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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Statistika Deskriptif  

Berikut ini akan menjabarkan perkembangan variabel dependen yaitu harga 

beras dan variabel independen yang diperkirakan mempengaruhi harga beras di 

Indonesia selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 1980-2013. Variabel 

independen yang dimaksud disini antara lain produksi beras, konsumsi beras, 

impor beras, jumlah populasi di Indonesia, dan harga gabah kering giling. 

 

 

  Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 Gambar 5.1. Perkembangan Harga Beras tahun 1980-2013 

Gambar 5.1 memperlihatkan adanya peningkatan harga beras dari tahun 

1980 sampai tahun 2013, dengan kenaikan tertinggi terjadi tahun 1997-1998 

sebesar 49,31%. Tahun 1997 terjadi peningkatan harga beras yang cukup tajam, 

dimana tahun 1997 harga beras Rp 1.064, sedangkan tahun 1998 harga beras 

mencapai Rp 2099. Tatapi pada tahun 1999-2000 terjadi penurunan harga beras 

paling banyak sebesar 8,86%. 

Pada tahun 2008 Indonesia berhasil dalam melakukan stabilitas harga beras 

dibandingkan harga beras dunia, dimana pada saat itu banyak Negara di dunia 

mengalami krisis pangan. Menurut Ismet dalam Sawit (2010), ada tiga faktor yang 

memberikan kontribusi bagi terciptanya stabilitas harga beras pada saat itu, yaitu 

produksi yang cukup baik dengan hasil panen yang berkelanjutan karena 

dukungan iklim yang kondusif yang tidak hanya di Jawa tetapi di luar Jawa pada 
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musim tanam 2007/2008, besarnya pengadaan domestik pada tahun 2008 yang 

mampu mewujudkan stok penyangga yang aman sehingga menghalangi palaku 

lain untuk melakukan spekulasi pasar dan jumlah dan peyebaran beras RASKIN 

(Beras untuk Rakyat Miskin) mendorong stabilitas suplai dan harga antar tempat 

dan antar waktu. 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 5.2. Harga Gabah kering Giling (GKG) di Indonesia, 1980-2013 

Gambar 5.2 menunjukkan perkembangan harga gabah kering giling 

(GKG) di tingkat petani tahun 1980-2013. Sebelum pemerintah menerapkan 

kebijakan liberalisasi pasar beras rata-rata selisih harga gabah dan harga beras 

adalah Rp 535,-. Setelah liberalisasi pasar beras mulai diberlakukan efektif pada 

tahun 1998 kesenjangan antara harga gabah di tingkat petani dan harga beras di 

tingkat konsumen terus meningkat. Data terakhir pada tahun 2010 menunjukkan 

harga beras di tingkat konsumen lebih mahal 2,3 kali dibandingkan rata-rata harga 

gabah pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan ketidakberpihakan 

kebijakan pemerintah kepada petani. Petani menerima harga yang murah atas 

produksi padi mereka sementara petani di Indonesia sebagian besar merupakan 

net-buyer beras sehingga harga beras yang mahal akan menurunkan daya beli dan 

meningkatkan kemiskinan. 

Produksi beras dalam negeri berdasarkan gambar 5.2 terus mengalami 

peningkatan, pada periode 1980-1989 rata-rata produksi beras sebanyak 

25.099.388 ton/tahun. Pada tahun 1984 produksi padi meningkat hingga 7,43% 
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dari tahun sebelumnya, sehingga produksi beras dalam negeri dapat menutupi 

konsumsi beras domestik hingga mencapai surplus sebanyak 1.459.683 ton.  

 

          Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 5.3. Perkembangan Produksi Beras Tahun 1980-2013 (000 ton) 

Swasembada beras yang dicapai hanya dapat dipertahankan sampai tahun 

1986 yang pada saat itu produksi beras mengalami surplus sebesar 730.033 ton. 

Setelah itu pada tahun 1987 Indonesia kembali mengalami defisit beras, hal ini 

karena laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat sehingga rata-rata konsumsi 

beras masih lebih tinggi dari rata-rata produksi yaitu 27.643.280 ton/tahun.  

Pada periode 1990-1999 seperti yang terlihat pada Gambar 5.2 produksi 

beras Indonesia sangat berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan produksi 

sebesar sebanyak 31.010.438 ton. Pada periode ini juga terjadi beberapa kali El 

Nino yaitu pada tahun 1991, 1994 dan 1997 sehingga menurunkan luas areal 

panen masing-masing sebesar 2,10%, 2,53% dan penurunan yang paling tinggi 

terjadi pada tahun 1997 sebesar 3,49%, yang mengakibatkan penurunan produksi 

beras, namun konsumsi beras tetap meningkat. Karena itulah pada tahun 1997 

Indonesia kembali mengalami krisis beras. Seiring dengan perkembangan 

produksi padi, produksi beras pada periode 2000-2013 memiliki pertumbuhan 

rata-rata produksi sebesar 33.983.112 ton.  
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    Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 5.4. Perkembangan Konsumsi Beras, 1980-2013 (ton/tahun) 

 Kondisi konsumsi beras di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kebutuhan akan beras juga 

turut meningkat baik untuk konsumsi pangan maupun sebagai bahan baku industri 

pangan dan non pangan, konsumsi benih dan konsumsi lainnya. Berdasarkan 

Gambar 5.3, selama kurun waktu 34 tahun yaitu tahun 1980-2013 pertumbuhan 

rata-rata konsumsi beras sebanyak 32.697.162 ton/tahun. Secara keseluruhan 

selama kurun waktu 34 tahun ini konsumsi beras rata-rata per tahun lebih tinggi 

dibandingkan produksi beras rata-rata per tahun, karena itu produksi beras 

domestik seringkali masih belum menutupi konsumsi beras domestik, sehingga 

untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah mengimpor beras dari luar 

negeri.  

