industri kerajinan songket. Mulyadi (1990: 65) 

dalam penelitiannya mengenai industri kecil tahu di Kabupaten Bantu1 Jawa Tengah, 

dengan menggunakan model pendugaan yang sama juga menemukan nilai harga kedel 

yang sangat tinggi yiatu -15,652 dan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah ditemukan nilai 

dugaan sebesar -1 7,234. 

Pengaruh terbesar kedua dari harga input variabel adalah upah tenaga kerja 

manusia dengan nilai dugaan sebesar -1,0591 pada tingkat amat nyata (a= 0,01), artinya 

kenaikan upah tenaga kerja manusia sebesar 10% akan dapat menurunkan keuntungan 
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hampir 11%. Sementara nilai dugaan harga catton sebesar -0,7489 dan pollister -04524 

pada tingkat amat nyata (a= 0,Ol). 

Salah satu ha1 yang menarik dari hasil pendugaan ini adalah mengenai koefisien 

interaksi antar input variabel. Semua koefisien interaksi tersebut bertanda negatif dan 

berpengaruh amat nyata terhadap keuntungan (a= 0,01), kecuali interaksi harag pollister 

dengan harga benang rayun dan catton dengan benang rayun, hanya pada tingkat nyata 

(a= 0,1 O), sedangkan harga pollister dengan harga catton tidak nyata. Dalam pengertian 

lain variabel interaksi ini berpengaruh cukup penting yang mengisyaratkan kelebihan 

penggunaan model translog dibandingkan dengan model lain yang tidak menggunakan 

interaksi. 

2. Parameter Fungsi Bagian Biaya lndustri Kerajinan Songket 

Pada.bagian ini dikemukakan peranan masing-masing faktor input terhadap total 

biaya industri kerajinan songket. Pendugaan koefisien bagian biaya input tersebut 

disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara umum ditemukan hubungan yang negatif 

antara pangsa harga faktor dengan biaya total, kecuali catton, positif tapi tidak nyata. 

Hubungan yang negatif berarti semakin tinggi harga faktor,semakin kecil peranan faktor 

tersebut terhadap biaya total . 



Tabel 2 : Pendugaan Koefisicn Bagian Biaya Input Dengan Fungsi Keutungan 
Translog Dengan Restrisi. 

Keterangan : 
Angka dalam kurung ( ) nilai t statistik 
* * * = 0,Ol = 2,576 (amat nyata) 
* * - 0,05 - 1,960 (sangat nyata) 
* = 0, l O = 1,645 (nyata) 

Variabcl 
Bngian 
Biayn 

. . 
I c11i1gi1 
Kcrjn 
Rapn  

('i\lto11 

Pollislcr 

Tingkat upah yang semakin tinggi akan mengurangi pangsa biaya tenaga kerja, 

karena dengan meningkatnya upah cenderung perniintslan terhadap tenaga kerja semakin 

berkurang, Ceteris paribus. Hasil temuan ini tarnpaknya konsisten dengan koefisien 

Harga Faktor 

elastisitas upah tenaga kerja yang relatif besar, seperti terlihat pada Tabel 2 yaitu -2,1633 

Invcslasi 

0,0284 * * * 
(3,8448) 
0,0125 * * * 
(4.6062) 
-0.0200 * * * 
(3,9099) 
0,1005 * * * 
(5,292 1) 

TK 
-0.1377 * * * 
(-6,j 136) 

pada tingkat amat nyata (a= 0,Ol). Dengan perubahan tingkat upah akan menyebabkan 

perubahan permintaan tenaga kerja dengan arah yang berlawanan. 

Biaya Tclap 
Lain 

0,0228 * * * 
(3,1230) 
0.0 I01 * * * 
(3.7062) 
0,0207 * * * 
(3.0380) 
0,0699 * * * 
(3,6777) 

Rnyun 
-0.0520 * * * 
(-7,4 16%) 
-0.0694 * * * 
(-0.5230) 

Mengingat peranan tenaga kerja mempunyai pengaruh terbesar kedua setelah 

In~crccpl 

-1,059 I * * * 

-0,4524 * * * 
(- 10.34.3.3) 
-074x9 * * * 
(-6,8680) 
-2,0626 * * * 
(-8.61 15) 

harga pollister terhadap keuntungan dengan dernikian perubahan upah tenaga kerja akan 

Catto11 
-0,0842 * * 
(-3,0054) 
-00077 
(-08x56) 
0,0404 
( l ,5 100) 

. 

berpengaruh amat nyata terhadap keuntungan. Implikasinya adalah tenaga kerja 

Pollislcr 
- 0  1 0  * * * 
(-3,0054) 
-0?0362 * * * 
(-2.183 I) 
-0.OX57 * * 
(-2.0066) 
-0.8496 * * * 
(-6,9647) 

merupakan faktor yang sangat penting peranannya dalam proses produksi sonket di 

Kabupaten 50 Kota. 



Hubungan antara pangsa harga catton dengan totol biaya bertanda positif (0,0404) 

tetapi tidak nyata, ha1 ini menggambarkan bahwa harga catton tidak begitu berpengaruh 

terhadap biaya total. Kelihatannya hasil temuan ini didukung oleh nilai koefisien 

clastisitas harga catton yang ccdcrung inclastis, arlinya pcningkatan harga catton 10% 

hanya menurunkan permintaannya sebesar 4,70%, ceteris paribus. 

