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ABSTRAKSI 

 Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala 

waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeimbangkan fluktuasi 

produksi dan harga. Ketahanan pangan secara umum memiliki empat aspek, yaitu 

meliputi ketersediaan pangan, daya jangkau, stabilitas dan kualitas konsumsi. Pada 

penelitian ini akan difokuskan pada ketersediaan pangan. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi 

ketersediaan pangan di Indonesia saat ini dan bagaimana pengaruh kontribusi 

ketersediaan pangan jagung, kedelai dan padi pada stabilitas ekonomi yang diwakilkan 

oleh variable inflasi. 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi 

Ordinary Least Square (OLS). Metode ini dimaksud untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variable independent dengan variable dependen. 

 Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa produksi padi, jagung, 

kedelai dan kepemilikan rumah tidak ada yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas 

ekonomi di Indonesia. 

 

Kata kunci : Ketersediaan pangan, Stabilitas Ekonomi, Produksi Tanaman Pangan 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan 

sandang, pangan dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia 

semakin beragam. Hal tersebut tercermin pada tingkat kebutuhan masyarakat yang 

semakin beragam dan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat 

kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan 

sekunder. Namun, dari sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan pangan, 

sandang, dan papan masih menjadi kebutuhan pokok yang mesti selalu menempati 

urutan atas dalam hal permintaan kebutuhan masyarakat (Suryana : 2008). 

 Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat 

mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada 

setiap waktu merupakan hak azazi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007; Suryana, 

2008).Sebagai kebutuhan dasar dan hakazazi manusia, pangan mempunyai peran 

yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan Negara.Ketersediaan pangan 

yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan 

ketidakstabilan ekonomi suatu Negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat 

terjadi jika ketahanan pangan terganggu, yang pada akhirnya dapat membahayakan 

stabilitas nasional (Ismet, 2007 ). Berdasar kenyataan tersebut masalah pemenuhan 

kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi 

sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. 

 Kebutuhan lain manusia yang dikatakan mendasar selain pangan yaitu 

kebutuhan akan papan atau rumah. Seseorang memerlukan kebutuhan tersebut 

untuk melindungi dirinya dari berbagai iklim/cuaca. Sebagai kebutuhan dasar 

manusia, rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan , bahkan suatu 

tolak ukur kesejahteraan. Dalam pernyataan tersebut maka berarti Hal ini 

menunjukkan bahwa papan/ rumah merupakan kebutuhan mendasar sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan pokok manusia (Nanang: 2010). 

 Menurut Gardjito dan Rauf (2009), tujuan dari pembangunan ketahanan pangan 

adalah terwujudnya kemandirian pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi seluruh 

penduduk melalui produksi dalam negri. Ketersediaan pangan disuatu daerah dan 
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pada saat waktu tertentu dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu produksi dalam 

negri, impor pangan, dan cadangan pangan. Ketersediaan pangan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan diupayakan melalui produksi dalam negri termasuk cadangan 

pangan. Impor  pangan merupakan pilihan terakhir jika terjadi kelangkaan produksi 

pangan. Sebagai salah satu komoditas pertanian tanaman pangan yang utama, padi, 

jagung, kedelai memperoleh perhatian yang khusus dari pemerintah. Produksi padi, 

jagung, dan kedelai  diharapkan bisa mencapai tahap swasembada untuk memenuhi 

kebutuhan pangan nasional dalam  rangka menciptakan ketahanan pangan nasional. 

 Dengan pertimbangan pentingnya padi, jangung, kedelai secara ekonomi dan 

politik, pemerintah selalu berupaya meningkatkan ketahanan pangannya dari 

produksi dalam negri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi 

Indonesia karena jumlah penduduknya semakin membesar, dengan sebaran populasi 

yang menyebar dan cakupan geografis yang luas.Indonesia memerlukan 

ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata 

sepanjang waktu dengan harga terjangkau serta memenuhikriteria kecukupan 

konsumsi maupun persyarata non perasional logistik (Ismet, 2007; Suryana dan 

Kariyasa, 2008). Oleh karena itu program pengelolaan distribusi dan pasar pangan 

sangatlah diperlukan. Dalam penelitian ini, pembahasan masalah akan dibatasi pada 

permasalahan peran ketersediaan pangan (berdasar produksi tanaman pokok) 

terhadap stabilitas ekonomi, dan peran ketersediaan (kebutuhan) non-pangan 

terhadap stabilitas ekonomi. 

B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan memetakan kondisi ketersediaan pangan di Indonesia saat ini. 

2. Menganalisis pengaruh kontribusi ketersediaan pangan terhadap stabilitas 

ekonomi di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh kontribusi ketersediaan (kebutuhan) non-pangan 

terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. 

