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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Setyowati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Harga 

Beras di Indonesia menggunakan variabel produksi beras, harga gandum dunia, 

jumlah impor beras Indonesia, dan populasi penduduk sebagai variabel bebas 

guna melihat apakah terdapat pengaruhnya terhadap harga beras sebagai variabel 

terikat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada jangka pendek harga 

gandum berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga beras. Hal yang sama 

juga terjadi pada jangka panjang peningkatan harga gandum dunia akan 

menaikkan harga beras. Kemudian pada jangka pendek impor beras signifikan 

mempengaruhi harga beras dengan koefisien positif. Impor beras pada tahun 

sebelumnya juga berpengaruh secara signifikan terhadap harga beras pada tahun 

sekarang dengan nilai koefisien negative. Sedangkan pada jangka panjang impor 

beras berhubungan positif terhadap harga beras. Harga beras tahun sebelumnya 

berpengaruh terhadap harga beras tahun sekarang secara signifikan dengan nilai 

koefisien positif. 

Penelitian oleh Aryanti (2001) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi fluktuasi harga beras dan meramalkan harga beras di Daerah 

Istimewa Yogyakarta periode januari 2000-Desember 2001. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa produksi beras, jumlah penduduk, pendapatan 

penduduk dan pengadaan beras berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga 

beras. Sedangkan harga jagung, operasi pasar dan impor beras tidak berpengaruh 

terhadap fluktuasi harga beras. 

Malian, dkk (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produksi, Konsumsi, dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan 

Makanan. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 1970-2002, 

dengan menggunakan harga konstan 1993. Sumber data utama berasal dari Badan 

Pusat Statistika (BPS), Kementrian Pertanian, dan BULOG. Estimasi yang 
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dilakukan dengan Error Correction Model (ECM). yang memperlakukan error 

term dari persamaan itu (persamaan jangka panajang) sebagai galat keseimbangan 

(error correction term) dalam model. Luas panen padi dalam jangka panjang 

secara signifikan dipengaruhi oleh luas panen padi tahun sebelumnya. Sedangkan 

dalam jangka pendek, tidak ada peubah eksogen yang mempengaruhi luas panen 

padi. Konsumsi beras dalam jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk, harga beras di pasar domestik, harga jagung pipilan di pasar 

domestik dan konsumsi beras tahun sebelumnya. Sedangkan dalam jangka 

pendek, perubahan konsumsi beras dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk 

dan perubahan konsumsi beras tahun sebelumnya. Harga beras domestik dalam 

jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh harga dasar gabah, harga 

jagung pipilan di pasar domestik, nilai tukar rill dan total produksi padi. 

Sedangkan dalam jangka pendek, perubahan harga beras di pasar domestik 

dipengaruhi oleh perubahan harga dasar gabah dan harga jagung pipilan di pasar 

domestik. Peubah-peubah yang memberikan pengaruh langsung terhadap harga 

beras di pasar domestik adalah harga jagung pipilan di pasar domestik, nilai tukar 

rill dan harga gabah. Perubahan indeks harga makanan dalam jangka panjang 

secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan harga beras dipasar domestik, 

excess demand beras dan nilai tukar rill. Sedangkan dalam jangka pendek, 

perubahan indeks bahan makanan hanya dipengaruhi oleh perubahan harga beras 

di pasar domestik. 

Penelitian oleh Hadi (2003) bertujuan untuk me-rivew perkembangan 

kebijakan harga dasar gabah, menganalisis dampak harga gabah terhadap harga 

jual gabah di tingkat produsen dan harga beras di tingkat konsumen dan 

menganalisis dampak harga dasar dan harga jual gabah di tingkat petani terhadap 

luas areal padi dan terakhir menganalisis stabilitas harga di tingkat produsen dan 

harga beras di tingkat konsumen. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa harga 

dasar GKG (Gabah Kering Giling) nominal selama 1969-1999 cendrung 

meningkat, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memberikan rangsangan 

kepada petani untuk meningkatkan produksi padi. Selai itu, harga dasar GKG 

mempunyai pengaruh positif sangat nyata terhadap harga beras di tingkat 
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konsumen. Harga dasar gabah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

luas areal padi nasional dengan elastisitas 0,054 tetapi harga produsen mempunyai 

pengaruh lebih kuat dengan elastisitas 0,061. Hal ini menunjukkan harga jual 

aktual yang diterima petani memberikan pengaruh lebih kuat dibanding harga 

dasar, namun harga dasara mempunyai peran penting dalam meningkatkan harga 

produsen. Selama tahun 1969-1999 kebijakan stabilitas harga dalam negeri, baik 

harga gabah di tingkat produsen maupun harga beras ditingkat konsumen, dapan 

dikatakan cukup berhasil, yang ditandai oleh lebih kecilnya koefisien variasi 

harga produsen dan harga konsumen dibanding harga beras di luar negri 

(Bangkok), dalam satuan rupiah, yaitu masing-masing 96,9%, 103,9% dan 

110,9%. Harga produsen tampak lebih stabil dibanding harga konsumen. 

Penelitian oleh Burhan (2006) bertujuan untuk menganalisis integrasi pasar 

beras dunia dengan pasar beras dan gabah domestik serta menganalisis pengaruh 

impor dan harga BBM terhadap harga beras dan gabah di pasar domestik. Dengan 

menggunakan data bulanan dari januari 1994 hingga desember 2004 dapat 

disimpulkan bahwa harga beras berpengaruh positif terhadap harga gabah 

domestik, volume impor berpengaruh terhadap harga gabah dan beras domestik, 

namun pengaruhnya relative kecil, harga BBM berpengaruh terhadap harga gabah 

dan beras domestik. 

 