Berdasarkan Tabel 2 juga dapat dilihat hubungan negatif amat nyata antar pangsa 

biaya tenaga kerja dengan harga pollister, catton dan benang rayun. Hal ini 

mencerminkan apabila harga pollister, catton dan benang rayun meningkat maka pangsa 

biaya dari upah tenaga kerja terhadap biaya total akan menurun secara bersamaan. Oleh 

karena hubungannya bersifat simetris maka dapat pula dikatakan, semakin tinggi upah 

tenaga kerja maka semakin kecil pangsa biaya catton, pollister dan benang rayun. Dalam 

pengertian lain upah upah tenaga kerja yang meningkat mengakibatkan turunnya 

permintaan terhadap pollister, catton dan benang rayun masing-masingnya sebesar - 

0,0526; -0,0842 dan -0,1364. 

Hubungan lainnya juga dapat dilihat antara pangsa harga benang rayun dengan 

pollister, hubungan tersebut menunjukan tanda negatif pada tingkat sangat nyata (a= 

0,05). Artinya peningkatan harga pollister cenderung menurunkan perrnintaan benang 

rayun walaupun dengan nilai yang relatif kecil (-0,0363). Implikasi dari ha1 tersebut 

adalah polister dan benang rayun bersifat komplemen dalam proses produksi songkaet 

dan ini memang sesuai dengan kenyataan yang ditemukan. Hubungan lain yang bersifat 

komplemen adalah antara catton dengan polister pada tingkat sangat nyata (a= 0,05). 



3. Elastisitas Permintaan Faktor Input dan Penawaran Output 

Elastisitas permintaan faktor input dan penawaran output diturunkan dari 

persamaan fungsi keuntungan dan persamaan fungsi faktor share seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya. Hasil pendugaan tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Pendugaan Elastisitas Permintaan Input dan Penawaran Output. 
I 

I Elastisitas dari I Harga Songkct I upah 

1 Sonket 
I I 

1 1.0867*** 1 -0.2963 * * * - 1 (15,8600) 1 (-2,8250) 
Tcnaga Kcrja 1 0,4160 * * * 1 -2,1632 * * * 

1 (37,4940) 1 (-15,8760) 

Keterangan : 
Angka dalam kurung ( ) nilai t statisti k 
* * * oc = 0,01 = 2,576 (amat nyata) 
* * oc = 0,05 = 1,960 (sangat nyata) 
* a = 0,10 = 1,645 (nyata) 

Harga Bcnang 1 Harga Catton I Harga Polister I 

Hasil pendugaan elastisitas permintaan pada Tabel 3 menujukan bahwa seluruh 

koefisien elastisitas permintaan input variabel bertanda negatif dan amat nyata (a= 0,Ol) 

kecuali input benang rayun juga bertanda negatif, tapi hanya sangat nyata (a= 0,05). 

Hasil ini sesuai dengan konsep teori permintaan yang berlaku umum. 

Elastisitas harga sendiri dari tenaga kerja sebesar -2,1932 pada tingkat amat nyata 

(a= 0,Ol). Angka ini menunjukan bahwa perubahan upah tenaga kerja mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap permintaan dan pemakaian tenaga kerja. Penemuan ini 

memberikan implikasi sebagai berikut: 
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1 .  Peningkatan upah tenaga kerja di pedesaan khususnya di desa penelitian ini, 

disamping dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, dipihak lain pada saat yang 

sama dapat menurunkan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan persentase yang 

lebih besar dari peningkatan upah. 

2. Relatif besarnya respon permintaan tenaga kerja terhadap perubahan upah juga 

memberikan isyarat bahwa tersedianya alternatif sumber tenaga lain dalam kegiatan 

produksi sonket, seperti adanya tenaga kerja dalam keluarga. 

3. Tmplikasi lain adalah relatif intensifnya pemakaian tenaga kcrja dalam proses 

produksi songket, bagi masyarakat pendapatannya yang tergantung dari sektor ini, 

gejala tersebut jelas merupakan suatu ha1 yang positif. 

Elastisitas harga sendiri dari benang rayun sebesar -2,4704 pada tingkat amat 

nyata (a= 0,01), angka ini menunjukan bahwa perubahan permintaan benanga rayun 

sensitif terhadap perubahan harganya. Perubahan harga benang rayun 10% 

mengakibatkan berupahnya permintaan benang rayun sebesar 24%, ceteris paribus. 

Benang rayun merupakan bahan baku dalam kegiatan produksi songket, dengan 

penemuan ini dapat ditafsirkan bahwa benang rayun bukan merupakan bahan baku utama 

dalam menghasilkan songket, tanpa memakai benang rayun songket masih bisa 

dihasilkan tapi dengan kualitas yang rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang 

ditemukan dilapangan bahwa berdasarkan wawancara langsung dengan produsen 

songket, ternyata benang rayun hanya sebagai penambah atau pelengkap dalam produksi 

songket. Dengan demikian peningkatan harga benang rayun mengakibatkan produsen 

songket mengurangi permintaannya dalam jumlah yang relatif besar. 



Catton dan Polister mempunyai nilai koefisien yang kurang elastis bahkan dapat 

dikatakan inelastis yaitu masing-masingnya sebesar -0,4791 dan -0,2914 pada tingkat 

amat nyata untuk catton dan sangat nyata untuk polister. Perubahan harga catton sebesar 

10% hanya mengurangi penemuan ini adalah bahwa ketiga faktor input tersebut 

penggunaannya bersamaan dalam kegiatan produksi songket. Semakin banya tenaga lerja 

yang dipakai harus disediakan bahan baku (polister, catton dan benang rayun) yattg lebih 

banyak agar tenaga kerja yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam tafsiran 

lain penemuan ini juga memberikan petunjuk bahwa kebijaksanaan untuk mempengaruhi 

ketiga input tersebut sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan permintaan tenaga 

kerja. Karena setiap terjadi penurunan harga polister, catton dan benang rayun akan dapat 

meningkatkan perlnintaan tenaga kerja sebesar koefisiennya masing-masing. 