 



3 
 

LANDASAN TEORI 

Stabilitas Ekonomi 

 Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan 

kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas 

pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting karena dapat memberikan 

kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Dalam penelitian ini stabilitas 

ekonomi diintepretasikan oleh inflasi, sebab inflasi merupakan bagian dari 

makroekonomi. Menurut para ahli ekonomi ada beberapa indicator makroekonomi 

yaitu pendapatan nasional (PDB dan PNB), tingkat pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran dan tingkat pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Salah 

satu tujuan dari kebijakan makroekonomi adalah menghindari masalah inflasi, 

sebab Inflasi  menimbulkan beberapa akibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat 

dan kegiatan perekonomian. Adakalanya inflasi berlaku sebagai akibat 

ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu Negara.Dalam kondisi seperti ini 

biasanya inflasi tinggi dan sulit untuk dikendalikan (Sukirno:2008).  

 Padapenelitian ini digunakan variable inflasi umum, dimana akan dibandingkan 

antara variable pangan (ketersediaan –diwakili oleh variable produksi) dengan non-

pangan (yang diwakili variable kepemilikan rumah sendiri). Hal ini guna 

mengetahui seberapa besar variable-variabel terkait menyumbangkan pengaruh 

inflasi di Indonesia selama periode penelitian. 

 Pengertian Inflasi 

 Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara 

tajam atau absolute yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang 

cukup lama. (Tajul Khalwati: 2000).  Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi 

supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari 

ekspektasi inflasi. 

 Cost Push inflation Yaitu Inflasi yang terjadi disertai turunnya tingkat produksi. 

Jadi inflasi jenis ini diikuti resesi dalam perekonomian. Keadaan ini timbul dimulai 

dengan adanya penurunan penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat dari 

kenaikan biaya produksi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat 

disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-
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negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah 

(administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan 

terganggunya distribusi. 

 Demand Pull Inflation yaitu Inflasi yang bermula dari adanya kenaikan 

permintaan total (aggregate demand), sedangkan produksi telah dalam keadaan 

kesempatan kerja penuh atau hampir penuh. Jika kondisi kesempatan kerja penuh 

atau full employmentsudah terjadi, kenaikan permintaan total hanya akan 

meningkatkan harga di pasar. Inflasi jenis ini disebut sebagai inflasi murni. Faktor 

penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan 

jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini 

digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan 

total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara 

itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku 

ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan 

ekonominya (Samuelson: 1989) 

Ketahanan Pangan 

a. Pendekatan Ketahanan Pangan 

 Definisi mengenai ketahanan pangan (food security) memiliki perbedaan dalam 

tiap konteks waktu dan tempat. Istilah ketahanan pangan sebagai sebuah kebijakan 

ini pertama kali dikenal pada saat World Food Summit tahun 1974 . Setelah itu, ada 

banyak sekali perkembangan definisi konseptual maupun teoritis dari ketahanan 

pangan dan hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan.  Secara formal, ada lima 

organisasi internasional yang memberikan definisi mengenai ketahanan pangan. 

  Definisi tersebut dianggap saling melengkapi satu sama lain, diantaranya: 

a. First World Food Conference 1974, United Nations, 1975 “Ketahanan pangan 

 adalah ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk 

menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeimbangkan fluktuasi 

produksi dan harga.” 

b. FAO (Food and Agricultural Organization), 1992 “Ketahanan pangan adalah 

situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah  

atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.” 
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c.  Bank Dunia (World Bank), 1996 “Ketahanan pangan adalah akses oleh semua 

orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat 

dan aktif”. 

d. OXFAM, 2001 “Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam 

 segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan 

kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Ada dua kandungan makna 

yang tercantum disini, yakni ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas, 

dan akses dalam artian hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun 

klaim.” 

e. FIVIMS (Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping  

 Systems), 2005 “Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua  orang  pada 

 segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi, memiliki akses  atas pangan 

 yang cukup, aman, dan bergizi, untuk pemenuhan kebutuhan  konsumsi 

 (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi  kehidupan yang 

 aktif dan sehat.” 

 Berdasarkan definisi ketahanan pangan diatas jelas terlihat bahwa setiap 

lembaga memberikan pengertian yang berbeda dan berubah-ubah menurut waktu, 

pada tingkat global, Nasional sampai kepada skala rumah tanggga dan individu. 