 Pada tahun 2000-2006 hampir setiap tahunnya terjadi penurunan konsumsi 

beras. Menurut Pusat Data Informasi Pertanian (2005) dalam Adriana (2007) 

penurunan tersebut merupakan dampak dari keberhasilan program diversifikasi 

pangan, serta beralihnya selera penduduk ke komoditas lain sebagai sumber 

alternatif karbohidrat seperti gandum, kentang, dan umbi-umbian lainnya. 

Penurunan konsumsi beras menunjukan keberhasilan diversifikasi pangan jika 

penduduk beralih ke alternatif pangan lain seperti kentang atau umbi-umbian lain 

seperti ubi atau singkong yang merupakan pangan lokal Indonesia, sehingga 

diharapkan akan berimplikasi pada penurunan ketergantungan bangsa Indonesia 

terhadap beras. Pada kenyataannya diversifikasi pangan kita lebih terarah pada 
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konsumsi gandum berupa (tepung terigu, roti dan terutama mie). Oleh karena itu, 

hal ini tidak dapat dikatakan suatu keberhasilan, karena tanaman gandum 

merupakan tanaman subtropis, bukan pangan lokal Indonesia sehingga tidak 

cocok untuk dibudidayakan di Indonesia. Penurunan konsumsi beras yang terjadi di 

Indonesia dikarenakan adanya pergeseran selera penduduk terhadap pangan yang 

lebih beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraan. 

 

       Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 5.5. Perkembangan Impor Beras Indonesia, 1980-2013 (ton/tahun) 

Indonesia masih menjadi salah satu Negara pengimpor beras di dunia. 

Berdasarkan Gambar 5.4 dapat diketahui adanya pergerakan impor yang 

bervariasi setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari BPS pada tahun 

1980-1996, impor beras Indonesia jumlahnya cukup sedikit bahkan mengalami 

penurunan. Pada tahun 1998 impor beras di Indonesia mengalami kenaikan dari 

349.680 ton di tahun 1997 menjadi 2.895.120 ton ditahun 1998. Kenaikan tersebut 

terjadi karena tahun 1998-1999 Indonesia berada pada Rezim Pasar Bebas dimana 

campur tangan Dana Moneter Internasional mulai mengurangi ruang gerak Bulog 

dalam monopoli pasar domestik. 

Monopoli beras di Indonesia oleh Bulog diperlemah dengan munculnya 

SK memperindag Nomor 439 pada bulan September 1998 tentang bea masuk 

dimana impor beras dibebaskan dengan bea masuk sebesar nol persen. Kenaikan 

impor diawali dari tahun 1997 dimana terjadi katakutan jika stok beras pada saat 

itu tidak mencukupi karena terdapat krisis ekonomi yang menimbulkan 

penjarahan dan kerusakan dimana-mana. Pada tahun 1998 terjadi El Nino yang 
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membuat produksi menurun. Hingga pada tahun 1999 impor beras tertinggi yaitu 

sebesar 4.751.400 ton. Penurunan impor beras terjadi pada tahun 2000-2001 

dimana terjadi penurunan impor beras dari 1.355.670 ton menjadi 644.730 ton di 

Tahun setelahnya. 

 

          Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Gambar 5.6. Perkembangan Luas Panen Padi, 1980-2013 (Ha/tahun) 

Berdasarkan Atlas sumberdaya Tanah Eksplorasi Indonesia skala 

1:1.000.000, luas wilayah Indonesia mencakup 188,2 juta ha (Puslitbangtanak, 

2000). Dari total luas tersebut, 148,2 juta ha di antaranya berupa lahan kering dan 

sisanya 40 juta ha lahan basah. Kawasan lahan basah tersebut, sebagian besar 

berupa hutan, semak belukar dan rumput rawa yang belum dimanfaatkan, serta 

lahan gambut, pasang surut ataupun lebak. Sebagian kecil sudah berupa sawah 

yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah lebak, 

dengan total luas 7,8 juta ha (BPS, 2006 dan Ritung, dan Suharta, 2007). 

