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BAB IV HASIL DAN ANALISIS EKSPERIMEN 

4. 1 Input Data 

Berdasarkan data yang tersedia dalam tugas yang diberikan di 

kelas, eksperimen ini menggunakan data permintaan terhadap komoditi 

soft drink yang merupakan fungsi dari harga komoditi tersebut, harga-

harga komoditi lainnya, dan income. Secara matematis permasalahan 

tersebut dituliskan melalui persamaan berbentuk log linier  

Log(y) = β1 + β2 log (X1) + β3 log (X2) + β4 log (X3) + β5 log (X4) 

Dengan  

    y   : Jumlah soft drink dalam liter 

    X1 : Harga soft drink 

    X2 : Harga minuman lain 

    X3 : Harga barang dan jasa lain 

    X4 : Income 

    Β2, β3, β4, β5 menyatakan elastisitas    

Selanjutnya, persamaan permintaan tersebut diungkapkan dalam 

bentuk persamaan statistik 

Log(yt) = β1 + β2 log (Xt1) + β3 log (Xt2) + β4 log (Xt3) + β5 log (Xt4) + et 

dengan  

et ~i.i.d.   N (0, σ2) 

Data masing-masing variabel diberikan dalam bentuk matriks 30X5, 

sebagai berikut (kolom pertama berisi jumlah soft drink dalam liter 

yang dikonsumsi oleh sekelompok keluarga tertentu dalam satu minggu 

selama 30 minggu, kolom kedua menyatakan harga soft drink dalam $, 

kolom ketiga menyatakan harga minuman lain dalam $, kolom keempat 

menyatakan harga barang dan jasa lainnya yang dibeli oleh kelompok 

keluarga tersebut, kolom kelima menyatakan total income per minggu 

dalam $. 
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  81.7   1.78   6.95   1.11   25088 
       56.9   2.27   7.32   0.67   26561 
       64.1   2.21   6.96   0.83   25510 
       65.4   2.15   7.18   0.75   27158 
      64.1   2.26   7.46   1.06   27162 
       58.1   2.49   7.47   1.10   27583 
       61.7   2.52   7.88   1.09   28235 
       65.3   2.46   7.88   1.18   29413 
       57.8   2.54   7.97   0.88   28713 
       63.5   2.72   7.96   1.30   30000 
       65.9   2.60   8.09   1.17   30533 
       48.3   2.87   8.24   0.94   30373 
       55.6   3.00   7.96   0.91   31107 
       47.9   3.23   8.34   1.10   31126 
      A =   57.0   3.11   8.10   1.50   32506 
       51.6   3.11   8.43   1.17   32408 
       54.2   3.09   8.72   1.18   33423 
       51.7   3.34   8.87   1.37   33904 
       55.9   3.31   8.82   1.52   34528 
       52.1   3.42   8.59   1.15   36019 
       52.5   3.61   8.83   1.39   34807 
       44.3   3.55   8.86   1.60   35943 
       57.7   3.72   8.97   1.73   37323 
       51.6   3.72   9.13   1.35   36682 
       53.8   3.70   8.98   1.37   38054 
       50.0   3.81   9.25   1.41   36707 
       46.3   3.86   9.33   1.62   38411 
       46.8   3.99   9.47   1.69   38823 
       51.7   3.89   9.49   1.71   38361 
       49.9   4.07   9.52   1.69   41593 

Untuk simulasi Monte Carlo, menggunakan parameter: 
 
   β1    -4.7978 
          β2    -1.2994 
            β   = β3     =     0.1868 
           β4       0.1667 
           β5       0.9459 

  σ2  =  0.0036  

 

4. 2 Hasil dan Analisis 

4.2.1 Bagian I (Penarikan Sampel 1 kali ) 

a. Perbandingan  , β*, 휷풔풍
∗   terhadap β 

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, perbandingan 

antara   (taksiran β unrestricted), β* (taksiran β dengan restricted 

β ̂ 

β ̂ 
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benar) , 훽∗ (taksiran β dengan restriksi salah) terhadap parameter β 

adalah sebagai berikut 

Tabel 4.1 
Perbandingan Nilai Taksiran β  terhadap Parameter β  

(unrestricted, restricted benar, restricted salah)  
 

