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I. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Kebijakan Harga 

 

Peran utama dari analisis kebijakan pangan adalah untuk merancang sebuah 

program yang menghubungkan antara masalah lingkungan mikro dan makro, yang 

bertujuan untuk pertumbuhan lebih cepat. Empat tujuan dasar kebijakan pangan 

nasional adalah: (1) efisiensi pertumbuhan di sektor pertanian, (2) peningkatan 

distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, (3) kecukupan gizi 

bagi seluruh penduduk, dan (4) menjamin ketahanan pangan yang memadai ketika 

gagal panen, bencana alam atau pasokan makanan dan harga dunia yang tidak 

stabil (Timmer, et.al. 1983). 

 

Salah satu kebijakan pangan yang mendapat perhatian khusus adalah kebijakan 

harga beras. Kebijakan harga beras di Indonesia pertama kali diajukan secara 

komprehensif dan operasional oleh Mears dan Afiff  pada tahun 1969. Falsafah 

dasar kebijakan tersebut berisikan beberapa komponen sebagai berikut: (1) 

menjaga harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi, (2) 

perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen, 

(3) perbedaan yang layak antara harga dasar dan harga maksimum untuk 

memberikan keuntungan yang wajar bagi swasta untuk penyimpanan beras, dan 



19 
 

(4) hubungan harga yang wajar antara daerah maupun terhadap harga 

internasional (Amang (1989) dalam Kusumaningrum (2008) ). 

 

Instrumen kebijakan harga yang dilakukan pemerintah adalah penetapan harga 

dasar (floor price) dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras dan 

pendapatan petani melalui pemberian jaminan harga (guaranteed price) yang 

wajar dan penetapan batasan harga eceran tertinggi (ceiling price) dengan tujuan 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 

 

Bulog adalah lembaga yang dirancang pemerintah untuk melaksanakan kebijakan 

stabilisasi harga, membeli beras pada tingkat tertentu yang telah ditetapkan 

pemerintah, serta penyaluran beras untuk masyarakat rawan pangan dan emerjensi 

(Amang dan Sawit, 2001). Kebijakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah 

dalam memperbaiki tingkat harga yang diterima petani, setelah tahun 1999 relatif 

kurang efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan 

harga dasar yang ditetapkan pemerintah jauh diatas harga paritas impor, sehingga 

membanjirnya beras impor yang masuk Indonesia. 

 

Ketidakefektifan harga dasar gabah (HDG) membuat pemerintah mulai 

menggagas harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang tidak lain merupakan 

transisi menuju pelepasan harga gabah ke pasar.  Dalam Inpres No 9/2002, istilah 

harga dasar disandingkan dan dikaburkan dengan istilah harga dasar pembelian 

pemerintah (HDPP), yang tentu saja tidak terlalu memiliki konsekuensi kewajiban 

pemerintah untuk mengamankannya. Harga dasar akhirnya sama sekali hilang 

dalam Inpres No 2/2005 karena telah berganti menjadi harga pembelian 

pemerintah (HPP) (Arifin, 2006). 
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2. Pengertian Inflasi 

 

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus-menerus (Boediono, 2001). Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah 

suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) 

berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar 

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat 

adanya ketidaklancaran distribusi barang. Ada banyak cara untuk mengukur 

tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. 

 

3. Landasan Teori 

 

a. Teori permintaan 

 

Nopirin (2000) menyatakan bahwa permintaan adalah berbagai kombinasi harga 

dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat dibeli 

oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Jumlah 

yang diminta tidak hanya bergantung pada harga saja, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti : pendapatan, selera, perkiraan, banyaknya konsumen serta 

harga barang lain. Sehingga secara matematis dapat dibentuk fungsi sebagai 

berikut: 

Qd : F (Ht, Hl, I, C, T) 

Keterangan :  Qd : jumlah barang yang diminta 

Ht  : harga barang yang ingin dibeli 

Hl  : harga barang lain 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/CPI
http://id.wikipedia.org/wiki/GDP_Deflator
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I   : pendapatan RT 

C  : jumlah penduduk 

T  : selera 

 

Menurut Sukirno (2004) teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan 

antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan akan suatu barang disebabkan 

oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah harga 

barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, corak distribusi pendapatan 

dalam masyarakat, cita rasa, jumlah penduduk dan ramalan mengenai keadaan 

dimasa datang. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang 

terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori 

permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan 

suatu barang dengan harga barang tersebut dan faktor-faktor lain dianggap tetap 

(cateris paribus). 