Hubungan negatif'lainnya juga ditcmukan antara bennag rayun dcngan catton dan 

polister masing-masingnya sebesar -0,16 17 dan -0,620 1 pada tingkat amat nyata (a= 

0,Ol). Penemuan ini menunjukkan bahwa ketiga input tersebut juga bersamaan 

pemakaiannya dalam kegiatan produksi sonket. Sifat komplemen antara masukan dalam 

suatu proses produksi menunjukan sifat kecendrungan (concavity) dari fungsi produksi 

yang bersangkutan (Shindu dan Banante, 198 1 ). 

Berdasarkan Tabel 3 juga dapat dilihat elastisitas penawaran songket terhadap 

harganya sendiri yaitu sebesar 1,0867 pada tingkat amat nyata (a= 0,0 1 ). Angka ini dapat 

dikatakan bersifat elastis, artinya perubahan harga songket dapat direspon oleh 

perubahan penawarannya. Permintaannya sebesar hampir 5%, sedangkan perubahan 

harga polister sebesar 10% hanya mengurangi permintaanya sebesar 3%. Berarti 



perubahan permintaan kedua input tersebut kurang sensitif terhadap perubahan harga, 

dalam tafsiran lain dapat dikatakan bahwa polister dan catton merupakan bahan baku 

utama dalam kegiatan produksi songket. Walaupun terjadi perubahan harga kedua input 

tersebut namun produsen songket hanya mengurangi permintaannya dalam jumlah yang 

relatif kecil. Berarti kedua input tersebut cukup memegang peranan penting dalam 

produksi songket, lmplikasinya adalah dalam rangka meningkatkan keuntungan sekaligus 

produksi songket maka harus ada upaya untuk mempengaruhi harga kedua input tersebut, 

misalnya upaya untuk memperpendek rantai pemasaran kedua input itu, sehingga harga 

yang dibayar oleh produsen songket bisa lebih rendah. 

Rerdasarkan Tabel 3 juga dapat dilihat elastisitas silang antarinput variabel. 

Ditemukan bahwa elastisitas perrnintaan tenaga kerja relatif tidak elastis tdrhadap 

perubahan harga faktor input variabel lainnya. Diantara faktor input variabel, maka 

pengaruh harga polister terhadap permintaan tenaga kerja relatif besar yaitu -1,0338 pada 

tingkat amat nyata (a= 0,Ol). Pcngaruh negatif juga terjadi antara harga benang rayun 

dan catton terhadap tenaga kerja masing-masinbmya sebesar -0,4425 dan -0,7663 pada 

tingkat amat nyata (a = 0,Ol). lmplikasi perubahan harga songket 10% mengakibatkan 

terjadinya perubahan penawarannya hampir 1 1 %, ceterus paribus. Penemuan ini 

nampaknya sesuai dengan konsep teori penawaran yang berlaku umum bahwa barang- 

4 

barang industri elastisitas penawaranya bersifat elastis. Penemuan ini memberikan 

indikasi sangat diperlukan mekanisme pasar yang mampu menciptakan kestabilan harga 

untuk menunjang terciptanya kestabilan produksi. Pada sisi lain seandainya sifat 

perrnintaan songket tersebut juga bersifat elastis, maka kondisi yang demikian sangat 
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menuntut produsen songket untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi. jika tidak maka 

perubahan harga yang terjadi cenderung mengakibatkan produsen songket akan keluar 

dari pasar, dalam arti produsen tersebut tidak bersedia untuk menawarkan barangnya ke 

pasar. 

Pada Tabel 3 juga dapat dilihat elastisitas penawaran songket terhadap harga 

input. Temyata bahwa seluruh koefisiennya bcrtanda negatif dan amat nyata (a= 0,Ol) 

kecuali terhadap harga benang rayun, negatif tapi tidak nyata. Koefisien yang negatif 

berarti bahwa perubahan harga input mengakibatkan terjadinya perubahan penawaran 

dalam arah yang berlawanan. 

Diantara input variabel, yang terbesar pengaruhnya terhadap perubahan 

penawaran songket adalah harga polister dengan nilai koefisien sebesar -0,5559 pada 

tingkat amat nyata (a= 0,O 1 ), artinya kenaikan harga polister lo%, mengakibatkan 

berkurangnya penawaran songket hampir 6%, ceteris paribus. Harga input variabel lain 

yang relatif besar pengaruhnya adalah upah tenaga kerja dengan nilai koefisien sebesar - 

0,2963 pada tingkat amat nyata. Perubahan upah tenaga kerja sebesar lo%, 

mengakibatkan turunnya penawarn songket hampir sebesar 3%, ceteris paribus. 

Sedangkan pengaruh harga input catton terhadap penawaran songket juga sebesar 3% 

setiap terjadinya perubahan harga catton sebesar 10%. Dalam pengertian lain apabila 

harga polister dan catton diturunkan sebesar hampir 8%. Sedangkan kalau harga songket 

dinaikan sebesar lo%, penawaran songket naik hampir 11%, ceteris paribus. Penemuan 

ini memperlihatkan bahwa dalam rangka meningkatkan produksi songket kebijaksanaan 

harga yang relatif efektif dilakukan adalah dengan jalan menaikan harga songket yang 
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diterima produsen. Implikasi lain adalah prospek pengembangan industri kerajinan 

songket tidaklah begitu surarn walaupun terjadi kenaikan harga input songket pada masa 

datang. Asalkan tingkat harga songket bisa dipertahankan minimal seperti harga yang 

bcrlaku sekarang dan kalau memungkinkan harus dinaikan. 