Luas panen padi di Indonesia semakin besar (meskipun dengan 

pertumbuhan cendrung stagnan) bertolak belakang dengan luas lahan sawah yang 

semakin sempit. Hal ini bisa terjadi karena luas panen padi merupakan hasil 

perkalian antara luas lahan dengan intensitas tanam. Semakin menutunnya luas 

lahan sawah dan semakin naiknya luas panen menunjukkan bahwa di Indonesia 

intensitas tanamnya lebih dominan dalam perkembangan luas panen. 
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5.2. Pemilihan Model Regresi  

Untuk mengetahui data dalam kasus ini menunjukkan hubungan linier atau 

log linier maka dilakukan pemilihan model dengan menggunakan metode 

pengujian MWD (MWD test) yang dikembangkan oleh McKinnon, White dan 

Davidson tahun 1983. Hipotesi dalam pengujian MWD ini yakni : 

0H : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier) 

1H : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier) 

Langkah pertama uji MWD adalah estimasi model linier dan dapatkan nilai 

prediksinya ( ). Regresi model liniernya adalah: 

 + 1,748 0,054  +  0,083  + 0,003  - 0,016     (5.1) 

Langkah kedua uji MWD adalah estimasi model log linier dan dapatkan 

nilai prediksinya ( ). Hasil pengolahan data menunjukkan regresi model log-

linier adalah: 

= -0,964 + 1,0045  – 0,515  + 0,815  - 0,001  - 

0,165         (5.2) 

Setelah memperoleh nilai = -  dan Z2 =  pada langkah 

ketiga, dilanjutkan dengan melakukan estimasi persamaan linier berikut ini: 

     (5.3) 

 Daerah kritis dalam pengujian ini yakni jika nilai mutlak thitung lebih besar 

dari nilai ttabel maka hipotesis awal (H0) ditolak yang berarti  Z1 signifikan 

sehingga model yang tepat adalah log linier. Sebaliknya jika nilai mutlak thitung 

lebih kecil dari nilai ttabel maka hipotesis awal (H0) gagal ditolak berarti Z1 tidak 

signifikan sehingga model yang tepat adalah model linier.   

Tabel 5.1. Uji MWD Z1 

Variabel Nilai thitung ttabel Keputusan 

Z1 -2,313 2,048 Signifikan 
       Sumber : hasil EViews 

 

Dari hasil pengujian MWD pada Tabel 5.1 di peroleh keputusan, dengan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% maka nilai Z1 signifikan karena nilai 
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mutlak thitung = 2,032 lebih kecil dari nilai ttabel (df =28 dan α=5%) = 2,048 yang 

berarti Hipotesis awal (H0) ditolak sehingga model yang tepat adalah model log 

linier. 

Pada langkah kelima, dilanjutkan dengan melakukan estimasi pada 

persamaan berikut ini: 

  

          (5.4) 

Daerah kritis dalam pengujian ini yakni jika nilai mutlak thitung lebih besar 

dari nilai ttabel maka Z2 signifikan  sehingga menolak hipotesis alternatif (H1) dan 

model yang tepat adalah linier. Sebaliknya jika nilai mutlak thitung lebih kecil dari 

nilai ttabel maka Z2 tidak signifikan sehingga hipotesis alternatif (H1) gagal ditolak 

berarti model yang tepat adalah model log linier. 

Tabel 5.2. Uji MWD Z2 

Variabel Nilai thitung ttabel   Keputusan 

Z2 1,525 2,048 Tidak Signifikan 
    Sumber : hasil EViews 

 

Dari hasil pengujian MWD pada Tabel 5.2 di peroleh keputusan, dengan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% maka nilai Z2 tidak signifikan karena nilai 

mutlak thitung = 0,666 lebih kecil dari nilai ttabel (df=28 dan α=5%) = 2,048 yang 

berarti Hipotesis alternatif (H1) gagal ditolak sehingga model yang tepat adalah 

model log linier. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian MWD yakni model 

yang tepat digunakan untuk data dalam penelitian ini adalah model log linier. 

 

5.3. Uji Akur-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi 

Pengujian data dilakukan dengan menggunakan unit root test yang 

dikembangkan oleh Dickey-Fuller, atau lebih dikenal Augmented Dickey-Fuller 

Test (ADF) test. Uji akar unit melalui uji ADF memiliki hipotesis sebagai berikut: 

 H0 : Data tidak stasioner 

 H1 : Data stasioner 
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Dalam pengambilan keputusan apabila nilai mutlak thitung (ADF statistik) 

lebih besar dari MacKinnon Critical Value, maka tolak H0 atau disimpulkan 

bahwa data tersebut stasioner. Hasil dari pengujian akar-akar unit setiap variabel 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.3. Uji ADF Tingkat Level 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Keterangan 

lnY -0,364 -2,954 Tidak Stasioner 

lnX1 0,103 -2,954 Tidak Stasioner 

lnX2 -0,122 -2,963 Tidak Stasioner 

lnX3 4,043 -2,954 Sasioner 

lnX4 -3,297 -2,954 Stasioner 

lnX5 0,661 -2,960 Tidak Stasioner 

     Sumber : hasil EViews 

 

Pada Tabel 5.3 diatas dengan melihat nilai ADF masing-masing variabel 

pada tinglat signifikansi 5% menunjukkan hanya variabel X3 (Konsumsi Beras) 

dan X4 (Impor Beras) yang stasioner pada tingkat level. Langkah selanjutnya 

yakni melakukan uji derajat integrasi. Hasil pengujian derajat integrasi pertama 

ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.4. Uji ADF Pada Tingkat Differensi Pertama 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Keterangan 

lnY -4,670 -2,960 Stasioner 

lnX1 -5,178 -2,960 Stasioner 

lnX2 -3,161 -2,963 Stasioner 

lnX3 -4,933 -2,957 Sasioner 

lnX4 -6,693 -2,960 Stasioner 

lnX5 -7,202 -2,960 Stasioner 

Sumber : hasil EViews 
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Dari hasil pengujian tabel 5.4 dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel 

harga beras (Y), harga gabah (X1), produksi beras (X2), konsumsi beras (X3), 

impor beras (X4), dan luas lahan panen padi (X5) telah stasioner pada derajat 

integrasi pertama, karena nilai mutlak ADF lebih besar daripada nilai kritis pada 

tingkat kepercayaan 5%.  

