
1 

 

 

 

  



i 

 

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI BERAS 

DALAM NEGERI TAHUN 2004-2018 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Nama    : Dia Uddin 

Nomor Mahasiswa  : 12313171 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA 

2019 



ii 

 

Analisis Faktor yang mempengaruhi Produksi Beras  

Dalam Negeri tahun 2004-2018 

 

 

SKRIPSI 

 

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat ujian akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1 Program Studi Ilmu Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

 

diajukan oleh: 

 

Nama    :Diauddin 

Nomor Mahasiswa  :12313171 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA 

2019 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 

 



vi 

 

MOTTO      

 

َج ََرَخمنَم ىَفم ََْامىجَلطج َِ َْ جَفمم مىَفموْج َج م يج لَلملج ِج  
 
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “. 

 

 

 

Tugas kita bukanlan untuk berhasil. 

Tugas kita adalah untuk mencoba, 

Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan 

Membangun kesempatan untuk berhasil 

(Mario Teguh) 

 

 

 

Tetaplah bergerak maju meski lambat 

Karena dalam keadaan tetap bergerak, 

Anda menciptakan kemajuan. 

Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan 

Dari pada tidak bergerak sama sekali. 

(Diauddin) 

 

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi 

masalah, 

tantangan dan hambatan secara mandiri. 

(Diauddin)  

 

 

 

 

 



vii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tercurah 

kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan umat 

islam. Seiring dengan rasa syukur atas kenikmatan dan kesuksesan, karya kecil ini 

aku persembahkan kepada: 

Kepada ayah, ibu dan kakak-kakakku tercinta 

Terimakasih atas segala cinta , kasih saying kesabaran, dukungan, kepercayaan 

dan doa tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku. 

Kupersembahkan juga karya ini kepada keluargaku yang selalu memberi 

dukungan dan sahabat-sahabatku yang tiada pernah hentinya mendengarkan keluh 

kesah, memberikan semangat dan dukungan kepadaku dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memeberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pembuatan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi 

Produksi Beras di Indonesia tahun 2014-2018”. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

 Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini 

tidak terlepas  dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril 

maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Suharto SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya 

telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Jaka Sriyana SE.,M.Si.Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr.,SE.,MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi 

Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Dr.Eko Atmadji SE.,M.Ec. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Imu Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu. Terima kasih atas ilmu yang sudah di berikan kepada saya,  



ix 

 

6. Orangtuaku tercinta, dan keluarga. 

7. Terimakasih kepada Diyah Rafidah Nur Safira yang selalu mendukung dan 

memberi semangat. 

8. Sahabat seperjuangan ku Cahya Andriawan, Sarwo, jodi serta semua teman 

Ilmu Ekonomi angkatan 2012.  

9. Terimakasih untuk anak-anak kontrakan. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta saran yang bersifat 

membangun  dan lebih baik di masa depan. 

 Penulis juga berharap  semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta Amin.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Yogyakarta, …..2019 

Penulis, 

 

 

 

 

      Dia Uddin 

 

 



x 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Sampul ...................................................................................................... i 

Halaman Judul…………………………………………………………………….ii 

Halaman Motto ........................................................................................................ v 

Halaman Persembahan  .......................................................................................... vi 

Halaman Kata Pengantar  ...................................................................................... vii 

Halaman Daftar Isi  .............................................................................................. viii 

Halaman Abstrak  ................................................................................................... ix 

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. …1 

1.1. Latar Belakang Masalah  ................................................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................. 7 

1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 8 

1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 8 

1.5. Sistematika Penulisan ....................................................................................... 9 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ............................ …10 

2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................................ 10 

2.2 Landasan Teori ................................................................................................. 12 

2.3 Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 19 

2.4 Hipotesis ........................................................................................................... 19 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................. …20 

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data ................................................................... 20 

3.1.1 Jenis Data ................................................................................................... 20 

3.1.2 Pengumpulan Data ..................................................................................... 20 

3.2 Definisi Variabel Penelitian ............................................................................. 21 



xi 

 

3.2.1 Variabel Dependen .................................................................................... 21 

3.2.2 Variabel Independen .................................................................................. 21 

3.3 Teknik Analis Data .......................................................................................... 22 

3.3.1 Pemilihan Model  ...................................................................................... 23 

3.4 Evaluasi Hasil Regresi ..................................................................................... 24 

3.4.1 Koefisien Determinasi (R2)  ...................................................................... 24 

3.4.2 Uji F  .......................................................................................................... 25 

3.4.3 Uji T  .......................................................................................................... 25 

3.5 Uji Asumsi Klasik ............................................................................................ 26 

3.5.1 Multikolinieritas  ....................................................................................... 26 

3.5.2 Heteroskedastisitas  ................................................................................... 27 

3.5.3 Autokotelasi  .............................................................................................. 28 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...................................... …29 

4.1 Deskripsi Data Penelitian ................................................................................. 29 

4.2 Hasil dan Analisis ............................................................................................ 29 

4.2.1 Hasil Pemilihan Model .............................................................................. 29 

4.2.2 Uji MWD ................................................................................................... 30 

4.2.3 Hasil Regresi  ............................................................................................ 31 

4.3 Evaluasi Hasil Regresi ..................................................................................... 32 

4.3.1 Uji Determinasi (R2) ................................................................................. 32 

4.3.2 Uji F ........................................................................................................... 32 

4.3.3 Uji T ........................................................................................................... 32 

4.4 Uji Asumsi Klasik ............................................................................................ 34 

4.4.1 Multikolinieritas ........................................................................................ 34 



xii 

 

4.4.2 Heterokedastisitas  ..................................................................................... 34 

4.4.3 Autokorelasi .............................................................................................. 35 

4.5 Pembahasan dan Analisis ................................................................................. 36 

4.5.1 Analisis Pengaruh Impor Beras terhadap Produksi Beras  ........................ 36 

4.5.2 Analisis Pengeluaran perkapita perkapita sektor pertanian  ...................... 37 

4.5.3 Analisis Pengaruh Luas Panen terhadap Produksi Beras  ......................... 38 

4.5.4 Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Produksi Beras 

 ............................................................................................................................ 38 

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ................................................... …40 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 40 

5.2 Implikasi ........................................................................................................... 42 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 43 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ABSTRAKSI 

Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak 

di dunia, Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun (walau 

biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras). Situasi ini disebabkan 

karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal 

ditambah dengan konsumsi per kapita beras yang besar (oleh populasi yang besar). 

Bahkan, Indonesia memiliki salah satu konsumsi beras per kapita terbesar di 

seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor yang 

mempengaruhi produksi Beras di Indonesia, dengan menggunakan metode regresi 

berganda untuk membuktikan hipotesis, serta menganalisis variabel Impor Beras, 

Pengeluaran perkapita sektor pertanian, Luas Lahan, Tenaga Kerja sektor pertanian 

terhadap Produksi Beras di indonesia 

   Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 15 tahun, 

mulai dari tahun 2004 – 2018 yang di peroleh dari media informasi internet Badan 

Pusat Statistik dan Kementrian Pertanian, Metode analisis yang digunakan untuk 

penelitian ini menggunakan Uji T, Uji F, R2 dan Asumsi Klasik 

Hasil analisis dari penelitian menunjukan bahwa Impor Beras berpengaruh 

positif, Pengeluaran perkapita sektor pertanian tidak berpengaruh, Luas Panen 

berpengaruh positif, dan Tenaga kerja sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap 

Produksi kendaraan bermotor di indonesia 

Kata Kunci: Produksi Beras, Pengeluaran perkapita, Luas Panen, Tenaga kerja 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan pangan yang paling besar di Indonesia sendiri terdapat pada 

komoditas padi. Hal tersebut dikarenakan makanan pokok utama masyarakat 

Indonesia pada umumnya adalah padi. Konsumsi padi menjadi tinggi dibandingkan 

komoditas pangan lain seperti jagung, ubi, telur, susu, dan sayur. Tingginya 

konsumsi padi tersebut berdampak pada tingginya produksi padi yang harus 

dihasilkan. Pada tahun 2013, rata-rata konsumsi padi nasional sebesar 97,36 

kg/kapita (BPS, 2013). Angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan jenis 

pangan pokok lainnya. Meskipun begitu, tingginya konsumsi dan rendahnya 

produksi padi membuat masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan pangannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pangan Dunia 

(FAO) pada tahun 2015, ada sekitar 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih 

mengalami kelaparan. Menurut Kepala Perwakilan FAO Indonesia Mark Smulders, 

dari angka tersebut diperkirakan di Indonesia masih ada sekitar 20 juta atau 19,4 

juta orang yang kelaparan setiap harinya. Hal tersebut menandakan bahwa mereka 

tidak memiliki cukup makanan untuk di konsumsi. Penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa penyebab utama dari kerawanan pangan tersebut disebabkan 

oleh kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat tidak memiliki kemampuan  

untuk membeli padi yang akan dikonsumsi 
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Undang-undang No.7 Tahun 1996 menjelaskan, pangan adalah segala 

sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak 

diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan 

merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga semua orang pasti menginginkan 

kecukupan pangannya (Widodo, 2002).  