Parameter β β1 β2 β3 β4 β5 

Nilai Parameter β -4.7978 -1.2994 0.1868 0.1667 0.9458 

Taksiran         unrestricted -3.243 -1.020 -0.583 0.210 0.923 

Taksiran β* - restricted benar -4.798 -1.299 0.187 0.167 0.946 

Taksiran 훽∗  – restricted salah -5.128 -1.359 0.350 0.158 0.951 

Sumber: lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa taksiran β  restricted 

benar memiliki selisih yang paling kecil terhadap nilai parameter β, 

yang berarti nilai taksiran β restricted benar lebih dekat dengan nilai β 

yang sebenarnya. Secara teoritis, hasil ini sesuai dengan teori (lihat 

persamaan 2.33) yang menyatakan penaksir dengan pembatas 

(pembatas yang benar) akan lebih efisien dibandingkan dengan 

penaksir tanpa pembatas. Pembatas yang benar yang berasal dari teori 

ekonomi dapat meningkatkan efisiensi penaksiran 훽(Syamsuddin, 

2012; Judge et al, 1988). Dengan kata lain apabila non sample 

information dimasukan dalam proses estimasi maka akan menghasilkan 

nilai taksiran parameter yang lebih akurat (mendekati nilai parameter 

yang sebenarnya).  

 

b. Perbandingan     , σ2*, 훔풔풍
ퟐ∗  terhadap σ2  

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, perbandingan 

antara    (taksiran σ2 unrestricted), σ2* (taksiran σ2 restricted benar), σ ∗   

(taksiran σ2 restricted salah) terhadap parameter σ2 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

β ̂ 

σ2 ^ 

σ2 ^ 
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Tabel 4.2 
Perbandingan Nilai Taksiran σ2  terhadap Parameter σ2 

(unrestricted, restricted benar, restricted salah)  
 

Nilai Parameter σ2 0.0036 

Taksiran         unrestricted 0.004 

Taksiran σ2*- restricted benar 0.004 

Taksiran σ ∗ – restricted salah 0.004 

Sumber: lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa taksiran σ2 baik yang 

unrestricted, restricted benar, maupun restricted salah memiliki nilai 

taksiran yang sama. Dengan demikian untuk penarikan sampel 1 (satu) 

kali, maka       , σ2*, dan σ ∗  adalah penaksir yang tidak bias untuk σ2.  

c. Perbandingan Cov (    ), Cov (β*), dan Cov (휷풔풍
∗ )  

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Taksiran Cov (     ) - unrestricted 

  14.0100    0.6359    0.4600    0.1240   -1.5131 

    0.6359    0.0571   -0.0587    0.0044   -0.0554 

    0.4600   -0.0587    0.3138   -0.0079   -0.1020 

    0.1240    0.0044   -0.0079    0.0064   -0.0109 

   -1.5131   -0.0554   -0.1020   -0.0109    0.1727 

Taksiran Cov (β*) – restricted benar 

  14.3448    0.5084    1.0330    0.1071   -1.6485 

    0.5084    0.0286    0.0300   -0.0005   -0.0581 

    1.0330    0.0300    0.0841    0.0059   -0.1200 

    0.1071   -0.0005    0.0059    0.0062   -0.0116 

   -1.6485   -0.0581   -0.1200   -0.0116    0.1897 

 

 

σ2 ^ 

β ̂ 

β ̂ 

σ2 ^ 
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Taksiran Cov (휷풔풍
∗ ) – restricted salah 

            14.9567    0.5301    1.0771    0.1117   -1.7189 

     0.5301    0.0298    0.0313   -0.0005   -0.0606 

     1.0771    0.0313    0.0877    0.0061   -0.1251 

     0.1117   -0.0005    0.0061    0.0064   -0.0121 

               -1.7189   -0.0606   -0.1251   -0.0121    0.1978 

Sumber: lampiran 2 

Dari perbandingan di atas, diperoleh bahwa cov (β*) – restricted benar 

lebih kecil dibandingkan dengan  nilai Cov (  )–unrestricted. Secara 

teoritis, hasil ini sesuai dengan teori (Syamsuddin, 2012; Judge, 1988). 

d. Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, diperoleh 

hasil pengujian hipotesis pada level of significance α = 5% sebagai 

berikut: 
Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Hipotesis (Masing-masing parameter,  
model keseluruhan, model dengan restricted benar,  

dan model dengan restricted salah)  
 

