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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Sampai saat ini padi masih merupakan makanan pokok dari separuh 

penduduk lebih dunia, dimana 60% hingga 70% sebagai sumber kalori dari 

penduduk Asia. Dengan rata-rata produktivitas padi Indonesia saat ini yang 

mencapai 4,6 ton/ha, dan konsumsi beras yang mencapai 156 kg/kapita/tahun, 

sehingga Indonesia masih merupakan konsumen beras terbesar di dunia. 

Meskipun produksi beras nasional saat ini cukup banyak namun belum bisa 

mencukupi kebutuhan beras nasional, untuk menutup kekurangan tersebut 

tentunya dilakukan kebijakan impor beras, kondisi tersebut tidak hanya 

dipengaruhi oleh kondisi produksi atau ketersediaan beras di dalam negeri, tetapi 

banyak faktor sebagai pertimbangannya. Peningkatan produktifitas padi tidak 

memungkinkan lagi mengandalkan luas lahan yang makin berkurang sebagai 

akibat peralihan fungsi lahan subur menjadi kegiatan ekonomi lain selain 

pertanian (FAO, 2006). 

Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat baik pada 

sektor pertanian, sehingga Indonesia di tingkat internasional merupakan salah 

Satu produsen sekaligus konsumen beras terbesar dunia di bawah Cina. Kondisi 

tersebut menuntut kreativitas dari masyarakat Indonesia untuk berkreasi supaya 

produksi padi Indonesia menjadi meningkat atau minimal stabil. Dengan 
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kestabilan produksi dapat menjaga ketahanan pangan Nasional. Dengan kondisi 

ketahanan pangan yang baik maka kestabilan harga pangan dapat terjaga. 

Untuk menjaga ketersediaan beras di Indonesia perlu ditingkatkan peran 

dari masyarakat dan pemerintah daerah guna menjaga ketersediaan beras di 

tingkat nasional. Salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat guna 

menjaga ketersediaan beras pada tingkat daerah dan pedesaan adalah dengan  

tetap menanam padi dan meningkatkan hasil produksinya. Sedangkan peran 

pemerintah adalah menjaga ketersediaan bahan-bahan pendukung guna 

melakukan produksi beras. Ketersediaan beras akan mempengaruhi harga beras, 

selain itu harga beras juga dipengaruhi oleh harga barang lain serta kebijakan dari 

pemerintah (Agus, 2006). Namun menurut teori harga Samoelson (2004) harga 

sangat dipengaruhi oleh tarik menarik antara permintaan dan penawaran jika pasar 

menggunakan sistem persaingan sempurna. 

Machmud (2005) menjelaskan bahwa harga beras memiliki keunikan dalam 

proses penentuannya sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan harganya. 

Keunikan tersebut antara lain beras sebagai makanan pokok masyarakat 

Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan petani perlu adanya kenaikan harga 

beras, namun jika harga beras tinggi penduduk miskin akan meningkat. Keunikan 

yang lain meskipun pemerintah telah menaikkan harga dasar penjualan padi tetap 

saja petani akan miskin.  

Kajian lain yang di lakukan Bank Dunia (2004) yang menyimpulkan 

kenaikan harga beras hingga 33 persen telah menyebabkan kenaikan angka 

kemiskinan sebanyak 3,1 juta orang. Kesimpulan ini berarti setiap kali ada 
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kenaikan harga beras akan terjadi pertambahan penduduk miskin. Sebaliknya, 

penurunan harga beras akan menurunkan angka kemiskinan, tetapi akan 

meningkatkan kemiskinan pada kelompok pertanian.  

Kajian lain yang dikeluarkan Ketua Divisi Ilmu Sosial International Rice 

Reserach Institute (IRRI) Mahbub Hosain (2006) menyimpulkan bahwa petani 

dan para pekerja lainnya diusaha pertanian kususnya padi akan terdorong untuk 

berusaha lebih giat ketika harga beras membaik. Sehingga proteksi pasar domestik 

akan memberikan jaminan perbaikan pada harga beras. Akibatnya  ekonomi desa 

akan bergerak begitu harga komoditas di desa mengalami perbaikan. Hosain 

mencontohkan, usaha tani padi di China mulai kurang menarik setelah harga beras 

selalu rendah.  

Sihono (2007) menyimpulkan dalam penelitiannya tentang Deferensiasi 

Harga Beras Di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, menyebutkan bahwa persediaan 

beras di tingkat pengepul (penebas) sangat mempengaruhi harga beras pada 

tingkat daerah, sedangkan musim juga berpengaruh signifikan terhadap harga 

beras karena jika musim kemarau hasil beras akan lebih baik jika dibandingkan 

pada musim penghujan. Namun faktor yang paling berpengaruh terhadap harga 

beras adalah kebijakan impor beras oleh pemerintah. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi di atas maka penentuan harga beras 

di Indonesia harus hati-hati, sehingga dalam mengamati dampak kebijakan 

penentuan harga beras harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Akan 

makin jernih permasalahan tentang harga beras jika kita menangkap keluhan dari 

masyarakat dengan kita bertemu langsung dengan mereka. Pengamatan fenomena 
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perubahan harga beras tidak bisa dilakukan hanya duduk di kursi dan mengutak-

atik angka di atas meja. Sosiolog, Peter L Berger (2005) dalam buku Piramida 

Kurban Manusia telah mengingatkan bahwa kegagalan pembangunan di negara 

dunia ketiga terjadi karena peneliti dan konsultan dari berbagai lembaga telah 

membawa resep-resep berdasarkan teori-teori tertentu untuk menyelesaikan 

masalah di sebuah negara tersebut. Sehingga kebijakan yang diambil tidak 

menyentuh pada realitas. 