 

5.4. Uji Kointegrasi  

Uji Kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan uji 

derajat integrasi. Uji kointegrasi dapat dipandang sebagai uji keberadaan 

hubungan jangka panjang, seperti yang dikehendaki oleh teori ekonomi. Tujuan 

utama uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah residual regresi 

terkointegrasi stasioner atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat 

hubungan yang stabil dalam jangka panjang dan sebaliknya jika tidak terdapat 

kointegrasi antar variabel berarti tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka 

panjang.  

Setelah diketahui bahwa variabel harga beras (Y), harga gabah (X1), 

produksi beras (X2), konsumsi beras (X3), impor beras (X4), dan luas lahan panen 

padi (X5) terintegrasi pada derajat yang sama yakni derajat integrasi pertama, 

maka dilakukan regresi antara variabel harga beras sebagai variabel terikat dan 

variabel harga gabah, produksi beras, konsumsi beras, impor beras, jumlah 

penududuk, dan luas lahan panen padi sebagai variabel bebas untuk mendapatkan 

nilai residualnya. Persamaan yang terbentuk yakni : 

=  -0,964 + 1,0045  – 0,515  + 0,815  - 0,001  - 

0,165           (5.5) 

 Dari persamaan 5.5 diperoleh nilai residual. Kemudian dilakukan 

pengujian akar unit dengan pendekatan ADF untuk mengetahui stasioneritas dari 

nilai residual. Hipotesis dalam pengujian ini: 

 H0 : Data tidak stasioner 

 H1 : Data stasioner 
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Hasil pengujian ADF untuk nilai residual pada tingkat level ditampilkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 5.5. Hasil Uji ADF Nilai Residual 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis MacKinnon 

Prob* Keterangan 
1% 5% 10% 

ECT -3,807 -3,646 -2,954 -2,615 0,001 Stasioner 
Sumber : hasil EViews 

 

 Dari tabel 5.5 dapat dilihat nilai mutlak thitung ADF lebih besar daripada 

nilai kritis Mackinnon pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% sehingga 

hipotesis awal ditolak, hal ini berarti data pada nilai residual stasioner. Karena 

data pada nilai residual diketahui stasioner maka terindikasi adanya kointegrasi. 

Dengan adanya kointegrasi berarti ada hubungan jangka panjang antara variabel 

yang diamati. 

 

5.5. Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Setelah melakukan pengujian kointegrasi dan menghasilkan kesimpulan 

bahwa antar variabel terdapat kointegrasi, maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan yakni membentuk persamaan error correction model (ECM). Model 

Koreksi Kesalahan (ECM) dimerupakan metode pengujian yang dapat digunakan 

untuk mencari model keseimbangan dalam jangka panjang. Suatu  model ECM 

dapat digunakan jika koefisien Error Corection Term (ECT) signifikan. Apabila 

koefisien ini tidak signifikan maka model tersebut tidak cocok dan perlu 

dilakukan perubahan spesifikasi lebih lanjut. Hipotesis dalam pengujian ini 

sebagai berikut : 

H0 : Koefisien ECT tidak signifikan 

H1 : Koefisien ECT signifikan 

Koefisien ECT signifikan apabila nilai mutlak thitung lebih besar dari nilai 

ttabel. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

ditampilkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 5.6. Hasil Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Variabel Koefisien t-statistik p-value 

Konstanta 0,080 3,243 0,003 

D(lnX1) 0,230 2,064 0,491 

D(lnX2) -0,901 -1,201 0,240 

D(lnX3) 0,846 1,413 0,169 

D(lnX4) 0,026 2,525 0,018 

D(lnX5) 1,071 1,279 0,211 

ECT -0,422 -3,807 0,008 

             Sumber : hasil EViews 

 

Persamaan Error Correction Model yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

= 0,080 + 0,230  – 0,901  + 0,846  + 0,026  + 

1,071  - 0,422ECT        (5.6) 

Berdasarkan hasil estimasi ECM pada tabel 5.7, maka dapat dilihat pada 

variabel Error Correction Term (ECT) nya signifikan pada tingkat kepercayaan 

95% karena nilai mutlak thitung = 3,807 lebih besar dari nilai ttabel = 2,447 sehingga 

menolak hipotesis awal. Hal ini menandakan model ECM sahih untuk digunakan. 

Selanjutnya akan dilakukan pengujian model secara keseluruhan dan parsial serta 

pengujian asumsi klasik regresi linier agar hasil estimasi dapat dipercaya. 

