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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia memiliki iklim tropis yang dapat memberikan peluang besar bagi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Peran strategis sektor 

pertanian dalam perekonomian diperkuat dengan beberapa alasan yaitu, sektor pertanian 

merupakan penghasil bahan pokok, masih tersedianya  lahan untuk mengembangkan 

sektor pertanian, dan sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor 

pertanian ( Setiadi dan Hutabarat, 1999:13). Selain itu sektor pertanian juga masih 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) di 

Indonesia ( Soekartawi, 1999:3).  

Pada tabel 1.1 menjelaskan PDB Indonesia atas harga konstan  2010 menurut 

lapangan usaha  tahun 2015-2019. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di Indonesia 

mendapatkan peringkat ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan besar. 

Permintaan dalam dan luar negeri terhadap barang industri seperti tembakau selalu 

meningkat, hal ini akan menyebabkan industri pengolahan berada pada peringkat 

pertama. Sedangkan pada perdagangan besar mendapat peringkat kedua karena 

meningkatnya produksi akibat permintaan barang (BPS, 2019). Nilai PDB di Indonesia 

khususnya tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.966.727 

Miliar, sedangkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian tahun 2015 sampai 

2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 183.511 Miliar (BPS, 2020).  

Tahun 2015 PDB sektor pertanian sebesar Rp. 1.171.446 Miliar atau berkontribusi 

sebesar 13,04 persen, sedangkan tahun 2019 nilai PDB sektor pertanian mengalami 

peningkatan sebesar Rp.1.354.957 Miliar. Meningkatnya pertumbuhan nilai PDB tidak 

diimbangi dengan kontribusi sektor pertanian, karena tahun 2019 kontribusi sektor 

pertanian menurun sebesar 12,73 persen. Menurut BPS (2019) menurunnya kontribusi 

sektor pertanian terhadap PDB dapat disebabkan oleh pertumbuhan sektor lain lebih 

berkembang pesat dibanding sektor pertanian, meskipun pertumbuhan PDB sektor 
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pertanian dari tahun selalu meningkat. Penurunan kontribusi sektor pertanian juga 

dapatdisebabkan oleh pergeseran masa tanam dan luas panen, sehingga produksi yang 

dihasilkan tidak maksimal (BPS,2019). 

Tabel 1.1 

PDB Indonesia Atas Harga Konstan 2010 Menurut  
Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2015-2019 

Sumber : BPS, 2020 

Sektor pertanian dibagi menjadi enam subsektor yaitu, subsektor tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (BPS, 2013). Dari 

keenam subsektor pertanian tersebut, tanaman pangan menjadi andalan bagi masyarakat 

Indonesia karena penyedia bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan (BPS, 

2018).  Terdapat tujuh komoditas tanaman pangan yaitu, padi, jagung, kedelai, kacang 

tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari tujuh komoditas tersebut padi dan 

jagung merupakan komoditas penting untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, sehingga 

permintaan kedua komoditas tersebut tinggi dibanding komoditas lainnya. Padi dapat 

diolah menjadi beras dengan cara memisahkan antara bulir padi dan sekam dengan cara 

No. Lapangan Usaha Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

1.171.446 1.210.996 1.258.376 1.307.374 1.354.957 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 

767.327 774.593 779.678 796.505 806.206 

3. Industri Pengolahan 1.934.533 2.016.876 2.103.466 2.193.368 2.276.683 

4. Pengadaan Listrik dan 

Gas 

94.895 100.010 101.551 107.109 111.437 

5. Kontruksi 879.164 925.040 987.925 1.048.083 1.108.425 

6. Perdagangan Besar dan 

Ecer 

1.207.165 1.225.761 1.311.747 1.376.883 1.440.523 

7. Transportasi dan 

Pergudangan 

348.856 

 

374.843 

 

406.679 435.382 463.255 

8. Infomasi dan 

Komunikasi 

421.770 459.208 503.421 538.763 589.435 

9. Jasa-jasa 347.269 378.279 398.971 415.621 443.042 

10. Produk Domestik 

Bruto (PDB) 

8.982.517 9.434.613 9.912.928 10.425.397 10.949.244 
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digiling atau ditumbuk. Beras merupakan kebutuhan pokok yang dijadikan sebagai 

sumber tenaga karena kandungan kalori dan proteinnya yang tinggi dapat memenuhi 

kebutuhan pangan (Catur, 2006:2). Sedangkan jagung juga memiliki peranan penting 

bagi manusia karena nilai nutrisi yang hampir seimbang dengan beras, sehingga jagung 

dapat menggantikan beras sebagai bahan pokok (Selly.dkk, 2015:6). 