 

Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu 

barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan menyatakan makin rendah 

harga suatu barang makan makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. 

Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan 

terhadap barang tersebut. Gambaran mengenai jumlah barang yang diminta 

dengan harga barang tersebut dapat disajikan dalam bentuk kurva permintaan. 

Kurva permintaan adalah suatu kurva yang dapat menggambarkan sifat hubungan 

antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta 

para pembeli. Bentuk kurva permintaan dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kurva Permintaan 

Pada Gambar 1 kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun 

dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat 

hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan 

yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik (misalnya harga) maka variabel yang 

lain akan turun (misalnya jumlah yang diminta). 

 

b. Teori Inflasi 

 

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar 

yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat 

yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau 

bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi 
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barang. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering 

digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. 

 

Nopirin (2000) membagi inflasi ke dalam tiga kategori, yaitu : 

1. Inflasi Merayap (Creeping Inflation), inflasi ini ditandai dengan harga-harga 

yang meningkat secara perlahan atau dapat disebut sebagai laju inflasi satu 

digit pertahun. Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang 

rendah (kurang dari 10%). 

2. Inflasi Menengah (Galloping Inflation), merupakan inflasi yang ditandai 

dengan kenaikan harga yang cukup besar (bisanya dua atau tiga digit per tahun) 

dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai 

sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari 

minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat 

daripada inflasi merayap. 

3. Inflasi Tinggi (Hyperinflation),merupakan  inflasi yang paling parah akibatnya. 

Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan 

untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin 

ditukar dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara 

akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit 

anggaran belanja ( misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang 

dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang. 

 

Didalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama inflasi adalah 

karenaadanya kelebihan permintaan (demand) sehingga uang yang beredar di 

http://id.wikipedia.org/wiki/CPI
http://id.wikipedia.org/wiki/GDP_Deflator
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masyarakat bertambah banyak. Teori kuantitas membedakan penyebab inflasi 

menjadi dua, yaitu: 

 

Inflasi tarikan permintaan 

 

Inflasi tarikan permintaan ( demand pull inflation) terjadi akibat adanya  

permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya 

likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan 

pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait 

dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya 

permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan 

terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor 

produksi meningkat. 

 

Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu 

perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana biasanya 

lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. 

Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang 

utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, 

kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di 

sektor industri keuangan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
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Gambar 2. Inflasi tarikan permintaan 

 

Pada Gambar 2 bermula dengan harga P1 dan output Q1, kenaikan permintaan 

total dari AD1 ke AD2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat 

dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga menjadi naik menjadi P2 

dan output naik menjadi QFE. Kenaikan AD2 selanjutnya menjadi AD3 

menyebabkan harga naik menjadi P3 sedang output tetap pada QFE. Kenaikan 

harga ini disebabkan oleh adanya inflationary gap. Proses kenaikan harga ini akan 

berjalan terus sepanjang permintaan total terus naik. 

 

Sementara itu peningkatan permintaan yang terjadi pada faktor produksi 

menyebabkan harga faktor produksi pun naik. Kenaikan harga barang dan jasa 

serta kenaikan harga faktor produksi inilah yang merupakan inflasi bagi 

perekonomian. Sumber terjadinya peningkatan permintaan semesta ini ditafsirkan 

berbeda oleh para ahli ekonomi. 
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Golongan monetaris menganggap hal itu sebagai akibat peningkatan ekspansi 

jumlah uang beredar. Sedangkan golongan non-monetaris, yaitu neo-keynesian 

tidak menyangkal pendapat tersebut, tetapi ditambahkan bahwa peningkatan 

permintaan semesta dapat terjadi karena adanya peningkatan dalam pengeluaran 

konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau sektor netto, walaupun tidak 

disertai oleh peningkatan jumlah uang beredar. 

 

 

Inflasi desakan biaya 

 

Menurut Nopirin (2000) inflasi desakan biaya ( cost push inflation) terjadi akibat 

adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, 

walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara 

signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya 

produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan 

harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran. Proses terjadinya 

inflasi desakan biaya dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Inflasi desakan biaya 
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Bermula pada harga P1 dan QFE, kenaikan biaya produksi (disebabkan karena 

berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga 

bahan bakau industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS1 menjadi 

AS2. Konsekuensi dari kejadian itu harga naik menjadi P1. Kenaikan harga 

selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS3, harga naik dan produksi turun 

menjadi Q2. Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses 

kenaikan harga yang sering diikuti dengan menurunnya produksi ini disebut 

dengan inflasi desakan biaya (cosh push inflation). 