 

5.6. Analisis Jangka Pendek  

Untuk mengatahui lebih lanjut tingkat signifikansi model ECM tersebut, 

maka akan dilakukan pengujian lebih lanjut yaitu pengujian variabel-variabel 

tersebut secara individual (uji t), uji variabel-variabel secara bersama-sama (uji F), 

pengujian koefisien determinasi (R
2
) dan uji asumsi klasik dari hasil perhitungan 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

5.6.1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan 

Uji simultan dilakuakn untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap vaiabel tidak bebas (Y). Nilai statistik yang 



50 

 

digunakan yakni nilai statistik Fhitung. Jika nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel 

maka hipotesis awal akan ditolak sehingga model dikatakan sesuai atau secara 

bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis 

yang digunakan yakni : : 

0H  :  artinya secara bersama-sama variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

1H  : ada salah satu ; artinya secara bersama-sama variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Hasil pengujian dengan uji F ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.7. Nilai Fhitung Jangka Pendek 

Fhitung Ftabel Keputusan 

8,487 4,28 Signifikan 

     Sumber : hasil EViews 

 

Dari hasil pada tabel 5.7 di atas dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

5% maka keputusan yang diambil yakni menolak hipotesis awal karena nilai 

Fhitung= 8,487 > nilai Ftabel= 4,28. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikat. 

 

5.6.2. Uji Koefisien Resresi Secara Parsial 

Pengujian secara individual ini dimaksudkan untuk mengatahui apakah 

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Nilai statistik yang digunakan yakni nilai statistik thitung. Jika nilai 

mutlak thitung lebih besar dari nilai ttabel maka hipotesis awal akan ditolak sehingga 

variabel bebas ke-i signifikan berpengaruh terhadap varaiabel terikat. Hipotesis 

yang digunakan yakni : 

0H   :   artinya bahwa bariabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

1H  :  artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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Hasil pengujian uji parsial ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.8 Uji parsial Jangka Pendek 

Variabel Koefisien 
Nilai Mutlak 

thitung 
ttabel Keputusan 

Konstanta 0,080 3,243 2,447 Tidak Signifikan 

D(lnX1) 0,230 2,064 2,447 Tidak Signifikan 

D(lnX2) -0,901 -1,201 2,447 Tidak Signifikan 

D(lnX3) 0,846 1,413 2,447 Tidak Signifikan 

D(lnX4) 0,021 2,525 2,447 Signifikan 

D(lnX5) 1,071 1,279 2,447 Tidak Signifikan 

        Sumber : hasil EViews 

 

Dari hasil pengujian pada tabel 5.8 di atas pada tingkat kepercayaan 95% 

diperoleh kesimpulan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel impor beras 

(X4) yang signifikan berpengaruh terhadap harga beras, sedangkan variabel harga 

gabah (X1), produksi beras (X2), konsumsi beras (X3), dan luas panen padi (X5) 

masing-masing tidak signifikan berpengaruh terhadap harga beras karena nilai 

mutlak thitung lebih kecil dari nilai ttabel sehingga hipotesis awal (H0) gagal ditolak. 

 

5.6.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai R
2
 (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 berkisar 

antara 0-1, apabila nilai R
2
 makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen makin kecil dan sebaliknya nilai R
2
 masin 

mendekali 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen makin besar. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R
2
 adalah 0,662 yang berarti 

variabel produksi beras, konsumsi beras, impor beras, jumlah penduduk, dan 

harga gabah mempengaruhi variabel harga beras sebesar 66,2%. Sedangkan 

sisanya 33,8% dijelaskan oleh variabel yang tidak dianalisis dalam model regresi. 
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5.6.4. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebagaimana model Ordinary Least Square (OLS) yang baik dengan 

didasarkan pada asumsi tertentu menghasilkan estimator yang baik, yaitu linier 

tidak bias dengan varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator = 

BLUE). Untuk itu perlu dibuktikan lebih lanjut apakah model regresi yang 

digunakan sudah memebuhi asumsi tersebut. Berikut tiga asumsi yang digunakan: 

 

5.6.4.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

yang signifikan diantara variabel bebas. Untuk pendeteksian adanya 

multikolinieritas digunakan nilai Faktor Variansi Inflasi (VIF). Jika nilai VIF 

lebih dari 10 maka terindikasi terdapat permasalahan multikolinieritas. Nilai VIF 

untuk persamaan jangka pendek ini yakni ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.9. Uji Multikolinieritas Jangka pendek 

Variabel VIF 

X1 1.173083 

X2 2.836912 

X3 1.225269 

X4 1.163053 

X5 2.521841 

ECT 1.380795 

          Sumber : hasil EViews 

 Dari tabel 5.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing 

variabel tidak lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

permasalahan multikolinieritas. 

 

5.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji homoskedastisitas bertujuan untuk melihat sebaran atau variansi titik-titik 

dari nilai residual. Model regresi yang baik juga salah satunya ialah nilai residual 

yang muncul dalam fungsi regresi populasi mempunyai varians yang sama atau 
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homoskedastik. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 

pengujian Glejser, hipotesis adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

H1 : Terdapat heteroskedastisitas 

Dari pengujian Glejser diperoleh p-value yang ditampilkan di dalam tabel 

berikut:  

Tabel 5.10. Uji Heteroskedastisitas Jangka Pendek 

p-value Keputusan 

0,596 Tidak ada heteroskedastisitas 

                       Sumber : hasil EViews 

Dari hasil uji heteroskadastisitas pada tabel 5.10 maka dapat disimpulkan 

bahwa p-value sebesar 0,596 > α (0,05) berarti H0 diterima dan kesimpulannya 

tidak ada heteroskedastisitas dalam jangka pendek. 