Pangan di Indonesia memiliki nilai strategis dengan dimensi yang sangat 

luas dan komplek. Ketersediaan, pemerataan distribusi serta keterjangkauan oleh 

daya beli masyarakat, merupakan issu sentral yang berpengaruh terhadap kebijakan 

ekonomi nasional. Kekurangan pangan, dapat memicu munculnya gejolak sosial 

dan politik. Pengalaman tahun 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa goncangan 

politik dapat berubah menjadi krisis politik yang dahsyat karena harga pangan 

melonjak tinggi dalam waktu singkat, dan debat publik selalu muncul apabila harga 

pangan melonjak atau turun secara drastis. Masyarakat menghendaki pasokan dan 

harga pangan yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, 

serta harga yang terjangkau. 

Situasi ekonomi nasional saat ini di cirikan oleh kecenderungan kearah 

liberalisasi ekonomi yang sangat agresif. Hampir semua sektor ekonomi rakyat 

diserahkan dalam mekanisme perdagangan bebas yang begitu massif termasuk 

pertanian, dominasi kepentingan imperialis dalam perekonomian Indonesia 

memaksakan penyerahan kedaulatan atas kekayaan alam (tambang, mineral, hutan, 

hayati, perikanan, dan sebagainya) dalam kungkungan pemilik modal internasional. 
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Jika di telusuri dari proses sejarah, sejak jaman kolonialisme swasta mulai 

menjadikan pertanian sebagai lahan untuk menggandakan modalnya (Mudakir, 

2011). 

Tabel 1.1 

   Sumber : Kementerian Pertanian 

 

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor beras dunia 

merupakan salah satu alasan mengapa upaya peningkatan produksi beras nasional 

melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan. Di lain sisi, salah 

satu hambatan program intensifikasi dan ekstensifikasi adalah adanya ahli fungsi 

(konversi) lahan ke penggunaan non pertanian. Selain adanya konversi lahan 

pertanian, ketersediaan gabah atau beras juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan 

pengusaan lahan sawah oleh petani padi.  

Thomas Maltus (1798) mengatakan bahwa jumlah manusia akan tumbuh 

secara eksponensial, sedangkan persedaian pangan hanya dapat tumbuh secara 
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asritmatika, tentu hal ini akan menjadikan sebuah kondisi dimana dunia akan 

mengalami krisis pangan akibat dari ketimpangan ketersediaan pangan dengan 

pertumbuhan penduduk. Buah pikir dari Malthus telah mempengaruhi kebijakan 

pangan internasional, salah satunya adalah melalui Revolusi Hijau yang sempat 

dianggap berhasil meningkatkan laju produksi pangan dunia sehingga melebihi laju 

pertumbuhan penduduk. Hal yang dinggap sebagai kunci kesuksesaan untuk 

meningkatkan ketersediaan pangan pada saat itu adalah keberadaan teknologi. 

(Gayarti. 2017) 

Tabel 1.2 

Pemanfaatan lahan Pertanian Indonesia tahun 1991-2016 

 

Sumber : FAO 

Dari tabel diatas dapat dilihat pemanfaatan lahan garapan pertanian dari 

tahun ke tahun stabil sedangkan lahan permanen tempat tinggal semakin 

membengkak mengikis lahan yang tersedia 

Produktivitas pertanian merupakan perbandingan antara hasil yang 

diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan) dengan luas lahan atau 
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biaya yang dikorbankan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

produktivitas pertanian nasional selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan 

meskipun lahan pertanian semakin berkurang. Permasalahan yang dihadapi dalam 

upaya peningkatan produksi pangan di Indonesia adalah berkurangnya areal baku 

sawah beirigasi teknis dan lahan pertanian lainnya. Lahan pertanian yang semakin 

berkurang disebabkan oleh alih fungsi lahan, dimana lahan pertanian dialihkan 

menjadi tempat perumahan atau pusat perbelanjaan, Faktor utama yang 

menyebabkan banyaknya lahan pertanian dijual dan dijadikan perumahan serta 

tempat industri karena pendapatan yang diperoleh masyarakat dari bertani lebih 

sedikit dibandingkan pendapatan dari sektor industri. 

Beras adalah komoditas pangan utama yang memengaruhi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia (Septiadi, 2016). Sekitar 98% penduduk Indonesia 

mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok (Riyadi, 2002), bahkan menurut 

Mardianto & Mewa, di beberapa daerah yang secara tradisional memiliki pangan 

utama jagung atau sagu, sebagian penduduknya telah beralih mengonsumsi beras. 

Beras juga wilayah yang membentang dari sabang sampai marauke, Indonesia 

ternyata masih dihadapkan pada kenyataan sebagai negara pengimpor komoditi 

primer seperti beras. Ketidakmampuan pemerintah dan petani dalam 

mengendalikan produksi beras, sejak dari produksi, distribusi dan pengelolaan 

pascapanen menyebabkan lemahnya daya saing komoditi pangan Indonesia. 
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Tabel 1.3 

 

Sumber : Kementrian Pertanian 

 

Dapat dilihat pada table 1.3 produksi beras Indonesia secara total setiap 

tahun mengalami peningkatan dan cukup stabil, namun terjadi penurunan pada 

produksi ladang dari tahun 2017 ke 2018. 

Kini persoalannya harus dikembalikan kepada kebijakan dasar pemerintah 

tentang pangan khususnya dan pertanian umumnya. Jika kita ingin menjadi bangsa 

yang mandiri, kita harus meningkatkan produksi beras agar bias berswasembada. 

Dalam kemandirian pangan ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang yang secara sistematis harus dilakukan  

Namun Seiring dengan berkembangnya era modern dan sektor industri yang 

semakin meningkat, pandangan dari berbagai kalangan pada saat ini dunia sedang 

menghadapi krisis pangan sejak tahun 2007, karena pertumbuhan ekonomi saat ini 
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mengakibatkan dunia industri, perumahan, dan lainnya semakin berkembang luas, 

sehingga lahan yang tersedia untuk pertanian dan kegiatan-kegiatan pertanian 

lainnya juga menjadi terbatas. Hal ini membuat perkembangan di sektor pertanian 

cenderung semakin sempit. Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang 

memprediksi suatu saat dunia akan dilanda kelaparan karena defisit 

produksi/ketersediaan. Sebuah kenyataan yang ironis karena pada dua abad yang 

lalu, teknologi diyakini sebagai penyelamat ketersediaan pangan, namun saat ini 

yang terjadi adalah kebalikan dari harapan yang diyakini oleh Revolusi Hijau. 

Tabel 1.4 

 

Dapat dilihat dari grafik diatas pada tahun 2018 perbandingan produksi dengan 

konsumsi beras di Indonesia dengan konsumsi yang cukup stabil, namun untuk 

produksi beras tidak stabil dengan produksi tertinggi di bulan maret dan terrendah 

di bulan November, hal tersebut dapat dikorelasikan dengan pengaruh musim hujan 

yang mengakibatkan produksi turun dikarenakan pengelolaan produksi di Indonesia 

masih berbasis pada cuaca yang baik dan belum dikelola dengan teknologi. 
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Dengan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “ANALISISم

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI BERAS DALAM 

NEGERI TAHUN 2004-2018”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah Impor beras berpengaruh terhadap Produksi Beras dalam negeri 

tahun 2004-2018?   