No. Hipotesis Nilai t-tabel &  
F-tabel 

Nilai t-hitung &  
F-hitung Kesimpulan 

1. Masing-Masing Paremeter (t-test)     
a. H0 : β1 = 0, H1 : β1 ≠ 0 2.060 -0.866 Terima H0 
b. H0 : β2 = 0, H1 : β2 ≠ 0 2.060 -4.269 Tolak H0 
c. H0 : β3 = 0, H1 : β3 ≠ 0 2.060 -1.041 Terima H0 
d. H0 : β4 = 0, H1 : β4 ≠ 0 2.060 2.629 Tolak H0 
e. H0 : β5 = 0, H1 : β5 ≠ 0 2.060 2.221 Tolak H0 

2. Model Keseluruhan (F-test) 
H0 : β2=β3=β4=β5=0 
H1 : lainnya 

2.76 29.544 Tolak H0 
R2adj = 79.745 

3. Model dengan restriksi benar 
H0 : β2+β3+β4+β5=0 
H1 : lainnya 

2.76 2.497 Terima H0 
R2adjst = 77.722 

4. Model dengan restriksi salah 
H0 : β2+β3+β4+β5=0.1 
H1 : lainnya 

2.76 3.670 Tolak H0 
R2adjsl = 76.772 

Sumber: lampiran 2 

β ̂ 
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Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil pengujian hipotesa untuk 

masing-masing parameter yang menunjukkan bahwa koefisien     ,     ,        

dan   , berbeda dengan nol, yang berarti bahwa harga soft drink, harga 

barang lain dan income berpengaruh terhadap permintaan soft drink. 

Sedangkan untuk pengujian model secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa H0 ditolak, yang berarti bahwa secara simultan harga soft drink, 

harga minuman lain, harga barang lain, dan income berpengaruh 

terhadap perminyaan soft drink. Hasil pengujian ini juga menunjukkan 

bahwa model tersebut dapat digunakan untuk peramalan permintaan 

soft drink. Variasi variabel independen (harga soft drink, harga 

minuman lain, harga barang lain, dan income ) mampu menjelaskan 

variasi permintaan soft drink sebesar 79,75%.  

Hasil pengujian dengan menggunakan restriksi menunjukkan 

bahwa H0 diterima. Hasil ini konsisten dengan dengan teori fungsi 

permintaan (soft drink) yang memiliki sifat homogeneity degree zero, 

yaitu bahwa bila semua harga dan income naik dalam proporsi yang 

sama, maka tidak ada perubahan terhadap permintaan.  

 

4.2.2 Bagian II (Simulasi Monte Carlo) 

Simulasi Monte Carlo dilakukan untuk melihat pengaruh 

parameter dan pengujian bila sampel diperbesar. Simulasi Monte Carlo 

dalam eksperimen ini dilakukan sebanyak 100000 (seratus ribu) kali.  

a. Perbandingan       , β*, 휷풔풍
∗   terhadap β 

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, perbandingan 

antara   (taksiran β unrestricted), β* (taksiran β dengan restricted 

benar), dan 훽∗ (taksiran β dengan restriksi salah) terhadap parameter β 

dari hasil simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut 

 

 

β4 ^ β2 ^ 

β5 ^ 

β ̂ 

β ̂ 
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Tabel 4.4 
Perbandingan Nilai Taksiran β  terhadap Parameter β  

(unrestricted, restricted benar, restricted salah)  
Berdasarkan Simulasi Monte Carlo 

 
Parameter β β1 β2 β3 β4 β5 

Nilai Parameter β -4.7978 -1.2994 0.1868 0.1667 0.9458 

Taksiran         unrestricted -4.805 -1.300 0.188 0.167 0.946 

Taksiran β* - restricted benar -4.802 -1.300 0.187 0.167 0.946 

Taksiran 훽∗  – restricted salah -5.132 -1.359 0.350 0.158 0.951 

Sumber: lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa taksiran β  restricted 