Namun, dalam penjabarannya terdapat berbagai variasi dikarenakan konsep 

ketahanan pangan sangat luas dan komplek menyangkut berbagai hal. Pada initinya 

suatu negara (pemerintah dan masyarakat) bertanggungjawab dalam pemenuhan 

kebutuhan pangan bagi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

pangannya baik akibat adanya kondisi pangan yang sulit diperoleh penduduk 

maupun akibat rendahnya daya beli masyarakat (baik karena pendapatan rendah 

atau kebijakan harga-harga pangan). Ketahanan pangan merupakan kondisi 

terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau 

(Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996). Tersedianya pangan yang cukup 

merupakan syarat terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi penduduk yang 

jumlahnya terus bertambah. Ada empat aspek guna mencapai ketahanan pangan, 
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yaitu tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal dari produksi 

sendiri, Stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun tanpa pengaruh musim, 

akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang dipengaruhi oleh akses fisik dan 

ekonomi terhadap pangan. Sedangkan  menurut Suryana (2004), ada 3 dimensi yang 

saling terkait menyangkut ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi, ditunjang 

oleh pelaku kepentingan (produsen, pengolah, pemasar dan konsumen), serta 

dikelola oleh berbagai institusi (sektoral, subsektoral, skala usaha, pemerintah dan 

masyarakat) dan melibatkan interaksi timbale balik antar wilayah. 

b. Perkembangan Produksi dan Kemandirian Pangan 

 Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan 

konsumsi, namun hal ini dinilai belum mencukupi (Nessessary But Not 

Sufficient) dalam konteks ketahanan pangan, sebab masih banyak variable yang 

berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah maupun 

nasional. Oleh karena itu berbagai upaya  dilakukan oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan pangan dalam negri (domestic). Bila terjadi kelebihan 

(surplus), pangan tersebut dapat diperdagangkan antar wilayah terutama bagi 

wilayah yang mengalami devisit pangan dan ekspor. Sebaliknya bila terjadi 

devisit, sebagian pangan untuk konsumsi dalam negri dapat dipenuhi dari pasar 

luar negri atau impor (Ariani: 2007). 

Ketersediaan Pangan Dan Non-Pangan 

1. Ketersediaan Pangan 

 Ketersediaan pangan merupakan ketersediaan pangan secara fisik di 

suatu daerah atau wilayah dilihat dari segala sumber, baik itu produksi pangan 

domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat 

ditentukan oleh beberapa hal yaitu produksi pangan di wilayah tersebut, 

perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang 

dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah serta bantuan pangan dari 

pemerintah atau organisasi lainnya (Suryana: 2001). 

Berikut ini adalah ketersediaan pangan di Indonesia berdasarkan tanaman 

pangan, Padi, Jagung dan Kedelai : 
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 Produksi padi 2011 Angka Tetap  (ATAP) sebesar 65,76 juta ton gabah 

Kering Giling (GKG) atau turun sebesar 0,71 juta ton (1,07 persen) 

dibandingkan 2010. Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 1,97 

juta ton, sedangkan di luar Jawa mengalami peningkatan sebesar 1,26 juta ton. 

 Produksi jagung 2011 Angaka Tetapn (ATAP) sebesar 17,64 juta ton 

pipilan kering atau turun sebesar 684,39 ribu ton (3,73 persen) dibandingkan 

2010. Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 477,29 ribu ton dan 

diluar Jawa sebesar 207,10 ribu ton. 

 Produksi kedelai 2011 Angka Tetap (ATAP) sebesar 851,29 ribu ton biji 

kering atau turun sebesar 55,74 ribu ton (6,15 persen) dibandingkan 2010. 

Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 59,09 ribu ton, sedangkan 

diluar Jawa mengalami peningkatan sebesar 3,35 ribu ton. 

2. Ketersediaan Non Pangan (Kepemilikan Rumah) 

 Seperti yang dijelaskan diawal, bahwa kebutuhan pokok manusia selain 

pangan adalah papan/rumah. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah 

merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan , bahkan suatu tolak ukur 

kesejahteraan. Dalam pernyataan tersebut maka berarti Hal ini menunjukkan 

bahwa papan/ rumah merupakan kebutuhan mendasar sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan pokok manusia (Nanang: 2010). 

 Berdasarkan data dari BPS, Pada survey tahun 2011 disebutkan bahwa 

78.77% Rumah Tangga (RT) menurut Status Kepemilikan Rumah Milik 

Sendiri, tapi jika dibandingkan dengan survey sebelumnya, angka ini 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 disebutkan bahwa 78.00% Rumah 

Tangga (RT) menurut status kepemilikan rumah sendiri. 