 

Sumber : Susenas 2014-2019 Triwulan I BPS 

Gambar 1.1 

Permintaan Beras dan Jagung  

di Indonesia tahun 2015 - 2019 

 Permintaan akan beras dan jagung mencerminkan kebutuhuan beras dalam negeri, 

yang dapat dilihat berdasarkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi luar rumah tangga. 

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir konsumsi beras dan jagung 

khususnya dalam rumah tangga mengalami fluktuasi, hal ini dapat disebabkan oleh faktor 

yang dapat mempengaruhi konsumsi. Meningkatnya jumlah penduduk akan 

mengakibatkan jumlah rumah tangga di Indonesia meningkat, hal ini akan mempengaruhi 

jumlah konsumsi beras dan jagung dalam rumah tangga. Tahun 2019 konsumsi beras 

sebesar 97,63 kg, sedangkan permintaan jagung sebesar 1,51 kg. Berdasarkan gambar 

tersebut bahwa konsumsi beras sangat tinggi dibanding jagung, hal ini dapat disebabkan 

98.35 100.57 97.43 96.33 97.63

1.79 1.81 1.5 1.64 1.51

2015 2016 2017 2018 2019

(kg/kapita/tahun)

Beras Jagung
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oleh budaya  masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok 

pangan dalam rumah tangga. Penurunan konsumsi beras dalam rumah tangga disebabkan 

oleh kebijakan pemerintah yang membatasi permintaan beras agar memilih bahan pokok 

lainnya (BPS, 2019). 

Penelitian Bamidele di Nigeria (2010) menjelaskan variabel pendapatan, pendidikan, 

jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga, dan harga beras dapat berpengaruh 

terhadap konsumsi beras rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data primer dengan 

metode regresi logistik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan 

pendapatan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, harga beras berpengaruh signifikan 

terhadap konsumsi beras. Sedangkan secara parsial jumlah pendapatan, pendidikan, dan 

jumlah anggota keluarga berhubungan postif dan berpengaruh terhadap konsumsi, 

sedangkan harga beras berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap konsumsi beras 

dalam rumah tangga.  

Lisa dkk., (2013) menjelaskan bahwa konsumsi pangan dipengaruhi oleh tiga faktor 

antara lain adalah PDRB, harga konsumen, dan jumlah penduduk. Penelitian ini 

menggunakan metode regresi linear berganda dengan data tahunan periode 2001 sampai 

2010 yang menganalisis faktor-faktor konsumsi pangan di Sumatera Utara. Hasil 

penelitian menunjukkan secara bersama-sama PDRB, harga konsumen, dan jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap konsumsi pangan, sedangkan secara parsial konsumsi 

pangan hanya dipengaruhi oleh PDRB.  Penelitian yang sama dianalisis oleh Ermon 

(2012) menemukan bahwa konsumsi dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, inflasi, 

pendapatan disposibel, suku bunga. Untuk menganalisis konsumsi pangan di Indonesia 

peneliti menggunakan metode Two Stages Least Squared (TSLS). Hasilnya menunjukkan 

bahwa inflasi, pendapatan, suku bunga berpengaruh signifikan terhadap konsumsi di 

Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka rumusan masalah dalam 

penelitian saya adalah menganalisis permintaan beras dan jagung di Indonesia tahun 1985 
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sampai tahun 2018. Dan dalam penelitian ini juga menghitung elastisitas ermintaan akan 

beras dan jagung. Menurut Kementerian Pertanian Indonesia bahwa tahun 1985 terjadi 

permasalahan tingkat permintaan beras dan jagung, seperti yang dijelaskan pada progam 