 

c. Teori Elastisitas Transmisi 

 

Analisis elastisitas transmisi harga adalah analisis yang menggambarkan sejauh 

mana dampak perubahan harga suatu barang disatu tingkat pasar terhadap 

perubahan harga barang itu di tenpat/tingkat pasar lainnya (Hasyim, 2012). 

Rumus elastisitas transmisi harga adalah : 

Et = 
      

      
  atau  Et = 

   

   
 
  

  
 

Pf dan Pr berhubungan linear dalam persamaan 

Pf = a + b Pr, sehingga   
   

   
 = b  atau    

   

   
 
 

 
 ,   dan Et = 

 

 
 
  

  
 

Keterangan : 

Et = Elastisitas transmisi harga 

a  = Intersep (titik potong) 

b  = Koefisien regresi atau slope 

Pf = Harga di tingkat produsen 

Pr = Harga di tingkat konsumen 
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Kriteria pengukuran yang digunakan pada analisis transmisi harga adalah 

(Hasyim, 2012): 

(1) jika Et = 1, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen sama dengan 

laju perubahan harga ditingkat produsen. Hal ini berarti bahwa pasar yang 

dihadapi oleh seluruh pelaku tataniaga adalah bersaing sempurna, dan sistem 

tataniaga yang terjadi sudah efisien, 

(2) jika Et < 1, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen lebih kecil 

dibanding dengan laju perubahan harga di tingkat produsen. Keadaan ini 

bermakna bahwa pemasaran yang berlaku belum efisien dan pasar yang 

dihadapi oleh pelaku tataniaga adalah bersaing tidak sempurna, yaitu terdapat 

kekuatan monopsoni atau oligopoli, 

(3) jika Et > 1, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen lebih besar 

dibandingkan dengan laju perubahan harga di tingkat produsen. Pasar yang 

dihadapi oleh seluruh pelaku pasar adalah pelaku tidak sempurna, yaitu 

terdapat kekuatan monopoli dan oligopoli dalam sistem pemasaran tersebut 

serta sistem pemasaran yang berlaku belum efisien. 

 

 

4. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Timmer (1975) dalam Kusumaningrum (2008) menyimpulkan bahwa di pulau 

Jawa 31 persen dari biaya hidup penduduknya dikeluarkan untuk mengkonsumsi 

beras dan sebagai barang upah. Dua hal ini menjadikan beras sebagai salah satu 

cost push inflation factor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari banyak 

segi beras tetap merupakan komoditas yang sangat strategis bagi bangsa 

Indonesia.  
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Nopirin (2000) menyatakan bahwa permintaan adalah berbagai kombinasi harga 

dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat dibeli 

oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Jumlah 

yang diminta tidak hanya bergantung pada harga saja, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti: pendapatan, selera, perkiraan, banyaknya konsumen serta harga 

barang lain. 

 

Kusumaningrum (2008) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

penawaran beras di Indonesia dipengaruhi oleh produksi beras Indonesia, jumlah 

beras untuk benih atau susut, stok beras awal tahun Bulog, jumlah impor dan 

ekpor beras Indonesia. Sedangkan permintaan beras untuk konsumsi dipengaruhi 

secara nyata oleh harga beras eceran, harga jagung, jumlah penduduk dan 

permintaan beras untuk konsumsi tahun sebelumnya. Permintaan beras untuk 

konsumsi tidak responsif terhadap harga beras eceran dan harga jagung baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan harga beras eceran dan harga 

jagung berdampak kecil terhadap perubahan permintaan beras, karena nilai 

elatisitasnya lebih kecil dari satu. Sedangkan permintaan beras untuk konsumsi 

responsif terhadap jumlah penduduk Indonesia, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

 

Nopirin (2000) menyatakan bahwa inflasi merupakan proses kenaikan harga 

umum barang-barang secara terus menerus. Kenaikan yang terjadi sekali saja 

meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi. 

Boediono (2001) menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-

harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu 
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atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas 

kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang 

lain. 