1. Apakah Pengeluaran perkapita Sektor Pertanian berpengaruh terhadap 

Produksi Beras dalam negeri tahun 2004-2018? 

2. Apakah Luas Panen berpengaruh terhadap Produksi Beras dalam negeri 

tahun 2004-2018? 

3. Apakah Tenaga Kerja Sektor Pertanian berpengaruh terhadap Produksi 

Beras dalam negeri tahun 2004-2018? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Menganalisis pengaruh Apakah Impor beras terhadap Produksi Beras dalam negeri 

tahun 2004-2018 

1. Menganalisis pengaruh Pengeluaran perkapita Sektor Pertanian 

terhadap Produksi Beras dalam negeri tahun 2004-2018 

2. Menganalisis pengaruh Luas Panen mterhadap Produksi Beras dalam 

negeri tahun 2004-2018 

3. Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap 

Produksi Beras dalam negeri tahun 2004-2018 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi; 

1. Bagi Penulis Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi 

khususnya Produksi beras dan faktor yang mempengaruhi. Manfaat khusus 

bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian tentang sektor 

pertanianan tanaman pangan 

2. Bagi Pemerintah Hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan 

informasi mengenai kinerja dari porduksi beras dalam negeri apakah dapat 

memenuhi kebutuhan 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN   

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

pembatasannya, tujuan dan manfaat kegiatan, dan sistematika penulisan.    

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.   

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dalam penulisan ini, tinjauan 

pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

teoritis, serta hipotesis.   

BAB III : METODE PENELITIAN.   

Bab ini berisi tentang variable penelitian dan deskripsi operasional variabel, jenis 

dan sumber data, metode mengumpulkan data, serta metode analisis.  

BAB IV : SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB V : DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu  

 Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh:  

Edward Christianto 2013, mengenai faktor yang mempengaruhi volume 

impor beras di Indonesia, yang menggunakan variabel impor beras, produksi beras, 

harga beras dunia, konsumsi beras. Hasil penelitian ini menggunakan model regresi 

berganda yang menghasilkan bahwa produksi beras pada periode tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume impor beras di Indonesia, dan faktor harga beras dunia 

menunjukkan bahwa harga beras dunia pada periode tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume impor beras di Indonesia, sementara konsumsi beras di mana 

menunjuk kan bahwa konsumsi per kapita per tahun masyarakat Indonesia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume impor beras di Indonesia. 

Husni Mailan, Sudi Mardianto dan Mewa Ariani (2004) Penelitian yang 

berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Harga Beras Serta 

Inflasi Bahan Makanan” menggunakan metode Two-Stage Least Squares (2SLS) 

dengan model Error Correction Model (ECM) pada tahun 1970-2002. Variabel 

yang digunakan adalah Luas Panen Padi, Produktifitas Padi, Produksi Padi, Impor 

Beras, Konsumsi Beras, Harga Domestik Beras dan Inflasi. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa kebijakan harga dasar gabah tidak akan efektif apabila tidak 

diikuti dengan kebijakan perberasan lainnya. Faktor determinan yang teridentifikasi 
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memberikan pengaruh adalah: (1) Produksi padi dipengaruhi oleh luas panen padi 

tahun sebelumnya, impor beras, harga pupuk urea, nilai tukar riil dan harga beras 

di pasar domestik; (2) Konsumsi beras dipengaruhi oleh jumlah penduduk, harga 

beras di pasar domestik, impor beras tahun sebelumnya, harga jagung pipilan di 

pasar domestik, dan nilai tukar riil; (3) Harga beras di pasar domestik dipengaruhi 

oleh nilai tukar riil, harga jagung pipilan di pasar domestik dan harga dasar gabah; 

dan (4) Indeks harga kelompok bahan makanan dipengaruhi oleh harga beras di 

pasar domestik, nilai tukar riil, excess demand beras, harga dasar gabah, harga beras 

dunia dan total produksi padi 

Bisuk Abraham Sisungkunon (2013), Penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Indonesia Tahun 1972 – 2011 

menggunakan alat analisis Ordinary Least Square (OLS) dari tahun 1972 - 2011. 

Variabel yang digunakan Produksi padi, Harga Padi, Luas Area Panen Pulau Jawa, 

Luas Area Panen diluar Pulau Jawa, dan Produktivitas Padi. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh 

persentase perubahan luas panen padi di luar pulau jawa, harga padi di tingkat 

produsen beda kala satu tahun, dan produktivitas padi per satuan luas lahan. 

Catur Indra Gunawan.2017. Pengaruh luas panen, produktivitas, konsumsi 

beras, dan nilai tukar petani terhadap ketahanan pangan diKabupaten Brebes. 

Skripsi. Data sekunder runtun waktu (time series) Metode Regresi linier berganda, 

1) Luas panen signifikan dan berhubungan positif. 2) Produktivitas signifikan dan 

berhubungan positif. 3) Konsumsi beras signifikan dan berhubungan negatif. 4) 

Nilai tukar petani signifikan dan berhubungan negatif.  
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Teori Produksi Pertanian 

Produksi adalah jumlah hasil. Dalam usaha tani, guna memperoleh hasil 

produksi petani melakukan usaha pengkombinasian faktor-faktor produksi yang 

dimiliki seperti; luas tanah, modal seperti pupuk, obat-obatan, bibit dan lain-lain, 

tenaga kerja, keahlian. Kemudian produktivitas adalah kemampuan suatu faktor 

produksi, seperti luas tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar. Produksi 

dan produktivitas ditentukan oleh banyak faktor seperti kesuburan tanah, varitas 

bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai baik jenis maupun dosis, 

tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tananam yang tepat dan 

penggunaan alat-alat produksi pertanian yang memadai dan tersedianya tenaga 

kerja. 

2.2.2 Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Fungsi produksi ini menjadi terkenal setelah diperkenalkan oleh Cobb 

Douglas pada tahun 1928 melalui artikelnya yang berjudul “A Theory of 

Production”. Secara matematis fungsi poduksi Cobb Douglas dapat ditulis dengan 

persamaan: 

Qم=مAKαمLβ 

Keterangan: 

Q = output 

K = input modal 
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L = input tenaga kerja 

A = parameter efisiensi/ koefisien teknologi 

a = elastisitas input modal 

b = elastisitas input tenaga kerja 

Fungsi Cobb Douglas dapat diperoleh dengan membuat linier persamaan 

sehingga menjadi: 

LnQم=مLnAم+مαLnم+مβLnLم+مε 

Dengan meregres persamaan diatas maka secara mudah akan diperoleh 

parameter efisiensi (A) dan elastisitas inputnya. Jadi, salah satu kemudahan fungsi 

produksi Cobb Douglas adalah secara mudah dapat dibuat linier sehingga 

memudahkan untuk mendapatkannya (Joesron, 2003: 104). 

2.2.3 Ketersediaan Beras 

Menurut undang undang RI nomor 7 tahun 1996 mendefinisikan ketahanan 

pangan (food security) sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, merata dan terjangkau (Lubis, 2005). 

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan ada tiga hal penting yang terkait dengan 

ketahanan pangan yaitu : 

1. Ketersediaan (availability). 

2. Stabilitas penawaran (Supply Stability). 

3. Keterjangkauan (accessibility) (Sihombing, 2005). 
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Ketersediaan pangan disuatu negara yang tidak mencukupi kebutuhannya 

dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi. Seperti berbagai gejolak sosial dan 

politik dapat juga terjadi. Kondisi krisis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi 

nasional yang dapat meruntuhkan pemerintah yang sedang berkuasa, pengalaman 

telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan 

harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang 

membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.  