5.6.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier 

antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu.Model 

dikatakan baik jika tidak terdapat masalah autokorelasi.Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan uji 

Durbin-Watson(DW). Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari (4-DL) 

maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.Berikut pengujian 

hipotesisnya : 

H0 :  (Tidak terdapat autokorelasi) 

H1 :  (Terdapat autokorelasi) 

Berikut hasil pengujian ditampilkan pada tabel : 

Tabel 5.11. Pengujian Autokorelasi Jangka Pendek 

Durbin Watson Keputusan 

1,192365 Tidak Terdapat Autokorelasi 

     Sumber : hasil EViews 



54 

 

Nilai Durbin Watson menurut tabel Durbin Watson dengan n=33 dan k=3 

didapat angka dL= 1,1439, dU=1,8076 dan dU-4= 2,1924. Oleh karena itu maka 

1,1439 < 1,272 < 2,1924. Karena nilai DW diantara dK dan dU-4, maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. 

 

5.7. Analisis Jangka Panjang  

Untuk analisis jangka panjang juga dilakukan pengujian pengaruh variabel 

bebas secara bersama (uji F) dan pengujian pengaruh variabel bebas secara 

individu. Selain itu juga karena metode estimasi yang digunakan dalam analisis 

ini menggunakan OLS maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi 

linier guna menghasilkan estimator yang baik, yaitu linier tidak bias dengan 

varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator = BLUE). Berikut ini 

hasil kointegrasi jangka panjang : 

 

Tabel 5.12. Hasil Kointegrasi (Model Jangka Panjang) 

Variabel Koefisien p-value 

Konstanta -0,964 0,915 

lnX1 1,004 0,000 

lnX2 -0,515 0,559 

lnX3 0,815 0,121 

lnX4 -0,001 0,953 

lnX5 -0.165 0,922 

        Sumber : hasil EViews 

5.7.1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan  

Uji simultan dilakuakn untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap vaiabel tidak bebas (Y). Hipotesis yang 

digunakan yakni : : 

0H  :  artinya secara bersama-sama variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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1H  : ada salah satu ; artinya secara bersama-sama variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Nilai statistik yang digunakan yakni nilai statistik Fhitung. Jika nilai Fhitung 

lebih besar dari nilai Ftabel maka hipotesis awal akan ditolak sehingga model 

dikatakan sesuai atau secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

Hasil pengujian dengan uji F ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.13. Nilai Fhitung Jangka Panjang 

Fhitung Ftabel Keputusan 

345,854 2,56 Signifikan 
           Sumber : hasil EViews 

Dari hasil pada tabel 5.13 di atas dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

95% maka keputusan yang diambil yakni menolak hipotesis awal karena nilai 

Fhitung = 345,854 > nilai Ftabel = 2,56. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel 

bebas mempengaruhi variabel terikat. 

 

5.7.2. Pengujian Koefisien Resresi Secara Parsial 

Pengujian secara individual ini dimaksudkan untuk mengatahui apakah 

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Nilai statistik yang digunakan yakni nilai statistik thitung. Jika nilai 

mutlak thitung lebih besar dari nilai ttabel maka hipotesis awal akan ditolak sehingga 

variabel bebas ke-i signifikan berpengaruh terhadap varaiabel terikat. Hipotesis 

yang digunakan yakni : 

0H   :   artinya bahwa bariabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

1H  :  artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Dari hasil pengujian data dengan EViews diperoleh nilai thitung masing-

masing variabel sebagai berikut: 
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Tabel 5.16. Uji Parsial Jangka Panjang 

Variabel Koefisien 
Nilai Mutlak 

thitung 
ttabel Keputusan 

Konstanta -0,964 -0,106 2,048 Tidak Signifikan 

lnX1 1,004 11,130 2,048 Signifikan 

lnX2 -0,515 -0,590 2,048 Tidak Signifikan 

lnX3 0,815 1,595 2,048 Tidak Signifikan 

lnX4 -0,001 -0,059 2,048 Tidak Signifikan 

lnX5 -0.165 0,098 2,048 Tidak Signifikan 

Sumber : hasil EViews 

Dari hasil pengujian pada tabel 5.16 di atas pada tingkat kepercayaan 95% 

diperoleh kesimpulan bahwa dalam jangka panjang hanya variabel harga gabah 

(X1) yang signifikan berpengaruh terhadap variabel harga beras karena nilai 

mutlak thitung lebih besar dari nilai ttabel sehingga hipotesis awal (H0) ditolak. 

 

5.7.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai R
2
 (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 berkisar 

antara 0-1, apabila nilai R
2
 makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen makin kecil dan sebaliknya nilai R
2
 masin 

mendekali 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen makin besar. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai R
2
 adalah 0,984 yang berarti 

variabel produksi beras, konsumsi beras, impor beras, jumlah penduduk, dan 

harga gabah mempengaruhi variabel harga beras sebesar 98,4%. Sedangkan 

sisanya 1,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak dianalisis dalam model regresi. 