 

Susila dan Munadi (2008) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara 

elastisitas harga eceran gula terhadap perubahan biaya distribusi dengan 

kontribusi harga eceran terhadap inflasi menyimpulkan bahwa, setiap kenaikan 

1% biaya distribusi akan menyebabkan kenaikan inflasi di 45 kota dengan kisaran 

0,001% - 0,003%. Dampak yang paling besar ditimbulkan oleh kenaikan harga 

tingkat petani, disusul oleh kenaikan harga impor. Setiap kenaikan harga tingkat 

petani sebesar 1%, akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,005%. Untuk 

harga impor, kenaikan harga sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan inflasi 

sebesar 0,003%. 

 

Widiarsih (2012), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa harga dasar gabah 

berpengaruh signifikan terhadap inflasi bahan makanan baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek. Sedangkan jumlah impor beras memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel inflasi bahan makanan dalam jangka 

pendek namun tidak untuk jangka panjang sedangkan dalam jangka panjang 

jumlah produksi padi berpengaruh signifikan terhadap inflasi bahan makanan. 

 

Widarjono (2007) menyatakan bahwa kausalitas adalah hubungan dua arah. 

Dengan demikian, jika terjadi kausalitas di dalam perilaku ekonomi maka di 

dalam model ekonometrika ini tidak terdapat variabel independen, semua variabel 

merupakan variabel dependen. 
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Nugroho dan Basuki (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa produk 

domestik bruto (PDB), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan kurs 

memiliki hubungan positif terhadap laju inflasi dengan nilai koefisien masing-

masing sebesar 0,011 dan 1,08. Sedangkan jumlah uang yang beredar memiliki 

hubungan negatif terhadap laju inflasi dengan nilai koefisien 0,001. 

 

Dwiantoro (2004) dalam penelitiannya mengenai Analisis Determinan Inflasi di 

Indonesia dengan Engle-Granger Error Correction Model menyimpulkan bahwa 

inflasi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh pendapatan nasional riil secara 

negatif, inflasi harapan secara positif dan kebijakan devaluasi mata uang Rupiah 

terhadap US$ secara negatif. 

 

Arifin, dkk (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam jangka 

panjang terjadi transmisi harga yang baik dari harga beras konsumen ke harga 

gabah petani. Transmisi harga dari gabah ke konsumen lebih cepat tejadi, 

maksudnya perubahan harga gabah petani cepat sekali mempengaruhi harga beras 

konsumen. akan tetapi, harga beras konsumen tidak direspons secara cepat oleh 

harga gabah petani. 

 

B.  Kerangka Pemikiran 

 

Salah satu komoditas tanaman pangan yang cukup baik dalam perekonomian di 

Indonesia dan mempunyai peranan yang sangat strategis adalah beras. Hal ini 

dikarenakan beras memberikan peran hingga sekitar 45 persen dari total food 

intake, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi 

masyarakat Indonesia (Arifin, 2003). 
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi tugas pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan yang akan menjamin ketahanan pangan. Ketahanan pangan 

sendiri diartikan  sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau (Mantau dan Bahtiar, 2010). Kebijakan 

harga gabah dan beras merupakan salah satu instrumen penting dalam 

menciptakan ketahanan pangan nasional (Widiarsih, 2012). 

 

Kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah berupa kebijakan harga 

dasar (floor price) dan harga atas eceran tertinggi (ceiling price). Harga dasar 

(floor price) bertujuan untuk melindungi petani dari kemerosotan harga, 

sementara harga atas eceran tertinggi (ceiling price) bertujuan untuk melindungi 

konsumen dari kenaikan harga yang terlalu tinggi. 

 

Kebijakan harga dasar atau lebih dikenal sekarang sebagai HPP memiliki 

beberapa tujuan. Pertama, melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar 

yang biasanya terjadi pada musim panen. Kedua, melindungi konsumen dari 

kenaikan harga yang melebihi daya beli, khususnya pada musim panceklik. 

Ketiga, mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga. 

 

Dalam menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pemerintah 

mengahadapi dilema yang cukup besar. Hal ini dikarenakan disatu sisi kebijakan 

HPP yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk melindungi petani dan menjaga 

stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi. Namun, disisi lain kebijakan HPP yang 

ditetapkan pemerintah akan menyebabkan harga beras dipasaran meningkat dan 

memberikan andil terhadap inflasi. Adanya kenaikan HPP membuat petani secara 
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psikologis berharap menjual gabah atau beras dengan harga lebih tinggi. Hal ini 

menyebabkan pedagang membayar lebih mahal gabah atau beras tersebut 

sehingga harga jual beras dipasaran meningkat, peningkatan harga tersebut 

ditakutkan agar menyebabkan inflasi. 