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dirancang untuk meningkatkan hasil 

produksi pertanian agar permintaan akan beras dan jagung ini dapat tercukupi. Dengan 

adanya program tersebut, mulai tahun 1985 Indonesia mampu menjadi ekspontir beras 

dan jagung. Pada tahun 1998 sampai tahun 2018 harga beras  lokal mulai melonjak tinggi 

dan kebutuhan akan beras juga semakin tinggi, hal ini dapat menyebabkan masyarakat 

yang mempunyai pendapatan rendah akan kesulitan mendapatkan beras. Ketidak 

seimbangnya permintaan beras di Indonesia maka pemerintah memberlakukan kebijakan 

diversifikasi pangan, yaitu dengan mengkonsumsi bahan makanan selain beras 

(Rahardjo,1993). Penelitian saya menggunakan dua variabel terikat yaitu, model pertama 

adalah permintaan beras dalam rumah tangga, sedangkan dalam model kedua 

menggunakan konsumsi jagung dalam rumah tangga. Variabel bebasnya adalah jumlah 

rumah tangga, PDB per kapita, harga barang tersebut, dan harga barang terkait. Metode 

yang saya gunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah metode Ordinary Least Square (OLS) yang diestimasi dengan perangkat 

lunak yaitu stata 13. Sehingga penelitian yang saya buat berjudul “ Analisis Permintaan 

Beras dan Jagung di Indonesia “ 

1.2 Kesenjangan Penelitian  

 

Kesenjangan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah menghitung 

permintaan pada dua komoditi yaitu beras dan jagung dalam rumah tangga. Variabel 

bebas yang digunakan untuk menganalisis permintaan beras dan jagung terdapat empat  

variabel yaitu,  jumlah rumah tangga, PDB perkapita, harga konsumen, dan harga barang 

terkait. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Indonesia. Metode yang saya gunakan 

untuk menganalisis konsumsi pangan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan data 

runtut waktu periode 1985 sampai 2018.  

1.3 Tujuan Penelitian 
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1. Mengetahui dan menganalisis permintaan beras dalam rumah tangga di Indonesia 

pada periode 1985 sampai 2018. 

2. Mengetahui dan menganalisis permintaan jagung dalam rumah tangga di 

Indonesia pada periode 1985 sampai 2018. 

3. Menghitung dan menganalisis elastisitas permintaan beras dan jagung dalam 

periode 1985-2018 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square 

(OLS) dengan data runtut waktu periode 1985 sampai 2018. Metode OLS digunakan 

untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan beras dan jagung secara matematis yang 

menitikberatkan pada pembuktian hipotesis.  

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen yaitu permintaan beras dan jagung 

dalam rumah tangga. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ada empat 

yaitu, jumlah rumah tangga, PDB perkapita, harga konsumen, dan harga barang terkait. 

Sehingga hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel jumlah rumah tangga, PDB per kapita, harga beras, harga jagung, dan inflasi 

bahan makanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi beras. 

Sedangkan secara parsial konsumsi beras dalam rumah tangga dipengaruhi oleh 

jumlah rumah tangga dan harga beras. 

2. Konsumsi jagung dalam rumah tangga secara simultan dipengaruhi oleh jumlah 

rumah tangga, harga jagung, harga ubi kayu, dan inflasi bahan makanan. Sedangkan 

secara parsial variabel jumlah rumah tangga dan harga jagung berpengaruh signifikan 

terhadap konsumsi jagung.  

1.5 Kontribusi Riset 
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Berdasarkan pada penelitian yang saya lakukan berjudul “Analisis Konsumsi Pangan 

di Indonesia” maka kontribusi riset dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bidang ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang ekonomi pertanian, terutama berhubungan dengan konsumsi pangan bagi 

rumah tangga di Indonesia. Dan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman bahwa 

bahan pangan tidak hanya beras saja, tetapi pengembangannya bisa menggunakan 

jagung. 

2. Pemerintah  

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk 

mempertahankan produksi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat 

Indonesia. Pemerintah juga harus meningkatkan produksi pangan dengan cara 

intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan, sehingga tanaman pangan lainnya dapat 

dijadikan sebagai bahan pangan substitusi 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima yang pembahasannya saling terkait 

dan tersusun sebagi berikut :  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kesenjangan penelitian, 

ringkasan metode, ringkasan hasil, kontribusi riset, dan sistematika skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori yang dari beberapa sumber, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Bab ini memuat pendekatan penelitian, model analisis, definisi operasional variabel, 

sumber, prosedur pegumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN  
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Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, deskripsi penelitian, analisis model, 

serta pembahasan hasil. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini memuat beberapa ringkasan hasil, keterbatasan penelitian, dan saran . 

 