 

5.7.4. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebagaimana model Ordinary Least Square (OLS) yang baik dengan 

didasarkan pada asumsi tertentu menghasilkan estimator yang baik, yaitu linier 

tidak bias dengan varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator = 
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BLUE). Untuk itu perlu dibuktikan lebih lanjut apakah model regresi yang 

digunakan sudah memebuhi asumsi tersebut. Berikut tiga asumsi yang digunakan: 

 

5.7.4.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

yang signifikan diantara variabel bebas. Untuk pendeteksian adanya 

multikolinieritas ada beberapa cara yang dapat digunakan nilai Faktor Variansi 

Inflasi (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka terindikasi terdapat permasalahan 

multikolinieritas. Nilai VIF untuk persamaan jangka pendek ini yakni ditampilkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 5.18. Uji Multikolinieritas Jangka Panjang 

Variabel VIF 

X1 13,555 

X2 43,182 

X3 11,445 

X4 1,620 

X5 47,206 

         Sumber : hasil EViews 

 

Dari tabel 5.18 di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF variabel harga gabah 

(X1) = 13,555, produksi beras (X2) = 43,182, konsumsi beras (X3) = 11,445 dan 

luas lahan panen (X5) = 47,206 masing-masing lebih dari 10 sedangkan nilai VIF 

variabel impor beras (X4) = 1,620 lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan 

terdapat permasalahan multikolinieritas. Tanpa adanya perbaikan multikolinieritas 

tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena masalah estimator yang BLUE 

tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel bebas. 

 

5.7.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji homoskedastisitas bertujuan untuk melihat sebaran atau variansi titik-titik 

dari nilai residual. Model regresi yang baik juga salah satunya ialah nilai residual 

yang muncul dalam fungsi regresi populasi mempunyai varians yang sama atau 
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homoskedastik. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 

pengujian Glejser, hipotesis adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

H1 : Terdapat heteroskedastisitas 

Dari pengujian Glejser diperoleh p-value yang ditampilkan di dalam tabel berikut:  

 

Gambar 5.19. Uji Heteroskedastisitas Jangka Panjang 

p-value Keputusan 

0,131 Tidak ada heteroskedastisitas 

            Sumber : hasil EViews 

Dari hasil uji heteroskadastisitas pada tabel 5.17 maka dapat disimpulkan 

bahwa p-value sebesar 0,131 > α (0,05) berarti H0 diterima dan kesimpulannya 

tidak ada heteroskedastisitas dalam jangka panjang. 

 

5.5.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier 

antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu.Model 

dikatakan baik jika tidak terdapat masalah autokorelasi.Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan uji 

Durbin-Watson(DW). Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari (4-DL) 

maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.Berikut pengujian 

hipotesisnya : 

H0 :  (Tidak terdapat autokorelasi) 

H1 :  (Terdapat autokorelasi) 

Berikut hasil pengujian ditampilkan pada tabel : 

Tabel 5.11. Pengujian Autokorelasi Jangka Pendek 

Durbin Watson Keputusan 

1,272 Tidak Terdapat Autokorelasi 

     Sumber : hasil EViews 
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Nilai Durbin Watson menurut tabel Durbin Watson dengan n=33 dan k=3 

didapat angka dL= 1,1439, dU=1,8076 dan dU-4= 2,1924. Oleh karena itu maka 

1,1439 < 1,272 < 2,1924. Karena nilai DW diantara dK dan dU-4, maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. 

 

5.8. Pembahasan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek secara bersama-sama variabel harga gabah, produksi beras, konsumsi 

beras, impor beras, jumlah penduduk, dan luas lahan panen padi mempengruhi 

harga beras di Indonesia. Besarnya pengaruh adalah 66,2%. Sedangkan sisanya 

33,8% dijelaskan oleh variabel yang tidak dianalisis dalam model regresi. 

Pada jangka panjang secara bersama-sama variabel harga gabah, produksi 

beras, konsumsi beras, impor beras, jumlah penduduk, dan luas lahan panen padi 

mempengruhi harga beras di Indonesia. Besarnya pengaruh adalah 98,4%. 

Sedangkan sisanya 1,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak dianalisis dalam 

model regresi. 

Dari koefisien Error Correction Term (ECT) pada taraf signifikansi sebesar 

5% secara statistik signifikan di dalam model. Karena nilai mutlak thitung = 3,807 

lebih besar dari nilai ttabel = 2,447 Hal ini berarti model spesifikasi ECM yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sahih dan mampu menjelaskan hubungan 

jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai koefisien ECT sebesar -0,422 

mempunyai makna bahwa perbedaan antara nilai sebenarnya harga beras dengan 

nilai keseimbangannya sebesar 0,422 yang akan disesuaikan dalam waktu 1 (satu) 

tahunan. 

 

5.8.1. Pengaruh Harga Gabah terhadap Harga Beras 

Dari hasil perhitungan menunjukkan koefisien variabel harga beras dalam 

jangka pendek memiliki hubungan positif terhadap variabel harga gabah yaitu 

sebesar 0,230. Hal ini berarti apabila harga gabah naik satu (rupiah) maka harga 

beras akan turun sebesar 0,230. Jika dilihat dari nilai mutlak statistik thitung sebesar 
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2,064 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 2,447 menunjukkan bahwa variabel harga 

gabah tidak signifikan mempengaruhi harga beras.  