Salah satu landasan kebijakan pembangunan pertanian 2001-2004 adalah 

mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keaneka ragaman 

sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan penduduk lokal dalam rangka 

menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang diperlukan 

pada tingkat harga terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan 

petani serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang undang (Saragih, 

2001). Kebijakan perberasan nasional pada garis besarnya mencakup lima 

instrumen kebijakan yaitu 

1. Kebijakan peningkatan produksi, 

2. kebijakan diversifikasi, 

3. Kebijakan harga, 

4. Kebijakan impor 
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2.2.4 Teoriم“PopulationمTrap”. 

Dua abad lalu Thomas Robert Malthus melontarkan kerisauannya apakah 

produksi pertanian dunia mampu memenuhi permintaan pangan penduduk? Pada 

1798 Thomas Robert Malthus menulis buku “Essay on the Principle of Population 

” yang menganalisis tendensi universal penduduk suatu negara untuk berkembang 

secara deret ukur (geometris) dengan berlipat-dua setiap 30 sampai 40 tahun, 

kecuali jika dicegah dengan mengecilnya bahan makanan. Pada waktu yang sama 

karena menurunnya kenaikan hasil (diminishing return) atas faktor produksi tetap 

yaitu tanah, bahan makan hanya akan bertambah secara deret hitung (aritmatis). 

Bahkan, karena setiap anggota penduduk mengerjakan tanah yang semakin sempit, 

maka kontribusi marjinalnya terhadap produksi makanan menurun.  

Oleh karena pertumbuhan bahan makanan tidak dapat mengimbangi 

membengkaknya penduduk, produksi makanan per kapita cenderung turun begitu 

rendah sehingga menimbulkan jumlah penduduk yang hidup pada/atau sedikit di 

atas tingkat subsisten. Karena itu Malthus berpendapat bahwa hanya dengan cara 

meningkatkan derajat hidup atau mencegah kemiskinan absolut, penduduk dapat 

melakukan “pengendalian moral” dan membatasi keturunan 

2.2.5 Import 

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke 

dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor juga 

bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar 
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negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku 

(Hutabarat,1996:403) 

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara 

ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor 

umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke 

dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan 

dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting 

dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang - barang yang tidak dapat 

dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan tetapi tidak dapat mencukupi 

kebutuhan rakyat (Ratnasari, 2012) 

2.2.6 Tanah atau Luas Lahan 

Faktor produksi tanah dalam pertanian di Indonesia memiliki kedudukan 

yang paling penting. Mubyarto (1985) menyatakan, tanah sebagai salah satu faktor 

produksi yang merupakan pabrik dari hasil – hasil pertanian yaitu tempat dimana 

produksi terjadi dan darimana hasil produksi dihasilkan. Luas tidaknya lahan 

pertanian mempengaruhi besarnya tingkat hasil produksi pertanian. Sebagai faktor 

produksi, tanah mendapat bagian dari hasil produksi karena jasanya dalam produksi 

itu. Pembayaran atas jasa produksi ini disebut sewa tanah (rent). Menurut David 

Ricardo (dikutip dari Mubyarto,1985), tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan 

oleh perbedaan kesuburan tanah dan sewa tanah dapat naik atau turun mempunyai 

hubungan langsung dengan komoditi yang diproduksikan dari tanah. Semakin 

tinggi harga beras makin tinggi sewa tanah dan sebaliknya. 
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2.2.7 Teori Konsumsi 

Konsumsi merupakan segala kegiatan yang digunakan dengan tujuan untuk 

mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Produk dan jasa ini dapat berupa 

barang atau benda, serta sebuah jenis jasa atau pelayanan. Kegiatan konsumsi 

bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan yang bersifat penting atau bahkan 

hanya bersifat kesenangan atau kepuasan dalam waktu seketika.  

Dalam teori konsumsi Keynes menyatakan bahwa besar kecilnya 

pengeluaran konsumsi (C) didasarkan atas besar kecilnya pendapatan (Y) 

masyarakat. Konsmsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai Marginal Propensity 

to Consume (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar 

pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan 

begitu pula sebaliknya. Untuk menjelaskan teori Keynes tersebut, maka perlu dibuat 

rancangan perhitungan pendapatan dan konsumsi melalui Teori Konsumsi dengan 

Hipotesis Pendapatan Absolut. Teori tersebut menyatakan bahwa jumlah 

pengeluaran konsumsi berkaitan erat dengan pendapatan negara yaitu dapat 

mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara, dimana hal tersebut dapat diukur 

berdasarkan harga konstan. Fungsi Konsumsi Keynes adalah: 

C = Co = cYd. 

Dimana: Co = Konsumsi otonom (The Autonomus Consumption) 

Yd = Pendapatan yang bisa digunakan untuk konsumsi. 

Rumus Yd = Y - Tx + Tr. 

Dimana Tx = Pajak 

Tr = Subsidi atau transfer. 
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Dari rumus tersebut dapat diperoleh rata-rata konsumsi atau Average 

Propensity to Consume (APC) yaitu perbandingan jumlah konsumsi dibandingkan 

dengan pendapatan. Kemudian jika terjadi perubahan yaitu tambahan pendapatan 

sehingga menambah jumlah konsumsi, maka dapat dihitung dengan Marginal 

Propensity to Consume atau perubahan konsumsi yang terjadi karena pendapatan 

yang meningkat. 

2.2.8 Tenaga kerja. 

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja 

atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu 

untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut 

manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. 

Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai 

ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan 

usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok 

penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara 

singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (work-ing 

age population) (Sumarsono, 2009) 
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2.2.9 Hubungan Impor Beras dengan Produksi Beras 

Menurut Richart (2016), alasan suatu negara melakukan impor, karena ada 

kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Suatu negara 

tidak mampu menyediakan kebutuhan beras terjadi akibat negara tersebut tidak 

dapat memproduksi secara efisien. Berikut data volume impor beras Indonesia 

menurut negara asal. Meningkat atau menurunnya impor beras ini dipengaruhi oleh 

jumlah produksi beras yang dihasilkan Indonesia. Apabila produksi beras yang 

dihasilkan banyak maka impor beras menurun begitu pula sebaliknya, apabila 

produksi beras yang dihasilkan sedikit maka impor beras akan meningkat 

2.2.10 Hubungan Pengeluaran Perkapita Sektor Pertanian dengan Produksi 

Beras 

Dari sisi konsumsi berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa pola 

konsumsi dipengaruhi oleh harga dan tingkat pendapatan. (Ariani, 2000). Dalam 

penelitianya menyebutkan bahwa beras tetap menjadi bahan pangan pokok lebih 

dari 95 % penduduk, bahkan rumah tangga yang tadinya dikenal mengonsumsi  

bahan pangan non beras (jagung, ubi-ubian dan sagu) dengan meningkatnya 

pendapatan, pola konsumsi konsumsi pangan mereka mulai bergeser ke beras. 
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2.2.12 Hubungan Luas lahan dengan Produksi Beras 

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. 

Secara umum dikatakan, semakin luas lahan ditanami maka semakin besar jumlah 

produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut 

 2.2.13 Hubungan tenaga kerja sector pertanian dengan Produksi Beras 

Penurunan jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Pada 

tahun 2013, jumlah rumah tangga pertanian turun menjadi 26.13 juta atau kurang 

dari 11persen dari jumlah populasi Indonesia. Penurunannya sebesar 5.04 juta 

rumah tangga dalam satu dekade atau kurang lebih sekitar 1.75 persen pada setiap 

tahunnya. Hal ini diperkirakan karena bekerja di sektor pertanian tidak lagi mampu 

memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para petani. Walaupun harga pasar untuk 

produk-produk hasil pertanian tinggi, adanya jalur rantai pasokan yang panjang 

menyebabkan keuntungan hanya dimiliki oleh distributor dan para pedagang besar, 

dan bukan oleh petani. Sebagai hasilnya, banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh 

petani dialihfungsikan menjadi berbagai lahan komersial yang dapat mendukung 

kebutuhan pokok tempat tinggal keluarga petani atau dijual kepada pihak lain yang 

kemudian mengubah lahan pertanian tersebut menjadi lahan untuk industri lainnya. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel 

independen (bebas) dengan variabel dependent (terikat)  

Gambar 2.1   

Kerangka Pemikiran 

 

2.4. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1. Diduga Impor Beras berpengaruh negatif terhadap Produksi Beras di 

Indonesia  

2. Diduga Pengeluaran Perkapita Sektor Pertanian berpengaruh positif 

terhadap Produksi Beras di Indonesia  

3. Diduga Luas Panen berpengaruh positif terhadap Produksi Beras di 

Indonesia  

4. Diduga Tenaga Kerja Sektor Pertanian berpengaruh positif terhadap 

terhadap Produksi Beras di Indonesia  

Impor Beras

Pengeluaran 
Perkapita Sektor 

Pertanian
Produksi Beras

Luas Panen

Tenaga Kerja 
Sektor 

Pertanian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

3.1.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang 

terdiri dari variable independen yaitu Impor Beras, Pengeluaran Perkapita Sektor 

Pertanian, Luas Panen dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. Sedangkan variabel 

dependen yaitu Produksi Beras tahun 2004-2018 yang diperoleh data-data statistik 

yang berasal dari Kementrian Pertanian, FAO dan Badan Pusat Statistik (BPS).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda 

atau dapat disebut Ordinary Least Square (OLS) yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel dalam penelitian tersebut serta untuk menjawab masalah 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

3.1.2 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. 

Cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui dengan dua sumber yaitu sumber 

primer dan sekunder. 

 Data primer adalah data yang memberikan keterangan langsung kepada 

pengumpul data sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung 

memberikan keterangan kepada pengumpul data, data yang didapat melalui sebuah 

instansi, lembaga atau sebuah dokumen, seperti yang telah disebutkan bahwa data-
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data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk pencatatan atau data dalam 

angka dari berbagai sumber. Data tersebut disusun mulai dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2018 yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel independen dan 

variabel dependen. 

3.2 Definisi Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu berbentuk variabel atau sumber 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, selain itu juga dapat diterapkan sehingga dapat berguna 

dikemudian hari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 2) penelitian 

ini memiliki variabel penelitian sebagai berikut: 

3.2.1 Variabel Dependent (Y) 

Produksi Beras Data keluaran berupa komoditas tanaman pangan dalam 

bentuk padi yang diperoleh dari Kementerian Pertanian. Satuan Produksi Beras 

adalah Ton 

3.2.2 Variabel Independen (X) 

a. Impor Beras adalah Impor Beras adalah kegiatan memasukkan beras ke 

dalam pabean untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keaadaan 

darurat, masyarakat miskin dan pengadaan Beras dari luar negeri sebagai 

cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah Dalam 

penelitian ini Beras menggunakan satuan Ton 

b. Pengeluaran Perkapita Sektor Pertanian merupakan rata rata pengeluaran 

uang masyarakat untuk kebutuhan sektor pertanian. Dengan menggunakan 

satuan Ribu Rupiah 
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c. Luas Panen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya paling sedikit 11% 

dari keadaan normal dalam hal ini adalah tanaman pangan padi. Luas Panen 

menggunakan satuan Hektar 

d. Tenaga Kerja Sektor Pertanian adalah Tenaga kerja usaha tani yang terdiri 

atas petani beserta keluarga dan tenaga kerja dari luar yang semuanya 

berperan dalam usaha tani. Menurut Mosher (1968) petani berperan sebagai 

manajer, juru tani, dan manusia biasa yang hidup di dalam masyarakat.  

 

3.3 Teknis Analis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis linier berganda atau bisa disebut dengan Ordinary Least Square (OLS). 

Dengan tujuan untuk melihat hasil penelitian dengan formulasi sebagai berikut 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4  + e 

Keterangan : 

Y = Produksi Beras 

X1 = Impor Beras 

X2 = Pengeluaran Perkapita Sektor Pertanian 

X3 = Luas Panen 

X4 = Tenaga Kerja Sektor Pertanian 
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3.3.1 Pemilihan Model 

Pemilihan model regresi bertujuan untuk menentukan apakah model yang 

digunakan berbentuk linier atau log linier. Dalam penelitian ini dalam meilih model 

regresi menggunakan uji MWD (MacKinnon, White, and Davidson). Model linier 

dan log linier yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa: 

 H0 = Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier) 

 Ha = Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log 

linier). 

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut: 

a. Estimasi persamaan (1) dan (2), kemudian nyatakan F1 dan F2 sebagai nilai 

prediksi atau fitted value dari persamaan (1) dan (2). 

b. Dapatkan nilai Z1 = ln F1 – F2 dan Z2 = antilog F2 – F1. 

c. Estimasi persamaan (3) dan (4) dengan memasukkan Z1 dan Z2 sebagai 

variabel penjelas 

d. Dari langkah (c) di atas, jika Z1 pada model linier signifikan secara statistik, 

maka kita menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log linier 

dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol 

sehingga model yang tepat adalah linier. Jika Z2 signifikan secara statistik 

melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif sehingga model yang 

tepat adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima 

hipotesis alternative sehingga model yang tepat adalah log linier 

(Widarjono, 2009:75). 
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3. 4 Evaluasi Hasil Regresi 

3.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien R2 digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai 

dengan data yang aktualnya (goodness of fit). Artinya semakin besar R2 pengaruh 

model dalam menjelaskan variabel dependen nilai koefisen determinasi berkisar 

angka 0 dan 1 yang artinya jika mendekati angka nol maka kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjeaskan variable dependen itu terbatas dan 

sebaliknya jika mendekati angka 1 maka variabel independen cukup mampu 

menjelaskan variabel dependen. Dengan formulasi sebagai berikut 

 

 

Persamaan diatas menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang 

diterangkan oleh variabel independen dalam model tersebut. Sedangkan sisanya 

diterangkan oleh variabel lain atau variabel yang tidak terikat dalam model yang 

digunakan (Mendenhall et. Al. dalam Kuncoro, 2007:84). 

 

3.4.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan asumsi 

bahwa “jika Fhitung lebih besar dari Ftabel maka menolak H0 dan sebaliknya jika 

Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka menerima H0 dengan derajat kepekaan atau 

nilai probabilitas α = 0.05 atau 5% yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut ini: 

R2 = (TSS-SSE)/ SSR/TSS 

 



27 

 

1. Menentukan hipotesis dimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan 

diatas. 

2. Menghitung nilai F-hitung 
𝐸𝑆𝑆/(𝑘−1)

𝑆𝑅𝑅/(𝑛−𝑘)
 

 

3.4.3 Uji T 

 Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar dan sebarapa 

jauh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel dependen lainnya adalah tetap. 

1. Hipotesis yang digunakan melalui uji hipotesis satu sisi 

a. Jika hipotesis positif 

H0 : βi ≤ 0 

Ha : βi > 0 

b. Uji hipotesis satu sisi 

Jika T-tabel ≥ t-hitung maka H0 diterima berarti variabel independen 

secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen sebaliknya, 

Jika  t-tabel < t-hitung maka H0 ditolak berarti variabel independen 

secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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3.5 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau 

tidak dari model yang digunakan untuk penelitian tersebut. Maka harus dilakukan 

uji asumsi klasik. 

3.5.1 Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah adanya hubungan suatu linier sempurna (mendekati 

sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2007:98). Selain 

itu Multikolinieritas merupakan hubungan antara variabel independen didalam 

regresi berganda (Widarjono: 2010).  

Deteksi multikolinieritas dapat diketahui melalui korelasi parsial antar 

variabel independen atau dengan kata lain (Rule of Thumb). Dilakukan dengan 

metode Klein yaitu dengan mengasumsikan jika nilai koefisien di atas 0.85 maka 

terdapat multikolinieritas dan sebaliknya jika < nilai koefisien > 8.85 maka model 

tidak mengandung multikolinieritas atau dengan cara melihat adanya 

multikolinieritas. Jika nilai R2 auxelery lebih kecil dari koefisien regresi aslinya 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur multikolinieritas. (Widarjono: 

2010). 