Elastisitas penawaran songket terhadap harga input benang rayun sebesar -0,1362 

tapi tidak nyata. Tidak nyatanya pengeruh harga input ini barangkali dapat diterima, 

karena benang rayun seperti dikemukakan pada bahagian sebelumnya bukan merupakan 

bahan baku utama, tetapi hanya merupakan bahan penolong atau bahan tambahan dalam 

kegiatan produksi songket. 

Penemuan lain yang dapat diperhatikan pada Tabel 3 adalah elastisitas 

permintaan input terhadap harga output songket. Semua nilai koefisien bertanda posistif 

dan amat nyata (a= 0,Ol). Koefisien yang positif berarti setiap terjadi perubahan harga 

songket diikuti oleh perubahan permintaan input songket tersebut 10%, mengakibatkan 

permintaan terhadal; polister berubah sebesar hampir 19%, ceteris paribus. Penemuan ini 

nampaknya sejalan dengan elastisitas penawaran songket terhadap harga input polister 

yang juga relatif tinggi. 

Elastisitas penawaran songket terhadap harga input tenaga kerja ditemukan nilai 

koefisien sebesar 0,4166 pada tingkat amat nyata (a= 0,01), artinya kenaikan harga 

songket sebesar lo%, mengakibatkan naiknya permintaan terhadap tenaga kerja sebesar 

4% , ceteris paribus. Sedangkan pengaruh perubahan harga songket terhadap permintaan 

catton sebesar 7% , setiap terjadi kenaikan harga songket sebesar 10%. Penemuan ini 

sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan untuk memberikan insentif harga kepada 



produsen songket sangat relefan dan efektif. Disamping meningkatkan produksi songket 

sekaligus juga dapt meningkatkan permintaan tenaga kerja . 

4. Analisis Ekonomi Skala Usaha . 
Metode penentuan ekonomi skala usaha dengan fungsi keuntungan yang telah 

dirumuskan pada bagian sebelumnya akan diterapkan untuk usaha kerajinan songket di 

kabupatcn 50' Kota. Scsuai dcngan model pengu.jian skala usaha yang telah 

dispsifikasikan pada persamaan (2.49) sampai (2.5 I ) ,  skala usaha pada hakekatnya 

adalah jumlah dari elastisitas keuntungan terhadap input tetap. Dengan menghitung 

besarnya elastisitas tersebut akan dapat diketahui peranan dari setiap input tetap dalam 

penentuan ekonomi skala usaha. Kriteria ini pernah diterapkan oleh Pantjar Simatupang 

( 1988 ) dalam menentukan ekonomi skala usaha tani dataran rendah di Propinsi 

Sumatera Barat. Perhitungan ekonomi skala usaha kerajinan songket disajikan pada 

Tabel berikut ini . 

Tabel 4 : Elastisitas Keuntungan Terhadap Input Tetap 

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh hasil perhitungan elastisitas keuntungan 

terhadap input tetap sebesar -2,8670 . Angka ini menunjukkan bahwa usaha kerajinan 

songket di Kabupaten 50 Kota berada di dalam kondisi decreasing return to scale . 

Secara ekonomis angka tersebut dapat ditafsirkan bahwa peningkatan atau penambahan 

jumlah input tetap dan input lainnya sebesar 1%, mengakibatkan terjadinya penurunan 

No. 
1. 
2. 

Input Tetap 
Penyusutan terhadap barang modal 
Pengeluaran tetap lainnya 

Elastisitas 
-1,837 
-1.030 
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produksi sebesar hampir 3%. Secara teoritis penemuan ini nampaknya kurang dapat 

diterima, narnun bila ditelusuri lebih jauh gejala - gejala yang terjadi dalam kegiatan 

produksi songket yang tidak terekam dalarn model yang digunakan, maka ha1 ini 

lliurlgkin saja tcrjadi. Gqjala tcrscbut ~nisalnya pcrnakaiun kapasitas produksi yang masih 

rendah, sehingga walupun dilakukan penambahan input, maka pengaruhnya mungkin 

saja negatif terhadap output. 

~erdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sumber utama ekonomi skala usaha 

industri kerajinan songket adalah nilai investasi. Hal ini memberikan indikasi, pada 

industri kerajinan songket di Kabupaten 50 Kota nilai investsi berpengaruh negatif 

terhadap ekonomi skala usaha. Kondisi yang demikian mungkin disebabkan oleh 

banyaknya produsen songket yang bekerja di bawah kapasitas produksi yang tersedia. 

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan ternyata para produsen yang memiliki Alat 

Tenun bukan Mesin ( ATBM ) lebih dari satu buah tapi produksinya di bawah produksi 

yang hanya memiliki ATBM satu buah . Dugaan ini sejalan dengan fakta lainnya yang 

ditemukan di lapangan, sejumlah responden karena adanya beberapa kendala hanya 

menghasilkan songket jauh lebih rndah dari masa sebelumnnya. Kondisi yang demikian 

menyebabkan, walaupun dilakukan penambahan input pcngaruhnya mungkin saja negati f 

terhadap peningkatan output sekaligus profitabilitas usaha kerajinan songket tersebut 

Mulyadi ( 1990 ) dalam penelitiannya di Kabupaten Bantu1 dan Klaten Jawa 

Tengah terhadap industri kecil tahu. Dengan memakai modal yang sama dan kriteria 

yang sama juga menemukan ekonomi skala usaha yang decreasing return lo scale dengan 

nilai -2,899 . 



Walupun dengan keadaaan decreusig retuin to scule, bukan berarti usaha 

kerajinan songket sudah tidak mungkin dikembangkan lagi dan ha1 ini sangat ditentukan 

olch kcadann pasnr dnn tingkat kcuntungan yang ditcrirna produsen songket. Apabila 

ternyata tingkat keuntungan masih tinggi dan keadaan pasar songket belum jenuh. Dalam 

kondisi yang demikian usaha kerajinan songket mungkin saja dapat dikembangkan. 