benar memiliki selisih yang paling kecil terhadap nilai parameter β, 

yang berarti nilai taksiran β restricted benar lebih dekat dengan nilai β 

yang sebenarnya. Hasil ini juga konsisten dengan hasil yang diperoleh 

dari penarikan sampel 1 kali. Dengan demikian hasil tersebut juga 

semakin menegaskan kesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa 

apabila informasi non sample dimasukan dalam proses estimasi maka 

akan menghasilkan nilai taksiran yang lebih akurat (mendekati nilai 

sebenarnya). Sekalipun demikian, hal yang perlu dicermati dari hasil 

simulasi Monte Carlo tersebut adalah nilai taksiran β  restricted benar 

hanya nilai taksiran β  unrestricted hanya berbeda dalam intercept dan 

β3 (perbedaannya relatif kecil). Hal ini menunjukkan bahwa β  

unrestricted adalah penaksir yang tidak bias, dan akan semakin 

mendekati parameter β  seiring dengan membesarnya sampel. 

Sedangkan taksiran β  restricted salah mempunyai perbedaan yang 

semakin besar dengan parameter β seiring dengan membesarnya 

sampel.  

b. Perbandingan     , σ2*, 훔풔풍
ퟐ∗  terhadap σ2  

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, perbandingan 

antara    (taksiran σ2 unrestricted), σ2* (taksiran σ2 restricted benar), σ ∗   

(taksiran σ2 restricted salah) terhadap parameter σ2 yang diperoleh dari 

hasil simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut 

β ̂ 

σ2 ^ 

σ2 ^ 



22 
 

Tabel 4.5 
Perbandingan Nilai Taksiran σ2  terhadap Parameter σ2 

(unrestricted, restricted benar, restricted salah)  
Berdasarkan Simulasi Monte Carlo 

 
Nilai Parameter σ2 0.0036 

Taksiran         unrestricted 0.036 

Taksiran σ2*- restricted benar 0.037 

Taksiran σ ∗ – restricted salah 0.038 

Sumber: lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai taksiran σ2 

unrestricted memiliki nilai yang sama dengan parameter σ2. Secara 

teoritis, hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa σ2 

unrestricted adalah penaksir yang efisien yaitu penaksir yang tidak bias 

dengan variasi yang minimum. Sedangkan rata-rata taksiran σ2* dengan 

restriksi benar cenderung lebih dekat dengan parameter σ2 

dibandingkan dengan nilai rata-rata taksiran σ ∗ dengan restriksi salah. 

c. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil output Matlab pada lampiran 2, pengujian 

hipotesis berdasarkan simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Hipotesis  
Berdasarkan Simulasi Monte Carlo 

 
No. Hipotesis Proporsi Ho yang tertolak (%) 
1. Masing-Masing Paremeter (t-test)   

a. H0 : β1 = 0, H1 : β1 ≠ 0 24 
b. H0 : β2 = 0, H1 : β2 ≠ 0 100 
c. H0 : β3 = 0, H1 : β3 ≠ 0 6 
d. H0 : β4 = 0, H1 : β4 ≠ 0 52 
e. H0 : β5 = 0, H1 : β5 ≠ 0 59 

2. Model Keseluruhan (F-test) 
H0 : β2=β3=β4=β5=0, H1 : lainnya 

100 

3. Model dengan restriksi benar 
H0 : β2+β3+β4+β5=0, H1 : lainnya 

0 

4. Model dengan restriksi salah 
H0 : β2+β3+β4+β5=0.1, H1 : lainnya 

0 

Sumber: lampiran 2 

σ2 ^ 
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Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh bahwa hasil pengujian hipotesa 

untuk masing-masing parameter yang menunjukkan bahwa hanya 

koefisien     yang secara konsisten berbeda dengan nol, yang berarti 

bahwa hanya harga soft drink yang berpengaruh terhadap permintaan 

soft drink secara konsisten. Sedangkan untuk pengujian model secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa H0 ditolak 100%, yang berarti bahwa 

secara simultan harga soft drink, harga minuman lain, harga barang 

lain, dan income berpengaruh terhadap perminyaan soft drink. Hasil 

pengujian ini juga menunjukkan bahwa model tersebut dapat 

digunakan untuk peramalan permintaan soft drink. Hasil pengujian 

dengan menggunakan restriksi menunjukkan bahwa H0 diterima 

(100%), yang berarti konsisten dengan teori fungsi permintaan (soft 

drink) memiliki sifat homogeneity degree zero, yaitu bahwa bila semua 

harga dan income naik dalam proporsi yang sama, maka tidak ada 

perubahan terhadap permintaan.  

 

 

β2 ^ 