 

 

3.5.2 Heteroskedastisitas 

 Heterokedastisitas merupakan varian dari error terms (ei) konstan. Adanya 

heterokedastisitas menyebabkan estimator β1 metode OLS tidak lagi mempunyai 

varian yang minimum atau dengan kata lain tidak lagi BLUE. Metode yang 
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digunakan untuk mendeteksi adanya unsur heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan cara: 

Pengujian dengan metode White. White dapat dijelaskan dengan model dua variabel 

dependen yaitu: 

 Y1 = β0 + β1 x1i + β2 x2i + ei 

Dengan langkah-langkah berikut 

a. Estimasi persamaan model dan dapatkan residualnya 

b. Lakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary 

c. Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada heterokedastisitas. Uji-white 

didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R2  yang akan 

mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebanyak 

variabel dependen tidak termasuk konstanta. Nilai hitung chi-squares dapat 

di cari dengan formula  

𝑥2= n.𝑅2~𝑥2 

d. Jika nilai chi-squares hitung lebih besar dari nilai 𝑥2 kritis dengan derajat 

kepercayaan tertentu (α) maka signifikan sehingga ada heterokedastisitas 

dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai 𝑥2 kritis maka 

tidak signifikan sehingga tidak ada heterokedastisitas. (Widarjono, 2010) 

 

3.5.3 Autokorelasi 

 Autokorelasi merupakan korelasi antara variabel gangguan satu observasi 

dengan gangguan observasi lainnya bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model linier terdapat korelasi antar kesalahan penganggu (residual) pada periode t 
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dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2009 :79) dengan 

metode LM untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak pada model tersebut. 

Dengan memperlihatkan nilai chi-square dan chi-square tabel. Jika chi-square 

hitung lebih besar dari chi-square tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu maka 

menolak H0 yang artinya terdapat gejala autokorelasi pada persamaan tersebut dan 

sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel maka gagal 

menolak H0 yang artinya persamaan tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Semua data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder 

deret waktu (time series) yang berbentuk tahunan mulai tahun 2004 sampai tahun 

2018 dan penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh variabel dependen Produksi Beras terhadap variable 

independent yaitu Impor Beras, Pengeluaran Perkapita Sektor Pertanian, Luas 

Panen dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. Model yang digunakan sebagai alat 

analisis adalah metode Analisis berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

program econometric E-eviews (eviews) 

4.2 Hasil dan Analisis 

4.2.1 Hasil Pemilihan Model 

  Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk fungsi 

suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier atau nonlinier dalam suatu 

penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji tersebut. Dalam 

penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan uji MWD (MacKinnon, White, and 

Davidson). Hasil uji MWD untuk model linier dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

ini.  
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4.2.1.1 Uji MWD Untuk Regresi Linier  

Tabel 4.1 Uji MWD Untuk Regresi Linier  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 03/01/19   Time: 21:05   

Sample: 2004 2018   

Included observations: 15   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -13264.32 29010.43 -0.457226 0.6583 

X1 0.000551 0.001379 0.399786 0.6986 

X2 0.159616 0.081196 1.965823 0.0809 

X3 5.488054 0.777746 7.056361 0.0001 

X4 -0.050540 0.595724 -0.084838 0.9342 

Z1 119843.5 97453.01 1.229757 0.2500 
     
     

R-squared 0.973584   

Adjusted R-squared 0.958909   
     
              Sumber: Data olahan Eviews 9 

 

Berdasarkan hasil uji MWD pada model linier di atas diketahui bahwa nilai  

Z1 tidak signifikan secara statistik (p = 0,2500> 0,05), sehingga model linier ini 

baik (Widarjono, 2005) 

. 

4.2.1.1 Uji MWD Untuk Regresi Log Linier  

Tabel 4.2 Uji MWD Untuk Regresi Log Linier  

Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 03/01/19   Time: 21:07   
Sample: 2004 2018   
Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.539968 4.629069 0.116647 0.9097 

LOG(X1) -0.000331 0.016016 -0.020694 0.9839 
LOG(X2) 0.142174 0.057335 2.479709 0.0350 
LOG(X3) 1.024824 0.175020 5.855462 0.0002 
LOG(X4) -0.066587 0.346481 -0.192182 0.8519 

Z2 -3.43E-05 1.77E-05 -1.938412 0.0845 
     
     R-squared 0.969831 

Adjusted R-squared 0.953070 
     

Sumber: Data olahan 

Eviews 9 

 
 

                   Sumber: Data olahan Eviews 9 
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Berdasarkan hasil uji MWD model log linier di atas diketahui bahwa nilai 

Z2 tidak signifikan secara statistik (p = 0.0845> 0,05), sehingga model log linier 

baik (Widarjono, 2005) 

Berdasarkan hasil uji model linier dan linier log ini, dimana hasil uji MWD 

model linier lebih baik dibandingkan dengan model log linier dan diperkuat dengan 

hasil dari r-square dengan nilai R1= 0.973584, sedangkan pada model log linier 

tidak ada variabel yang signifikan dengan nilai R2 = 0.969831, maka model linier 

yang dianalisis dalam penelian ini 

 

4.2.2 Hasil Regresi 

Tabel 4.3 

Hasil Regresi  

 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 03/01/19   Time: 21:19   
Sample: 2004 2018   
Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2862.716 28451.94 -0.100616 0.9218 

X1 0.001952 0.000798 2.447436 0.0344 
X2 0.094891 0.063391 1.496924 0.1653 
X3 5.746565 0.767739 7.485047 0.0000 
X4 -0.343705 0.559755 -0.614027 0.5529 

     
     R-squared 0.969145     Mean dependent var 65067.93 

Adjusted R-squared 0.956803     S.D. dependent var 9505.257 
S.E. of regression 1975.552     Akaike info criterion 18.27629 
Sum squared resid 39028076     Schwarz criterion 18.51230 
Log likelihood -132.0721     Hannan-Quinn criter. 18.27377 
F-statistic 78.52492     Durbin-Watson stat 2.062797 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Eviews 9 
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4.3 Evaluasi Hasil Regresi 

4.3.1 Uji Determinasi R2 

 R2 untuk menjelaskan seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan 

oleh variabel independen. Dari hasil regresi variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dari hasil diatas ditemukan bahwa nilai R-square sebesar 0.969145 atau 

96%. Dengan ini bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 96%. Sedangkan 4 % dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. 

4.3.2 Uji F 

 Nilai koefesien f-statistik sebesar 78.52492 sedangkan nilai prob. F-statistik 

0.0000 < 5%. Jadi variabel Impor Beras, Pengeluaran Perkapita Sektor Pertanian, 

Luas Panen dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian secara serempak mepengaruhi 

variabel Produksi Beras dalam Negeri secara serempak mempengaruhi variabel 

dependen.  

4.3.3 Uji T 

 Uji t-statistik dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung 

dengan t-kritis. Jika nilai t-hitung > nilai t-kritis maka H0 ditolak dan akan 

menerima Ha dan sebaliknya. 

a. Impor Beras (X1) 

Koefisien variabel dari Impor Beras adalah 0.001952 sedangkan 

probabilitas sebesar 0.0344 < (5%), Secara statistik menunjukkan bahwa 

variable Impor Beras berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

Produksi Beras dalam Negeri (Y), jadi apabila Impor Beras meningkat 1 ton 
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maka Produksi Beras dalam negeri naik 0.001952 ton. Itu artinya H1 di tolak 

dan menerima Ho. 

b. Pengeluaran perkapita Sektor Pertanian (X2) 

  Koefisien variabel dari Pengeluaran perkapita Sektor Pertanian 

adalah 0.137442 sedangkan probabilitas sebesar 0.1653 > (5%), Secara 

statistik menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran perkapita Sektor 

Pertanian tidak berpengaruh terhadap variable Produksi Beras (Y) 

c. Luas Panen (X3) 

  Koefisien variabel dari Luas Panen adalah 5.746565 sedangkan 

probabilitas sebesar 0.0000 (˂ 5%), Secara statistik menunjukkan bahwa 

variabel Luas Panen berpengaruh positif terhadap variabel Produksi 

Kendaraan Beras dalam Negeri (Y), jadi apabila Luas Panen meningkat 1 

hektar maka Produksi Beras dalam negeri naik 5.746565 ton. Itu artinya H1 

di tolak dan menerima Ho. 

d. Tenaga Kerja Sektor Pertanian (X4) 

  Koefisien variabel dari Tenaga Kerja Sektor Pertanian -0.343705 

sedangkan probabilitas sebesar 0.5529 > 5%. Secara statistik menunjukkan 

bahwa variabel Tenaga Kerja Sektor Pertan tidak berpengaruh terhadap 

variable Produksi Beras (Y) 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Multikolinieritas 