Uala~n rangka pengembangan usaha kerajinan songket nampaknya yang perlu dibenahi 

adalah bagaimana kuaalitas songket tersebut bisa ditingkatkan sehingga bisa lebih 

kompetitif di pasaran baik pasaran lokal, regional maupun nasional. Dengan adanya 

peningkatan kuaalits songket tersebut diharapkan jangkauan pasarannya lebih luas, 

sehingga peningkatan skala usaha bisa dilakukan, baik dengan peninkatan skala usaha 

yang telah ada maupun dengan pengembangan usaha baru . 

Berdasarkan pemikiran diatas upaya peningkatan keuntungan yang diterima 

pengrajin songket masih bisa dilakukan dengan jalan mempengaruhi harga input songket 

yang bersangkutan, karena berdasarkan kriteria penentuan ekonomi skala usaha yang 

dipakai secara inplisit terlihat bahwa tingkat harga dan input tetap sangat menentukan 

kondisi ekonomi skala usaha. 

Fakta lain yang ditemukan di dalam lapangan yang berkaitan dengan masalah 

harga input produksi adalah pembelian input tesebut oleh produsen lokal kepada 

produsen lainnya yang telah memiliki modal secara kredit. Hal ini cenderung 

mengakibatkan harga yang dibayar produsen cendrung lebih tinggi. Kemudian produksi 

yang dihasilkan harus dijual kepada produsen yang tiicmbcri modal tcrscbut. Dalaln ha1 

ini sangat mungkin terjadi permainan harga yang cenderung merugikan produsen songket 



yang tidak memiliki modal. Dalam ha1 ini kebijaksanaan yang mungkin dilakukan agar 

setiap produsen membayar harga input secara wajar dan menerima harga output , sangat 

relevan sekali semua pengrajin tersebut menggabungkan diri dalam suatu wadah berupa 

koperasi industri rakyat ( Kopinkra ). Melalui wadah ini produsen bisa meningkatkan 

burgaining position baik dalam membeli input produksi maupun dalam memasarkan 

produksi yang dihasilkannya . 

Contoh aplikasi lainnya dari teori dualitas dalam tulisan ini adalah penerapan 

model fungsi biaya translog dengan metode pendugaan yang sama (metode Zellner). 

Model fungsi biaya ini telah dispesifikasikan pada bahagian sebelumnya. Contoh 

aplikasi ini , penulis sarikan dari studi Racmat (1992). Pada studi tersebut ditetapkan 

beberpa faktor input dan jumlah produksi sebagai variabel penerangan terhadap total 

biaya. Variabel penerang tersebut adalah produksi, harga lahan, harga pupuk, harga obat 

dan harga bibit, upah tenaga manusia, dan upah tenaga kerja ternak. Berdasarkan variabel 

tersebut telah diduga elastisitas permintaan faktor produksi dengan mengunakan metoda 

Zellner seperti pada Tabel 5. 

Dari pendugaan nilai elastisitas pada Tabel 5 di atas, ditemukan bahwa seluruh 

nilai elastisitas menunjukan tingkat nyata. Namun tidak seluruh nilai elastisitas yang 

konsisten dengan teori ekonomi. Koefisien yang konsisten dengan teori hanya pupk dan 

obat. Sedangkan elastisitas permintaan input lainnya bertanda positif. 



TabelS.' Pendugaan Elastisitas Permintaan Faktor-Faktor Produksi 

I Permintaan I Harya I 
untuk l r  

Pupuk 

1 (-17.51) 
Obat ( 2,3056 *** 

Sumber: Racmat, 1992 

Pupuk 

0,1692*** 

Keterangan : 
Dalam kurung nilai t statistik 
*** a = 0,Ol = 2,576 
** a = 0,05 = 1,960 
* a=O,10=1,645 

~ o e h s i e n  elastisitas yang negatif dapat diartikan bahwa perubahan harga diikuti 

oleh perubahan permintaan input yang bersangkutan dalam arah yang berlawanan. Hal ini 

terjadi pada input produksi pupuk dan obat. Sedangkan elastisitas permintaan lahan 

bertanda positif. Artinya perubahan harga lahan diikuti oleh perubahan permintaan lahan 

dengan arah yang sama. Dengan kata lain walaupun harga lahan naik, permintaan 

terhadap lahan tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan tingginya permintaan dan ketatnya 

penggunaan lahan. Keadaan ini dimungkinkan oleh langkanya pemilik lahan yang 

menjual dan tingginya permintaan akan lahan, sehingga pasar lahan tidak mengikuti 

pasar yang bersaing sempurna. Akibatnya, apabila pemilik lahan yang menjual lahannya, 

pada keadaan harga lahan berapapun, permintaan terhadap lahan tetap tinggi. 