METODE PENELITIAN 

1. Data dan Sumber Data 

   Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

Sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

diterbitkan oleh berbagai instansi lain (Simamora: 2004) 

 

. 
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2. Metode Analisis 

 Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan” (Sugiyono: 2010). 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional yaitu hanya 

meneliti pada waktu tertentu. Untuk menganalisis hubungan antara variabel 

dependen dan independent, maka pengelolaan data dilakukan dengan metode 

analisis dengan model Ordinary Least Square (OLS). Ordinary least square 

(OLS) merupakan metode analisis regresi yang sering digunakan, terutama 

karena menarik secara intuitif dan lebih sederhana sehingga membuat metode 

ini sebagai salah satu metode paling kuat dan dikenal dalam analisi regresi 

(Gujarati: 2010).  

  Model yang menghubungkan antara variable dependent dengan 

independent yang dimaksud adalah: 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + Ui  

Keterangan : 

Y  = Inflasi (Dependent variable) 

  X1  = Produksi Padi Nasional (Independent variable) 

  X2  = Produksi Jagung Nasional (Independent variable) 

  X3  = Produktsi Kedelai Nasional (Independent variable) 

  X4  = Data kepemilikan rumah nasional (Independent variable) 

  Ui  = Residual 

 Untuk mengetahui tingkat signifikansi  dari masing-masing koefisien 

regresi variable independent sebagai variable bebas terhadap variable dependent 

sebagai variable terikat maka dilakukan uji statistic yaitu: 

a. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan Uji Spesifikasi Model. 

b. Uji keseluruhan (F-test) 
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c. Uji Parsial (t-test) 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Dari hasil uji Asumsi klasik didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Uji normalitas residual dinyatakan bahwa distribusi Ut normal 

b. Uji multikolinieritas dinyatakan bahwa dari ke empat variable yaitu PPD, 

PJG, PKD dan KPR terdapat multikolinieritas. 

c. Uji heteroskedastisitas dinyatakan tidak terdapat masalah heteroskedatisitas 

d. Uji Spesifikasi modeldinyatakan bahwa model yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah benar (model linear) 

2. Dari hasil uji validitas pengaruh (uji t), menunjukkan bahwa : 

  Variable PPD tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap variable INF  

  Variabel PJG tidak meiliki pengaruh signifikan terhadap variable INF 

 Variabel PKD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variable INF  

 Variabel KR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variable  INF 

3. Dari hasil uji kelayakan model (uji F) diketahui bahwa dengan melihat angka F 

statistic yang diperoleh dalam uji F, menunjukkan bahwa angka tersebut sebesar 

0.598206 lebih besar dari α, sehingga model yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tidak eksis 

 Dari hasil Koefisien Determinasi (R
2
) menyatakan bahwa proporsi total variasi 

variable dependent yang dapat dijelaskan oleh variable-variabel independent. Dari hasil 

pengolahan data didapatkan nilai R-Square sebesar 0.090959, sehingga koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa 9.09% variasi inflasi di 33 Provinsi Indonesia pada 

tahun 2011 dapat dijelaskan oleh variable Produksi padi, Produksi jagung, Produksi 

kedelai dan Kepemilikan Rumah. Sedangkan 90.91% lainnya dijelaskan variable-

variabel lain diluar model.  

SIMPULAN DAN SARAN 

 Proporsi total variasi variable dependent yang dapat dijelaskan oleh variable-

variabel independent. Dari hasil pengolahan data didapatkan nilai R-Square sebesar 

0.090959, sehingga koefisien determinasi menunjukkan bahwa 9.09% variasi inflasi di 
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33 Provinsi Indonesia pada tahun 2011 dapat dijelaskan oleh variable Produksi padi, 

Produksi jagung, Produksi kedelai dan Kepemilikan Rumah. Sedangkan 90.91% 

lainnya dijelaskan variable-variabel lain diluar model. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan  yang diwakilkan oleh produksi Padi, 

Jagung, Kedelai tidak ada pengaruh terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia pada 

tahun 2011. 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Agar ketersediaan pangan di seluruh Indonesia tetap dalam kondisi stabil 

maka diharapkan pemerintah terus melakukan kerja sama bersama 

masyarakat dalam perbaikan lahan pertanian dan ,menjaga bibit-bibit 

ungguh tanaman pangan agar tercapai produksi tanaman pangan sesuai 

angka kebutuhan seluruh wilayah di Indonesia 

2. Pemerintah dan seluruh masyarakat bersatu dalam berinovasi dalam 

menciptakan tehnologi yang dapat meningkatkan produksi tanaman pangan 

suapaya ketersediaan pangan tetap terjaga. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang terkait, diharapkan untuk memasukkan atau 

menambah variable lain yang dapat mempengaruhi Stabilitas Ekonomi di 

Indonesia, agar kita dapat mengetahui hal apa yang paling mempengaruhi 

Stabilitas Ekonomi. Sehingga kita dapat melukan langkah perbaikan yang 

lebih tepat mengenai ketersediaan pangan. 
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