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Pada peneiitian yang dilakukan oleh Vuliar Winahyanti. tahun 2001

tentang impor gandum Indonesia dengan judul "Analisis Pennintaan Impor

Gandum Indonesia Taluni 1980-1998". Peneiitian ini menggunakan satu variabe!

dependen (Y).yaitu volume impor gandum Indonesia daiam ton. dan tiga variabe!

independen (Xi.X^.X;). Dimana X. adalah harga gandum internasional, X: adalah

harga rata-rata telor ayam ras di Indonesia dan X.-, adalah GDP total nil Indonesia.

Metode analisis yang digunakan untuk menganaiisa ketergantungan

variabel dependen terhadap variabe! independen adalah regresi linier berganda.

Setelah melakukan peneiitian dan menganaiisa data-data yang didapat (data yang

digunakan adalah data sekunder). maka peneliti menarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Harga gandum internasional tidak berpengaruh secara mala terhadap volume

impor gandum Indonesia dan hubungannya adalah positif

2. Harga rata-rata teior ayam ras di Indonesia berpengaruh secara nyata dan

negatif terhadap volume impor gandum Indonesia

3. GDP total rii! Indonesia berpengaruh secara nyata dan positif terhadap volume

impor gandum Indonesia.

Setelah melakukan penghitungan elastisitas, maka peneiiti juga

mendapatkan kesimpulan bahwa gandum tennasuk barang inelastis, dimana angka

eiastisitasnva adalah 0,15 dan ini kurang dari 1.



Pada peneiitian yang lain tentang impor tembakau Indonesia dari Jennan,

yaitu skripsi yang judulnya " Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor

Tembakau Indonesia dari Jennan tahun 1981-1999 '". yang ditulis oleh Hepni

Yosa tahun 2000.

Data yang digunakan pada peneiitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta dan Bank Indonesia (Bl)

Yogyakarta. Untuk menganaiisa data-data tersebut penulis menggunakan bantuan

metode OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan pada peneiitian ini

adalali harga tembakau. GDP nil Indonesia, dan kurs rupiah terhadap dollar AS.

Variabel-variabel yang dipakai pada peneiitian ini adalah. variabe!

dependen jumlah impor tembakau Indonesia dari Jerman dalam ton. sedangkan

variabe! independennya adalah harga tembakau internasional dalam dollar AS.

GDP nil Indonesia, dan kurs rupiah terhadap dollar AS.

Rumus yang digunakan adalah :

Q = f(H.G,kurs)

ket :

Q = Jumlah impor tembakau Indonesia dari Jennan (ton)

H = Harga tembakau internasional (US S)

G = GDP nil Indonesia

kurs "-"= kurs nipiah teriiadap dollar AS

Dari hasi peneiitian dapat disimpuikan beberapa hal. yaitu :

1. Harga tembakau internasional berpengaruh secara nyata dan negatif terhadap

jumlah impor tembakau Indonesia dari Jennan



2. GDP nil Indonesia berpengaruh secara nyata dan negatif terhadap jumlah

impor tembakau Indonesia dari Jennan

3. kurs rupiah terhadap dollar AS tidak berpengaruh secara nyata dan positif

terhadap jumlah impor tembakau Indonesia dari Jennan.

Pada peneiitian yang iainnya tentang pengaruh kurs yen terhadap

penmntaan impor Indonesia dari Jepang. diambil dari Jumal Teiaah Bisnis. Vol II.

\o 2 tahun 2001. dengan judul " Analisis Pengaruh kurs Yen terhadap

permintaan Impor Indonesia dari Jepang ". dituiis oleh Christi Arini dan V. Sri

Susilo.

Peneiitian ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Yogyakarta, sedangkan model yang dipakai sebagai alat bantu

pada peneiitian ini adalah permintaan impor Hoothakker dan Magee (1996),

yaitu:

At =ffyurs(MOpD\l>D/Srri/\ I

Fungsi (I )dapat diubah ke daiam bentuk persamaan linier

LM = aO «a I kurs + a2 (PM/PD) + a3 PDBriil - e 2

a 1 dan a2 < 0; a3 > 0

ket :

aO - konstanta

al.a2.a.3 koefisien regresi

e -= error term

M = Impor Indonesia dari Jepang (juta USS/'th)

kurs = kurs yen terhadap nipiah (tahunan)



Pm - Indeks harga impor Jepang (1993MOO)

Pd - Indeks harga domestic CP1 (1993 MOO)

PDBr - Produk Domestik Bruto nil Indonesia (1993 MOO)

Analisa yang digunakan adalah metode OLS ( Ordmaiy Least Square).

vaitu uji Mackmnon White, and Davidson (MWD) dan Durbin Watson dengan

menggunakan analisis hasil estimasi permintaan impor Indonesia terhadap Jepang

Dari pengujian pengaruh kurs yen terhadap permintaan impor Indonesia

dari Jepang mi penulis menarik kesimpulan bahwa nilai kurs yen terhadap rupiah

dan indeks harga impor beipengaruh negatif terhadap pennintaan impor Indonesia

dari Jepang. sedangkan PDB nil Indonesia berpengaruh positif terhadap

permintaan impor Indonesia dari Jepang. Artinya setiap kenaikan PDB nil akan

diikuti oleh kenaikan pennintaan impor Indonesia dari Jepang. dan sebaiiknya.

Peneiitian selanjutnya tentang impor beras Indonesia, yaitu sknpsi dengan

judul " Tinjauan Deskriptif terhadap Impor Beras di Indonesia Tahun 2000-2004".

yang ditulis oleh Angga Cahya Widhayanti tahun 2005.

Data yang digunakan pada peneiitian ini adalali data sekunder yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta dan Bank Indonesia (Bl)

Yogyakarta.

Data yang digunakan pada peneiitian ini adalah produksi dan konsumsi beras

Indonesia, kuantitas dan nilai impor beras Indonesia, dan liarga beras domestik

dan harga beras internasional.

Peneiitian ini membahas masalah tentang bagaiinana kecenderungan

meningkatnya impor beras Indonesia, dengan fokus pembahasan adalali produksi
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dan konsumsi beras Indonesia, kuantiatas dan nilai impor beras Indoesia serta

harga beras domestik dan harga beras internasional.

Pada peneiitian data-data yang ada dibandingkan untuk melihat kecenderungan

serta pengaruhnya terhadap impor beras Indonesia.

kesimpulan dari peneiitian mi adalah. meningkatnya produksi gabah

kering giling yang diikuti dengan kecenderungan meningkatnya produksi beras

nasional tidak membuat pemerintah Indonesia menghentikan atau mengurangi

impor beras

Pada negara yang sedang mengalami krisis jumlah impor yang besar menjadi

beban yang berat. Padahal dengan mengimpor pada dasarnya Indonesia sedang

menghidupkan roda ekonomi negara pemasok. Jumlah impor yang sangat besar

ini menempatkan Indonesia sebagai negara importir beras terbesar di dunia.
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