------------- 

--------- - -  

- -- 
---------- 

Bibit 

-0,0184*** 

Obat 

0,0307*** 

T.Kerja 
Manusis 
0,0646*** 

T.Kerja 
Ternak 
-0,0334*** 



Elastisitas permintaan bibit lugs bertanda positlt. ha1 in1 menurut pmelrtr daiam 

studi adaiah wajar karena bibit inerupakan faktor produksi yang tidak dapat diiepaskan 

- 
dengan iahan daiam proses produksi. Uengan benambahnya ianan akan diikuti 

penggunaan bibit . vang - lebih banvak. Kemungkinan dari tingginya permintaan bibit 

menunjukan pentinya peranan b ~ b ~ t  sehingga pada harga berapapun b ~ b ~ t  tetap d ~ m ~ n t a .  

biastisitas tenaga kerja bertanda positif dapat ditafsirkan bahwa waiaupun upah naik 

tenaga keria tetap diminta. ~ a i  i?i ada kaitannya dengan sistem keiambagaan upah yang 

berlaku di desa penelitian, dalam ha1 ini pemilik lahan tidak harus membayar upah 

tenaga kerla secara  tuna^. Keadaan in1 menyebabkan pasar tenaga kerla tidak l a g  bersifat 

bersaing sempurna. Elastisitas permintaan terhadap tenaga ternak juga positif. 'I'emuan 

ini juga menunjukan ketatnya persaingan daiam penggunaan tenaga ternak. Pada keadaan 

naiknya upah tenaga kerja ternak permintaan terhadapnya tidak mengalami penurunan. 

Dari 'Isabel 5 di atas juga dapat d~lihat elast~sitas silang antar faktor produksi. 

Elastistas permintaan lahan relatif tidak elastis terhadap perubahan harga faktor produksi 

lainnya. Dalam ha1 ini pengaruh harga pupuk terhadap permintaan lahan relatif besar. 

Pengaruh harga bibit dan tenaga kerja ternak terhadap lahan menun-iukan koetisien yang 

negatlt; seda&kan harga pupuk, obat dan tenaga keyla manusia bertanda positit: 

Hubungan yang negatif antar faktor produksi menunjukan adanya penggunaan yang 

bersamaan dalam proses produksi. Makin luas lahan yang digarap petani, sernakin 

banyak penggunaan bibit dan tenaga ternak yang dibutuhkan. Keadaan ini menuniukan 

kecendrungan petani dalam penggunaan ternak untuk pengolahan lahan makin besar. 

Adanya hubungan yang komplemen antara tenaga keria manusia dengan ternak 



mendukung keadaan tersebut. Hal lain yang tersirat dari keadaan di atas adalah kurang 

tertariknya tenaga manusia proses pengolahan lahan. 

Dengan menggunakan model dualitas fungsi biaya translog, juga dapat diperoleh 

informasi tentang fungsi peranan biaya seperti yang telah dispesifikasikan pada 

persamaan (3.81). Berdasarkan spesifikasi model ini, Rahmat (1992: 53) telah 

mengaplikasikannya pada usaha produksi padi di Jawa Timur. Hasil penerapan fungsi 

bagian biaya tersebui dapat dilihat pada tabel herik~~t: 

Tabel 6. Pendugaari koefisien bagian biaya faktor produksi dengan fungsi biaya 
translog dengan retriksi 

Keterangan : Dalam kurung, nilai t statistik 

~Ardasarkan dari tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa secara umurn terjadinya 

hubungan positif antara harga faktor produksi dengan bagian biaya, kecuali pupuk. Hal 

- 
Variabel Harp  Harga Harga Harga 
Bagian Z.rhan Pupuk Bihit Obat 

Biaya (cost 
a hare) 

Lahan 0,1274*** 0,0333 -0,O 184** 0,010 1 * 
- (33 1) (1,29) (-2,26) (1,77) 

Pupuk -0,0822** 0,0054 -0,OO 1 G*' 
1-2.14) (0.5 1) (-2.26) -- 

Bibit 0,0138** -0,0125 
---.A- ----- &49) ( - 1 . 4  
Obat 0.0003 

(0,16) 
TK. 
Manusia 
TK. Ternak 

Sumber : Rahmat (1992:54) 

Harga T.K. 
Manusia 

-0,1055*** 
(-3,42) 
0,021 7 
( 1 $4) 
-010062 
-0.94 

10,00~)7* - 
(- 1,92) 
O,l345*** 
(3,7O) 

Iotersep 

0,5 865. * 
(1 6,85) 
0,1479*** 
(6.04) 
0,0087 
( 1 ,09) 
0,0175*** 
(2,99) 
0,2427*** 
(7,421 
-0,0035 

Hsrga T.K. 
Ternak 

-0,0468*** 

(-3,lG) 
0,0233 
(163) 
0,0079 
(1.6 1) 
0,0034 
(0.98) 
-0,0348*@* 
(-2,62) 
0,0470 

Produbi 

0,0522 
(1.33) 
-0,0747*** 
(-2,8G) 
0,0092 
( 1 ~ 7 )  
-0,0125,' 
(-2,05) 
-0,0163 
(-0.45) 
0,042 1 



ini berarti semakin tinggi hargalupah faktor produksi semakin besar bagian biaya 

tersebut. Besarnya pengaruh perubahan harga tersebut berhubungan dengan besarnya 

elastisitas harga dari faktor produksi tersebut dan bagian biaya faktor produksi. Semakin 

besar peranan biaya atau semakin elastis maka akan semakin nayata pengaruh perubahan 

harga terhadap bagian biaya faktor produksi dm sekaligus terhadap biaya total. Ha1 ini 

terlihat pada faktor produksi lahan dan tenaga kerja manusia. Sedangkan pada faktor 

produksi yang mempunyai peranan biaya yang relatif kecil seperti bibit, obat, dan tenaga 

temak, perubahan harga juga memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap bagian 

biaya. 