Indonesia yang memiliki berbagai potensi dan permasalahan terkait dengan 

pangan, sehingga sangat menarik untuk dilakukan pengamatan. Namun dalam 

penelitian ini hanya dilakukan sebatas apakah harga beras dipengaruhi oleh 

jumlah produksi beras, harga telur, inflasi, harga jagung, impor beras Indonesia 

dan harga beras tahun sebelumnya. Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian 

skripsi ini akan diberi judul: ANALISA FAKTOR FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI HARGA BERAS DI INDONESIA TAHUN 1981-2006. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah jumlah produksi beras, harga 

telur, inflasi, harga jagung, impor beras Indonesia dan harga beras tahun 

sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap harga beras di Indonesia pada 

tahun 1981 - 2006.  
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C. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras di 

Indonesia pada tahun 1981 sampai dengan 2006.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor penentu harga 

beras di Indonesia.  

Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

Dengan diketahuinya faktor-foktor yang mempengaruhi harga beras 

maka diharapkan akan terjaga harga beras yang lebih stabil  di Indonesia.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan ini diharapkan mendapat manfaat atara lain : 

1. Bagi instansi pemerintah, dengan diketahuinya faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga beras maka guna menjaga kestabilan harga beras 

pemerintah dapat menggunakan variabel dalam penelitian ini. 

2. Bagi ilmu pengetahuan dengan diketahuinya faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga beras maka dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan 

kemampuan dalam memahami fenomena terkait dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga beras. 
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E. Metode Penelitian 

1. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 1981 -2006 

ditambah dengan tinjauan literatur dari bahan yang berkaitan. Jenis data 

yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) yang diambil dari 

data BPS Statistik 1981-2006. 

2. Definisi Operasional Variabel  

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data 

harga beras sebagai variabel dependen (Px) dan variabel independen antara 

lain ; jumlah produksi beras, harga telur, inflasi, harga jagung, impor beras 

Indonesia dan harga beras tahun sebelumnya. Sedangkan pengertian dari 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

a. Harga beras adalah harga beras rata-rata per kilogram dari berbagai 

jenis varietas  selama satu tahun dalam satuan rupiah. 

b. Inflasi adalah tingkat perubahana harga secara umum selama satu 

tahun dalam satuan persen. 

c. Harga telur adalah harga telur ayam rata-rata per kilogram selama 

satu tahun dalam satuan rupiah. 

d. Produksi beras adalah jumlah produksi beras selama satu tahun 

dalam satuan ton. 

e. Impor beras Indonesia adalah jumlah impor beras Indonesia selama 

satu tahun dalam satuan ribu ton. 
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f. Harga jagung adalah harga jagung rata-rata per kilogram dari 

berbagai jenis varietas  selama satu tahun dalam satuan rupiah. 

g. Harga beras tahun sebelumnya adalah harga beras rata-rata per 

kilogram dari berbagai jenis varietas  satu tahun sebelumnya dalam 

satuan rupiah 

3. Alat dan Model Analisis 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat analisis Partial 

Andjustment Model (PAM). Analisis ini berguna untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen dan memasukkan unsur lag dari variabel 

dependen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan alat analisis 

tersebut akan diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel 

independen dalam jangka pendek dan jangka panjang.  

Dalam pengambilan keputusan dari penelitian ini akan dilakukan 

pengujian yang meliputi uji kepenuhan asumsi, uji kebaikan model, uji 

validitas pengaruh. Untuk mendukung penelitian ini digunakan formulasi 

model PAM sebagai berikut :  

    LnHb =  
�

0 + 
�

1LnQb + 
�

2LnIMb + 
�

3INF + 
�

4LnHj + 
�

5LnHt +  

                  
�

6LnHbt-1 + Ut      ................................................................................................  (1) 

 

Keterangan  

Ln Hb     = Harga beras per kilogram dalam rupiah 

Ln Qb     = Produksi beras dalam ton 

Ln IMb     = Impor beras dalam ribu ton 
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INF     = Tingkat inflasi dalam persen 

Ln Hj     = Harga jagung per kilogram dalam rupiah 

Ln Ht     = Harga telur per kilogram dalam rupiah 

Ut     = Variabel gangguan 

�
0     = Intersep 

�
1,

�
2,

�
3,

�
4,

�
5,

�
6   = Koefisien elastisitas  

Ln Hbt-1    = Harga beras per kilogram tahun sebelumnya 

dalam rupiah 

 
 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Penulisan laporan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-

masing bab membahas: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 

Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dan 

dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan 

acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan yang 

dimunculkan dan hipotesis serta memuat hasil penelitian 

sebelumnya. 
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BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari Metode Partial Andjustment Model (PAM), Uji 

Kepenuhan Asumsi, Kebaikan Model, Uji Validitas Pengaruh dan 

Data dan sumber data-data, devinisi variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV  ANALISA DATA 

Berisi tentang Gambaran umum Penelitian, Analisis Data, dan 

Interpretasi Ekonomi. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas dari pokok 

masalah dan Saran yang menyajikan usulan sehubungan dengan 

masalah yang dianalisa. 

 


