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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hubungan kausalitas yang terjadi antara inflasi dan harga eceran beras (HEB) 

adalah satu arah, yaitu dari inflasi ke harga eceran beras (HEB). Inflasi 

mempengaruhi harga eceran beras (HEB) pada α 5% yaitu sebesar 0,04735. 

Artinya, kenaikan 1% inflasi akan mempengaruhi harga eceran beras (HEB) 

sebesar 0,04735%. 

 

2. Hubungan kausalitas yang terjadi antara inflasi dan harga pembelian 

pemerintah (HPP) baik untuk gabah kering panen maupun gabah kering 

giling adalah satu arah, yaitu inflasi mempengaruhi HPP. Inflasi 

mempengaruhi harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen 

(HGKP) pada α 1% yaitu sebesar 0,00347%. Artinya, kenaikan 1% inflasi 

akan mempengaruhi harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen 

(HGKP) sebesar 0,00347%. Sedangkan inflasi mempengaruhi harga 

pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (HGKG) pada α 1% yaitu 

sebesar 0,00098. Artinya, kenaikan 1% inflasi akan mempengaruhi harga 

pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (HGKG) sebesar 0,00098%. 
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3. Hubungan kausalitas yang terjadi antara harga pembelian pemerintah (HPP) 

baik untuk gabah kering panen maupun gabah kering giling dan dan harga 

eceran beras (HEB) adalah satu arah, yaitu HEB mempengaruhi HPP. Harga 

eceran beras (HEB) mempengaruhi harga pembelian pemerintah untuk gabah 

kering panen (HGKP) pada α 1% yaitu sebesar 0,00084. Artinya, kenaikan 

1% harga eceran beras (HEB) akan mempengaruhi harga pembelian 

pemerintah untuk gabah kering panen (HGKP) sebesar 0,00084%. Sedangkan 

harga eceran beras (HEB) mempengaruhi harga pembelian pemerintah untuk 

gabah kering giling (HGKG) pada α 5% yaitu sebesar 0,04690. Artinya, 

kenaikan 1% harga eceran beras  (HEB) akan mempengaruhi harga 

pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (HGKG) sebesar 0,04690%. 

 

4. Hubungan kausalitas yang terjadi antara inflasi volatile food  (IVF)dan harga 

eceran beras (HEB) adalah satu arah, yaitu dari inflasi volatile food  (IVF) ke 

harga eceran beras (HEB). Inflasi volatile food (IVF) mempengaruhi harga 

eceran beras (HEB) pada α 10% yaitu sebesar 0,07856. Artinya, kenaikan 1% 

inflasi volatile food akan mempengaruhi harga eceran beras (HEB) sebesar 

0,07856%. 

 

5. Kebijakan HPP yang dilakukan oleh pemerintah masih belum efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil elastisitas transmisi harga antara harga eceran beras 

(HEB) dan harga pembelian pemerintah (HGKP dan HGKG) yang kurang <1 

(Et < 1). Artinya bahwa perubahan harga di tingkat konsumen yang terjadi 

tidak direspon secara baik oleh harga di tingkat produsen, sehingga petani 

tidak merasakan dampak dari kenaikan harga yang terjadi. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada, maka saran yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan HPP yang 

ditetapkan, karena kebijakan tersebut belum mampu menjelaskan fungsinya 

dengan baik. Sistem informasi dan pengawasan yang kurang baik perlu 

diperbaiki, agar kebijakan tersebut dapat benar-benar memberikan dampak 

yang baik bagi kesejahteraan petani. Kebijakan multikualitas perlu diterapkan 

dalam kebijakan HPP, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas 

gabah/beras dan harga yang diterima oleh petani. 

 

2. Bagi peneliti sejenis, diharapkan agar dapat melakukan penelitian lanjutan 

mengenai efektifitas kebijakan HPP dan dampaknya bagi kesejahteraan 

petani, agar penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

membuat sebuah kebijakan.     

 

 