Hubungan antara harga pupuk dengan bagian biaya ternyata bertanda negatif (- 

0,0822) artinya semakin tinggi harga pupuk semakin kecil peranan atau bagian biaya 

pupuk dengan tingkat nyata (a = 0,05). Kecendrungan ini diperkirakan dengan nilai 

elastisitas permintaan pupuk yang bersifat elastis (-2,737). Hal ini berarti bahwa harga 

pupuk sebesar 100% mengakibatkan turunnya penggunaan pupuk sebesar 2,737% (lihat 

tabel 5) 

Temuan lain adalah hubungan negatif yang amat nayata antara bagian biaya 

lahan dengan upah tenaga manusia dengan ternak. Sedangkan dengan harga bibit 

bertanda negatif dan harga obat positif, inasing-masingnya dengan taraf nyata dan sangat 

nyata, ha1 ini berarti semalun tinggi harga bibit, upah tenaga manusia dan ternak, 

semakin kecil peranan biaya lahan. Oleh karena hubungannya bersifat simetris maka 

dalam tafsiran lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi harga lahan semakin kecil 

biaya faktor biaya bibit, tenaga manusia dan ternak. 



Berdasarkan tabel 6 juga terlihat hubungan antara bagian biaya lahan dengan 

biaya pokok yang bertanda positif tapi tidak nyata. Berarti pennintaan terhadap lahan 

tidak dipengaruhi oleh harga pokok atau sebaliknya permintaan harga pokok tidak 

dipengaruhi oleh iahan, disarnping itu juga ditemukan hubungan negatif yang arnat nyata 

yang te jadi antara tenaga ternak denagan perrnintaab tenaga manusia atau dengan upah 

tenaga manusia dengan ternak. Hal ini berarti naiknya upah ternak akan memperkecil 

permintaan tenaga manusia dan demikian sebaliknya. Hal tersebut dimungkinkan 

apabila antara tenaga manusia clan ternak bersifat komplemen. Dengan kata lain 

penggunaan ternak diperlukan untuk proses dalam pengplahan lahan. Hubungan nyata 

juga dijumpai pada biaya produksi dengan biaya obat, sedangkan produksi dengan biaya 

lahan, bibit da teanaga kerja bersifat tidak nyata. Hubungan negatif antara biaya 

produksi dengan biaya obat mengandung arti semakin besar bagian biaya pupuk atau 

obat maka produksi semakjn berkurang. Sedangkan dalam penggunaan obat, dengan 

semakin besarnya penggunaan obat menggambarkan besarnya serangan hama dan 

penyakit dalam kondisi demikian keadaan usaha pertanian padi menjadi kurang baik 

sehingga produksi cenderung menurun. Kecendrungan yang sama juga terjadi pada 

tenaga kerja manusia, walaupun tidak memperlihatkan tingkat yang nyata. Artinya 

semakin besar tenaga manusia memperlihatkan kecendrungan turunnya produksi 

Disamping elastisitas perrnintaan silang dan elastisitas permintaan harga sendiri, 

dengan menggunakan model dualitas fungsi biaya juga dapat diperoleh elastisitas 

substitusi. Yang mengambarkan hubungan antar faktor produksi. Apakah hubungan itu 

bcrsifat komplemen atau bersifat substitusi. Penggunaan konscp clastisitas diperkirakan 



lebih muda dari elatsistas harga silang karena dalam konsep elastisitas substitusi 

terkandung pengertian konsep bagian biaya dari faktor produksi. 

Elastisitas substitusi menggambarkan tingkat perubahan day# substitusi marjinal 

dari faktor produksi (Joshi, 2979) Hasil estimasi elastisitas substitusi dapat dilihat dalam 

tabel 7 berikut: 

Tabel 7. Elastisitas substitusi faktor-faktor produksi 

1 (56,52) 1 (-14,59) 
Pupuk I ( - I  ( 5,2348*** 

1 I 1 

TK. Manusia I 

Permintaan 
Untuk 

Lahan 

Rarga 
relatif lahan 
- 1 

Harga relatif 
pupuk 

1,7077*** 

Harga 
relrtif bibit 

-1,3703*** 

llarga 
relatif obat 

4,1447*** 

Surnber : Rahrnat (1992:70) 

TK. Ternak 

Keterangan : Da;am kurung, nilai t statistik 

TK. 
Manusia 

0,1410*** 

(-8,54) 
- 1 

Pengaruh perubahan harga relatif bibit terhadap permintaan lahan 

TK. Ternak 

-1,139*** 

memperlihatkan koefisien negatif pada pada taraf amat nyata, ha1 ini berarti adanya 

hubungan komplemen (saling melengkapi) antara bibit dan lahan. Keadaan ini berarti 

I 
I 

faktor produksi bibit merupakan faktor produksi penting dalam proses produksi. 

Pertambahan lahan akan mengakibatkan pertarnbahan penggunaan bibit. 



Pengaruh perubahan harga relati f bibi t terhadap permintaan pupuk 

~nemperlihatkan tanda positif ( a  = 0,Ol) yang berarti antara bibit dan pupuk mempunyai 

hubungan substitusi. 

Pengaruh perubahan relatif harga obat terhadap perrnintaan lahan 

memperlihatkan hubungan substitusi dengan koefisien elastisitas substitusi sebesar 

4,1447 ( a  =- 0,Ol). tlubungan substitusi antara lahan dan obat menggambarkan 

ketidakkonsistenan petani dalam menggunakan obat. Penggunaan lahan yang luas tidak 

selalu diikuti dengan kenaikan penggunaan obat. Hal ini berhubungan dengan intensitas 

seragam hama dan ponyakit, sehingga penggunaan obat bukan merupakan suatu 

keharusan atau bukan merupakan faktor utama (vital). Sedangkan pengaruh perubahan 

relatif harga obat terhadap permintaan pupuk dan bibit memperlihatkan tanda negatif, 

yang berarti antara faktor produksi obat dengan pupuk dan bibit bersifat komplemen. 