 

Selain kebijakan HPP, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan harga beras 

meningkat, yaitu jumlah produksi, stok beras, biaya produksi, distribusi dan 

perubahan iklim. Jumlah produksi dan stok beras yang terbatas menyebabkan 

tidak terpenuhinya permintaan beras yang tinggi akibat tingginya jumlah 

penduduk di Indonesia. Keadaan tersebut akan mengakibatkan harga beras di 

pasaran  meningkat. Sementara itu, biaya produksi yang tinggi, distribusi dan 

perubahan iklim yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya penurunan 

penawaran beras sehingga permintaan beras tidak terpenuhi. Hal ini akan 

menyebabkan terjadinya lonjakan harga beras di pasar. Lonjakan harga beras yang 

terjadi dan cenderung meningkat akibat faktor-faktor tersebut akan 

mengakibatkan kenaikan laju inflasi (Setneg, 2011). 

 

Inflasi sendiri diartikan sebagai suatu gejala dimana tingkat harga umum 

mengalami kenaikan secara terus – menerus. Venieris dan Sebold mendefinisikan 

inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara 

terus menerus sepanjang waktu (a sustained tendency for the general level of 

prices to rise over time). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga 

umum (general price level) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat 

dikatakan sebagai inflasi (Nanga, 2005). 
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Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat penting dan 

selalu menjadi perhatian utama, baik bagi pemerintah, pelaku ekonomi, maupun 

masyarakat secara umum. Tinggi rendahnya inflasi di Indonesia di sebabkan oleh 

kontribusi dari berbagai aspek, yaitu inflasi inti, inflasi administered dan inflasi 

volatile food. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau 

persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh 

faktor fundamental, seperti interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan 

eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang) dan 

ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. 

 

Inflasi administered adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi 

oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM 

bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan. Sedangkan inflasi volatile food adalah 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks  (kejutan) dalam kelompok bahan 

makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga 

komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan 

internasional. 

 

Dalam laju inflasi umum, kelompok bahan pangan (volatile food) memberikan 

kontribusi terbesar dibandingkan jenis pengeluaran rumah tangga lainnya yaitu 

sebesar 1,85 persen. Sedangkan makanan jadi, minuman dan rokok sebesar 0,65 

persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,54 persen, kesehatan 0,51 

persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,15 persen, transpor, komunikasi dan 

jasa keuangan 0,23 persen, dan penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan 

indeks kelompok sandang sebesar 0,08 persen. 
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Dalam kelompok bahan pangan, beras memiliki andil terbesar dalam laju inflasi di 

Indonesia yaitu sebesar 24 persen (BPS, 2012). Hal ini dikarenakan beras 

merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang sulit digantikan dengan 

makanan pokok lain. Konsumsi beras yang terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan jumlah permintaan beras 

meningkat. Permintaan yang tinggi sedangkan penawaran menurun menyebabkan 

gejolak harga beras dipasaran meningkat. Peningkatan harga beras di pasaran 

dapat memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya yang dapat menyebabkan 

inflasi. 

 

Selain itu juga, kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah berupa kebijakan 

HPP secara tidak langsung akan mempengaruhi laju inflasi. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil perhitungan Bank Indonesia yang menghitung dampak dari kenaikan 

kebijakan harga terhadap inflasi. Hasil yang didapat adalah jika tarif dasar listrik 

(TDL) dinaikkan 10 persen maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,2 

persen. Sementara jika harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan 10 persen 

maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,1 persen. Dengan demikian secara 

tidak langsung kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian 

pemerintah (HPP), baik untuk gabah maupun beras terbukti dapat memicu inflasi. 

 

Dengan demikian dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia, salah satu aspek 

yang patut mendapat perhatian yaitu pengendalian terhadap harga kelompok 

bahan pangan. Dengan mempertimbangan prospek perekonomian Indonesia yang 

relatif belum menunjukkan perubahan yang substansial, peran kelompok pangan 

terhadap laju inflasi diperkirakan akan masih dominan, paling tidak untuk 5–10 
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tahun mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka pemikiran 

 

Keterangan :   : Garis yang diteliti 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Diduga terdapat hubungan kausalitas dua arah antara harga beras, HPP (GKP dan 

GKG) dan inflasi di Indonesia. 
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