 Untuk menguji ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi 

tersebut maka dilakukan dengan cara correlation matrix dengan asumsi bahwa jika 

angka korelasinya tinggi > 0.85 maka terdapat gejala multikolinieritas dan 

sebaliknya jika angka korelasi < 0.85 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas. 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

 

CORELATION 

 X1 X2 X3 X4 

X1 1.000000 0.384307 0.107111 -0.141129 

X2 0.384307 1.000000 0.795056 -0.790545 

X3 0.107111 0.795056 1.000000 -0.771199 

X4 -0.141129 -0.790545 -0.771199 1.000000 
 Sumber: Eviews 9 

 Dari hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinieritas, dengan nilai korelasi dibawah 0.85 

4.4.2 Uji Heterokedastisitas 

 Untuk mengetahui adanya unsur heterokedastisitas atau tidak maka perlu di 

uji dengan Uji white dalam program eviews dengan menentukan jika nilai chi-

square hitung X2<X2-tabel, maka terdapat unsur heterokedastisitas atau dengan 

melihat probabilitas chi-square jika signifikan pada α = 5% maka terdapat unsur 

heterokedastisitas begitu juga sebaliknya. 
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Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.050631     Prob. F(4,10) 0.4291 

Obs*R-squared 4.438496     Prob. Chi-Square(4) 0.3499 
Scaled explained SS 3.997317     Prob. Chi-Square(4) 0.4064 

     
      

 
                   Sumber Eviews 9 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai chi squares-hitung sebesar 

0.4064 dengan α = 5%, nilai probabilitas chi squares 0.4064 > dari 0.05 sehingga 

model tersebut tidak terdapat heterokedastisitas 

1.4.3 Uji Autokorelasi 

 Untuk mengetahui apakah ada unsur autokrelasi maka perlu diujikan 

menggunakan uji lagrange multiplier (LM) 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.068314     Prob. F(2,8) 0.9345 

Obs*R-squared 0.251876     Prob. Chi-Square(2) 0.8817 
     
          

 
 

 Sumber: Eviews 9 

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-squares sebesar 

0.8817 nilai probabilitas tersebut melebihi nilai probabilitas 0.05. hal ini 

menunjukkan bahwa 0.8817 > 0.05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

autokorelasi. 
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4.5 Pembahasan dan Analisis 

4.5.1. Analisis Pengaruh Impor Beras (X1) terhadap Produksi Beras di 

Indonesia 

Hasil estimasi regresi menunjukkan Impor Beras berpengaruh positif 

terhadap Produksi Beras dalam negeri. Yang berarti peningkatan Impor Beras akan 

meningkatkan Produksi Beras dalam negeri.  

Menurut Richart (2016), alasan suatu negara melakukan impor, karena ada 

kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Suatu negara 

tidak mampu menyediakan kebutuhan beras terjadi akibat negara tersebut tidak 

dapat memproduksi secara efisien. Walaupun impor beras meningkat selama tiga 

tahun terakhir, namun jumlahnya lebih besar produksi beras. Nampaknya, upaya 

yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan produksi pangan sudah 

mencapai hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi beras yang 

dihasilkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi, ketergantungan 

mengimpor beras nampaknya masih saja dilakukan. Sebab, jumlah penduduk yang 

selalu meningkat dari tahun ke tahun juga mempengaruhi impor beras. Impor beras 

yang dimaksud untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang 

mengkomsumsi beras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan impor 

dapat meningkatkan produksi beras di indonesia dikarenakan pertumbuhan 

penduduk indonesia yang cukup tinggi namun peningkatan produksi tidak 

meningkat secara masif sehingga pemerintah mengambil kebijakan impor yang 

lebih tinggi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan cadangan beras untuk 

jangka waktu tertentu. 
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4.5.2. Analisis Pengeluaran perkapita sektor pertanian (X2) terhadap 

Produksi Beras di Indonesia 

Hasil estimasi regresi menunjukkan Pengeluaran perkapita sektor pertanian 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Produksi Beras di indonesia. Yang berarti 

bahwa peningkatan Pengeluaran perkapita sektor pertanian tidak akan 

meningkatkan Produksi Beras di Indonesia.  

Pengalaman empiris ini menunjukkan penduduk Indonesia masih banyak 

yang rentan jatuh miskin apabila ada goncangan ekonomi yang berdampak kepada 

penurunan daya beli. Riset yang dilakukan Bank Dunia (2015) menghasilkan 

temuan yang penting terkait dengan kerentanan penduduk Indonesia terjerembab 

dalam kemiskinan. Banyak penduduk Indonesia yang berhasil keluar dari 

kemiskinan, tetapi masih bertahan hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Pada 

tahun 2014, sekitar 28 juta penduduk termasuk kategori orang miskin dengan 

berada di bawah garis kemiskinan yaitu dengan pendapatan sekitar US$ 1.30 

perhari, akan tetapi 68 juta penduduk hidup sedikit di atas angka tersebut. Mereka 

termasuk penduduk yang rentan miskin, penduduk rentan berada dibawah 1.5 kali 

garis kemiskinan yaitu dengan pendapatan sekitar US$ 1.90 perhari. Guncangan 

kecil bisa dengan mudah membuat mereka jatuh miskin. Masih banyak penduduk 

yang keluar-masuk dari perangkap kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2010, 

hampir setengah penduduk Indonesia termasuk kategori miskin, meskipun tidak 

termasuk penduduk miskin pada tahun sebelumnya. Maka dari itu dapat 

disimpulkan pengeluaran perkapita masyarakat untuk konsumsi beras stagnan 
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dikarenakan banyaknya masyarakat digaris kemiskinan sehingga pengeluaran 

perkapita tidak mempengaruhi produksi dalam negeri namun pertumbuhan 

penduduk, cadangan dan luas panen yang menjadi faktor utama dalam peningkatan 

produksi beras dalam negeri 

 

4.5.3. Analisis Pengaruh Luas Panen (X3) terhadap Produksi Beras di 

Indonesia 

Hasil estimasi regresi menunjukkan Luas Panen berpengaruh signifikan 

positif terhadap Produksi Beras di Indonesia. Yang berarti bahwa peningkatan Luas 

Panen akan meningkatkan Produksi Produksi Beras di Indonesia  

Tinggi rendahnya tingkat produksi hasil pertanian ditentukan oleh tingkat 

penggunaan faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang turut menentukan 

tingkat produksi hasil pertanian adalah luas panen. Luas panen merupakan alat ukur 

dalam melihat tingkat produksi beras yang dihasilkan, karena luas panen padi 

secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produksi beras. Bertambah atau 

berkurangnya luas panen padi akan mempengaruhi ketersediaan beras. Produksi 

pada dasarnya merupakan hasil kali luas panen dengan produktivitas per hektare 

lahan, sehingga seberapa besar produksi suatu wilayah sangat tergantung berapa 

luas panen pada tahun yang bersangkutan atau berapa tingkat produktivitasnya 

 

 

\ 
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4.5.4. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian (X4) terhadap 

Produksi Beras di Indonesia 

Hasil estimasi regresi menunjukkan Tenaga kerja sektor pertanian tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Produksi Beras di indonesia. Yang berarti bahwa 

peningkatan Pengeluaran tenaga kerja sektor pertanian tidak akan meningkatkan 

Produksi Beras di Indonesia.  