Pengaruh perubahan relatif upah tenaga kerja manusia terhadap permintaan lahan 

dan pupuk menunjukan koefisien positif masing-masing sebesar 0,141 0 dan 2,1266 taraf 

amat nyata (a = 0,Ol). Ini berarti naiknya upah relatif tenaga manusia mengakibatkan 

naiknya permintaan akan lahan dan pupuk (hubungan substitusi). Dan karena bersifat 

setangkup maka dapat juga berarti naiknya harga relatif lahan atau pupuk akan 

mengakibatkan naiknya permintaan tenaga kerja manusia. Sedangkan koeffisien 

elastisitas substitusi antara tenaga manusia dengan bibit dan obat menunjukan tanda 

negatif (komplemen) pada taraf amat nyata. 

Pengaruh perubahan relatif upah ternak terhadap permintaan lahan dan tenaga 

manusia mempunyai koeffisien negatif masing-masing - 1,135 dan -3,070 dengan taraf 



amat nyata. Hubungan komplemen antara ternak dengan lahan dan tenaga ternak dengnn 

tenaga manusia menggambarkan tenaga ternak merupakan faktor yang diperlukan dalarn 

proses produksi yaitu tcrutama dala~n pcngolahan lahan. llal ini kcmungkinan karcna 

terbatas atau ketatnya penggunaan tenaga ternak atau enggannya tenaga manusia dalam 

pengolahan lahan. Nilai elastisitas harga sendiri yang positif mendukung keadaan 

tersebut. 

Koeffisien elastisitas substitusi antara tenaga ternak dengan ppuk dan obat 

bertanda positif, yang berarti adanya hubungan substitusi. 

Dari uraian diatas dapat juga diperlihatkan bahwa makin kecil koefisien 

elastisitas substitusi menggambarkan makin penting (vita1)nya faktor produksi tersebut 

dalam proses produksi . Hal ini dapat dilihat dari kecilnya koeffisien elastisitas substitusi 

antara lahan dengan faktor lain. 

Berdasarkan contoh empiris yang dikemukakan diatas terbukti bahwa informasi 

yang diperoleh dan pendugaan fungsi keuntungan jauh lebih banyak dibandingkan 

dengan pendugaan fungsi biaya. Pada fungsi keuntungan kita lebih memperoleh 

elastistas permintaan dan elastisitas penawaran secara sekaligus dan ha1 ini sangat 

penting artinya dalam rangka melahirkan anjuran kebijaksanaan untuk mengembangkan 

objek produksi yang dianalisis. 



BAB IV 

KESIMPULAN 

Dalam tulisan ini telah diuraikan secara ringkas mengenai aplikasi ekometrika 

dalam dualitas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori dualitas secara 

operasional dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi yang disebut dengan fungsi dualitas. 

Fungsi ini lebih mampu mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan fungsi primal. 

Penelitian dalam kegiatan ekonomi produksi para ~eneliti  tertarik dengan 

informasi tentang parameter penawaran output dan permintaan input, efisiensi produksi, 

ckonomi skala usaha dan karaktcristik pcrubahan teknologi. Secara konvensional semua 

informasi tersebut dapat diperoleh melalui fungsi primal. Namun fungsi ini cenderung 

menghasilkan dugaan yang tidak konsisten karena adanya simultaneous equation bias. 

Dalam konteks inilah fungsi dualitas menunjukan keunggulannya. Dalam ha1 ini fungsi 

dualitas, scsuai dellgo11 k:~cdali ckonolnctrikn tclali diduga dcngan mcmanfaatkan seluruh 

informasi yang terkandung dalaln sistem persamaan. Karena seperti telah dikemukakan 

bahwa fungsi dualitas yang terdiri dari fungsi keuntungan dan fungsi biava membentuk 

suatu sistem persamaan yang terdiri dari satu fungsi keuntungan dan beberapa gugus 

persamaan fungsi bagian biaya input (factor slzare function). Bagitu juga halnya dengan 

fungsi biaya yang terdiri dari satu fungsi biaya dan satu gugus persamaan fungsi bagian 

biaya. Satu dari persamaan tersebut telah membentuk satu sistem persamaan yang saling 

terkait melalui keterkaitan error term antarpersamaan telah dimanfaatkan dalam 

prosedur pendugaan. Metoda pendugaan yang relevan untuk sistem persamaan dengan 

I 

- - ---- 
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tipc ini  adalah mctoda pcndugaan Zcllncr. Dari bcrbagai hasil pcnclitian tclah ditc~nukan 

bahwa metoda pendugaan ini dapat menghasilkan parameter yang jauh lebih efisien 

dibandingkan dengan metoda OLS standar. 

Contoh empiris yang disajikan dalam tulisan ini berupa pendugaan parameter 

fungsi keuntugnan, fungsi bagian biaya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran output 

dan ekonomi skala usaha. Sedangkan aplikasi model fungsi biaya hanya diduga 

parameter fungsi permintaan input. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang 

diturunkan dari fungsi keuntungan sangat bermanfaat dalam menghasilkan anjuran 

kebijaksanaan dalam rangka mengembangkan objek produksi yang dianalisis. Artinya, 

dalam mengembangkan suatu kegiatan produksi tertentu apakah dilakukan dengan 

menaikan harga output atau menrunkan harga input. Keputusan ini harus dilakukan 

dalam konteks kondisi sosial ekonomi dimana para pelaku ekonomi itu berada. Dalam 

pengambilan keputusan tersebut harus bersifat netral. 

Dari dua contoh empiris yang dikemukakan juga dapat disimpulkan bahwa 

dengan fungsi keuntungan dapat diperoleh informasi yang lebih banyak dibanding fungsi 

biaya. Dalam fungsi kcuntungan dapat dipcroleh sccara langsung parameter permintaan 

input dan penawaran output. Sedangkan dalam fungsi biaya hanya diperoleh parameter 

permintaan input. 
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