Dalam jangka panjang, nilai koefisien harga gabah sebesar 1,004 

menunjukkan bahwa harga gabah memiliki hubungan positif terhadap harga beras. 

Hal ini berarti apabila harga gabah naik satu (rupiah) maka harga beras juga akan 

turun sebesar 1,004. Selain itu dilihat dari nilai mutlak statistik thitung sebesar 

11,130 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,048 menunjukkan bahwa variabel 

harga beras signifikan mempengaruhi harga beras.  

 

5.8.2. Pengaruh Produksi Beras terhadap Harga Beras 

Dari hasil perhitungan menunjukkan koefisien variabel harga beras dalam 

jangka pendek memiliki hubungan negatif terhadap variabel produksi beras yaitu 

sebesar -0,901. Hal ini berarti apabila produksi beras bertambah satu (ribu ton) 

maka harga beras akan turun sebesar 0,901. Jika dilihat dari nilai mutlak statistik 

thitung sebesar 1,201 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 2,447 menunjukkan bahwa 

variabel produksi beras tidak signifikan mempengaruhi harga beras.  

Dalam jangka panjang, nilai koefisien produksi beras sebesar -0,515 

menunjukkan bahwa produksi beras memiliki hubungan negatif terhadap harga 

beras. Hal ini berarti apabila produksi beras bertambah satu (ribu ton) maka harga 

beras akan turun sebesar 0,515. Selain itu dilihat dari nilai mutlak statistik thitung 

sebesar 0,590 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 2,048 menunjukkan bahwa 

variabel produksi beras tidak signifikan mempengaruhi harga beras.  

 

5.8.3. Pengaruh Konsumsi Beras terhadap Harga Beras 

Dari hasil perhitungan dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

jangka pendek, nilai koefisien konsumsi beras sebesar 0,846 menunjukkan bahwa 

konsumsi beras memiliki hubungan positif terhadap harga beras. Hal ini berarti 

setiap kenaikan konsumsi beras sebesar satu (ribu ton) maka harga beras juga 

akan sebesar 0,846. Akan tetapi dilihat dari nilai mutlak statistik thitung sebesar 

1,413 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 2,447 menunjukkan bahwa variabel 

konsumsi beras tidak signifikan mempengaruhi harga beras.  
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Dalam jangka panjang, nilai koefisien konsumsi beras sebesar 0,815 

menunjukkan bahwa konsumsi beras memiliki hubungan positif terhadap harga 

beras. Dalam jangka panjang setian kenaikan konsumsi beras sebesar satu (ribu 

ton) maka harga beras juga akan naik sebesar 0,815. Dilihat dari nilai mutlak 

statistik thitung sebesar 1,595 yang lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,048 

menunjukkan bahwa variabel konsumsi beras signifikan mempengaruhi harga 

beras.  

 

5.8.4. Pengaruh Impor Beras terhadap Harga Beras 

Dari hasil perhitungan dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

jangka pendek, nilai koefisien impor beras sebesar 0,026 menunjukkan bahwa 

impor beras memiliki hubungan positif terhadap harga beras. Dilihat dari nilai 

mutlak statistik thitung sebesar 2,525 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,447 

menunjukkan bahwa variabel impor beras signifikan mempengaruhi harga beras. 

Hal ini dapat diartikan bahwa setiap Indonesia mengimpor beras sebesar satu (ribu 

ton) maka harga beras akan naik sebesar 0,026. 

Dalam jangka panjang, nilai koefisien impor beras sebesar -0,001 

menunjukkan bahwa impor beras memiliki hubungan negatif terhadap harga 

beras. Akan tetapi dilihat dari nilai mutlak statistik thitung sebesar 0,059 lebih kecil 

dari nilai ttabel sebesar 2,048 menunjukkan bahwa variabel impor beras tidak 

signifikan mempengaruhi harga beras.  

 

5.8.5. Pengaruh Luas Lahan Panen Padi terhadap Harga Beras 

Dari hasil perhitungan dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

jangka pendek, nilai koefisien luas lahan panen padi sebesar 1,071 menunjukkan 

bahwa luas lahan panen padi memiliki hubungan positif terhadap harga beras. Hal 

ini berarti setiap luas lahan panen padi bertambah sebanyak satu (Ha) maka harga 

beras akan naik sebesar 1,071. Akan tetapi dilihat dari nilai mutlak statistik thitung 

sebesar 1,279 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 2,447 menunjukkan bahwa 

variabel luas lahan panen padi tidak signifikan mempengaruhi harga beras.  
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Dalam jangka panjang, nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 0,165 

menunjukkan bahwa luas lahan panen padi memiliki hubungan negatif terhadap 

harga beras. Dilihat dari nilai mutlak statistik thitung sebesar 0,098 lebih kecil dari 

nilai ttabel sebesar 2,048 menunjukkan bahwa variabel luas lahan panen padi tidak 

signifikan mempengaruhi harga beras. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap luas 

lahan panen padi bertambah sebesar satu (Ha) maka harga beras akan turun 

sebesar 0,098. 