Terkait dengan ketenagakerjaan dalam sektor pertanian cenderung berfokus 

pada modernisasi penggarapan lahan pertanian dari tenaga kerja manusia ke arah 

teknologi penggarapan pertanian. Dalam hal ini mekanisasi pertanian dalam arti 

luas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mekanisasi dalam 

arti penggunaan alat mesin pertanian antara lain mengatasi masalah berkurangnya 

tenaga kerja perdesaan terutama ketika terjadi panen raya, pengolahan dan tanam 

serempak, dapat berkerja cepat dan tepat waktu, meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Parjo, 2016). Perubahan yang 

terjadi di bidang ketenagakerjaan pertanian, terdapat kecenderungan menurunnya 

minat angkatan kerja muda untuk bekerja di pertanian (Susilowati, 2010). Makin 

langkanya tenaga kerja pertanian (buruh tani), mendorong digunakannya alsintan 

(Alat mesin pertanian) dalam berbagai tahapan kegiatan pekerjaan di pertanian 

termasuk dalam usaha tani padi, Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan 

mekanisme baik penggarapan maupun pengelolaan pertanian padi ke arah mesin 

menjadikan tenaga kerja sektor pertanian tidak berdampak pada produksi beras 

dalam negeri, dan yang menjadi masalah utama peningkatan produksi pertanian 

adalah modernisasi penggarapan dan pengelolaan pertanian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi produksi 

beras di indonesia tahun 2004-2018 dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Variabel Impor Beras berpengaruh signifikan positif terhadap Produksi 

Beras di Indonesia karena ada kegagalan negara tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Impor beras meningkat selama tiga tahun terakhir, 

ketergantungan mengimpor beras nampaknya masih saja dilakukan. Sebab 

jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun juga 

mempengaruhi impor beras. Impor beras yang dimaksud untuk 

mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang mengkomsumsi beras. 

2. Variabel Pengeluaran perkapita sektor pertaniann tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Produksi Beras di Indonesia karena Pengalaman empiris 

ini menunjukkan penduduk Indonesia masih banyak yang rentan jatuh 

miskin. Maka dari itu dapat disimpulkan pengeluaran perkapita masyarakat 

untuk konsumsi beras stagnan dikarenakan banyaknya masyarakat digaris 

kemiskinan sehingga pengeluaran perkapita tidak mempengaruhi produksi 

dalam negeri namun pertumbuhan penduduk dan cadangan dan luas 

panenlah yang menjadi faktor utama 

3. Variabel Luas Panen berpengaruh signifikan positif terhadap Produksi 

Beras di Indonesia karena Tinggi rendahnya tingkat produksi hasil pertanian 

ditentukan oleh tingkat penggunaan faktor produksi. Salah satu faktor 
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produksi yang turut menentukan tingkat produksi hasil pertanian adalah luas 

panen. Bertambah atau berkurangnya luas panen padi akan mempengaruhi 

ketersediaan beras. Sehingga seberapa besar produksi suatu wilayah sangat 

tergantung berapa luas panen pada tahun yang bersangkutan atau berapa 

tingkat produktivitasnya 

4. Variabel Tenaga kerja sector pertanian tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Produksi Beras di Indonesia karena terkait dengan ketenagakerjaan 

dalam sektor pertanian cenderung berfokus pada modernisasi penggarapan 

lahan pertanian dari tenaga kerja manusia ke arah teknologi penggarapan 

pertanian. Dalam hal ini mekanisasi pertanian dalam arti luas bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mekanisasi dalam arti 

penggunaan alat mesin pertanian antara lain mengatasi masalah 

berkurangnya tenaga kerja perdesaan terutama ketika terjadi panen raya.  

 

5.2 Implikasi 

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini 

adalah: 

1. Hendaknya impor terhadap beras di Indonesia dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dalam negeri sehingga pengeluaran yang terjadi terhadap 

pendapatan nasional dapat di tekan. 

2. Hendaknya pemerintah meningkatkan produksi beras di dalam negeri 

melalui pemberdayaan di sektor pertanian yang lebih baik lagi. 
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3. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk menambah variabel, 

menggunakan model lain, memperluas daerah penelitian, dan menambah 

banyaknya data penelitian jika ingin mengadakan penelitian tentang 

produksi beras. 
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LAMPIRAN 

1. Data Mentah 

DATA MENTAH 

TAHUN y x1 x2 x3 x4 

2004 52137604 236867 23405 11488034 40608019 

2005 54088468 189617 28076 11922974 41309776 

2006 54151097 438109 35671 11839060 40136242 

2007 54454937 1406848 38975 11786430 41206474 

2008 57157435 289689 40696 12147637 41331706 

2009 60325925 250473 42253 12327425 41611840 

2010 64398890 687582 48548 12883576 41494941 

2011 66469394 2750476 48752 12147637 39088271 

2012 65756904 1810372 60941 13203643 39590054 

2013 69056126 472665 62449 13445524 39220261 

2014 71279709 844164 66376 13835252 38973033 

2015 70846465 861601 75260 13797307 37748228 

2016 75397841 1283179 71390 14116638 37770165 

2017 79358439 305275 68895 15156952 35923886 

2018 81148594 1119798 56540 15712015 38700530 

        

Y PRODUKSI DALAM NEGERI   

X1 IMPOR BERAS    

X2 Pengeluaran perkapita Sektor Pertanian  

X3 LUAS PANEN   

X4 Tenaga kerja pertanian   
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2. Produksi Beras 

PRODUKSI BERAS 2004-2018 

TAHUN PRODUKSI 

LADANG 

PRODUKSI 

PADI 

SAWAH 

TOTAL Satuan 

2004 2759478 49378126 52137604 Ton                  

2005 2879035 51209433 54088468 Ton                  

2006 2833339 51317758 54151097 Ton                  

2007 2807447 51647490 54454937 Ton                  

2008 2957742 54199693 57157435 Ton                  

2009 3156154 57169771 60325925 Ton                  

2010 3227667 61171223 64398890 Ton                  

2011 3451278 63018116 66469394 Ton                  

2012 3229297 62527607 65756904 Ton                  

2013 3867726 65188400 69056126 Ton                  

2014 3888101 67391608 71279709 Ton                  

2015 3744104 67102361 70846465 Ton                  

2016 3631345 71766496 75397841 Ton                  

2017 3872211 75486229 79358439 Ton                  

2018 3782542 77366049 81148594 Ton                  

Sumber Data : Kementerian Pertanian 

 
 

3. IMPOR BERAS 

Data Impor Beras (Satuan Ton) 

No Tahun Impor Beras 

1 2004  236 866,7 

2 2005  189 616,6 

3 2006  438 108,5 

4 2007 1 406 847,6 

5 2008  289 689,4 

6 2009  250 473,1 

7 2010  687 581,5 

8 2011 2 750 476,2 

9 2012 1 810 372,3 

10 2013  472 664,7 

11 2014  844 163,7 

12 2015  861 601,0 

13 2016 1283178,5 

14 2017 305274,65 

15 2018 1119797,8 

        Sumber Data : Badan Pusat Statistik 
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4. LUAS PANEN 

LUAS PANEN PADI  

Tahun 
PADI LADANG PADI SAWAH TOTAL 

Ha                   Ha                   Ha                   

2004 1093518 10394516 11488034 

2005 1123502 10799472 11922974 

2006 1105484 10733576 11839060 

2007 1073416 10713014 11786430 

2008 1106412 11041225 12147637 

2009 1069672 11257753 12327425 

2010 1086498 11797078 12883576 

2011 1134671 12118779 12147637 

2012 1034847 12168796 13203643 

2013 1164318 12281206 13445524 

2014 1163249 12672003 13835252 

2015 1130960 12666347 13797307 

2016 1087401 13029237 14116638 

2017 1087401 13985927 15156952 

2018 1156019 14555996 15712015 

    

Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian 

 

5. PENGELUARAN PERKAPITA SEKTOR PERTANIAN 

TAHUN Pengeluaran perkapita Sektor Pertanian 

2004 23405 

2005 28076 

2006 35671 

2007 38975 

2008 40696 

2009 42253 

2010 48548 

2011 48752 

2012 60941 

2013 62449 

2014 66376 

2015 75260 

2016 71390 

2017 68895 

2018 56540 

      Sumber Data : Badan Pusat Statistik 
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6. Tenaga Kerja Sektor Pertanian 

TAHUN Tenaga Kerja Pertanian 

2004                                       40.608.019  

2005                                       41.309.776  

2006                                       40.136.242  

2007                                       41.206.474  

2008                                       41.331.706  

2009                                       41.611.840  

2010                                       41.494.941  

2011                                       39.088.271  

2012                                       39.590.054  

2013                                       39.220.261  

2014                                       38.973.033  

2015                                       37.748.228  

2016                                       37.770.165  

2017                                       35.923.886  

2018                                       38.700.530  

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


