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ABSTRAK 

Beras merupakan bahan pangan sebagai kebutuhan hidup sebagian 

masyarakat Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras 

sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 

kg/jiwa/tahun. Permintaan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk di Kota Mataram, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, 

serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal, itu semua menjadi salah satu 

faktor pendorong meningkatnya permintaan beras di Kota Mataram. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan beras di Kota Mataram, (2) Mengetahui elastisitas 

permintaan beras di Kota Mataram. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 

Kota Mataram  dan penentuan lokasi penelitian menggunakan teknik “ purposive 

sampling”. “Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 

1994-2014”. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi permintaan beras yaitu harga beras, harga roti tawar, harga 

telur dan pendapaatan perkapita. Analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan fungsi Cobb Douglas Y =  𝛼 𝑋1 
β1,

X2
 β2,

,..Xn
 βn

 

e
u.

. Sedangkan untuk elastisitas permintaan dapat dianalisis dengan melihat 

koefisien dari masing-masing variabel bebas dalam fungsi Cobb Douglas. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras 

adalah harga beras (X1) harga roti tawar (X4), harga telur (X5), dan pendapatan 

perkapit (X6) secara serentak mempengaruhi permintaan beras. Dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,948 atau 94.8% faktor-faktor serentak mempengaruhi 

permintaan beras, sedangkan sisanya 5.2% dipengaruhi oleh faktor diluar model. 

Secara parsial hanya harga telur yang tidak berpengaruh terhadap permintaan 

beras. Elastisitas harga beras terhadap permintaan beras sebesar 0.107 yang berarti 

bahwa permintaan beras bersifat inelastis, artinya bahwa beras adalah komoditi 

atau salah satu bahan makanan yang selalu dibutuhkan (Kebutuhan pokok 

penduduk Kota Mataram). Sedangkan elastisitas silang beras terhadap harga 

barang lain (roti tawar, dan telur) bertanda positif yang menggambarkan bahwa 

beras bersifat subsitusi. Persentase perubahan pendapatan lebih besar daripada 

persentase perubahan permintaan beras. Menggambarkan bahwa beras merupakan 

kebutuhan pokok (barang keharusan) bagi masyarakat Kota Mataram. dengan 

barang-barang tersebut, dan elastisitas pendapatan bertanda positif artinya 

perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan  beras. 
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ANALYSIS OF DEMAND FOR RICE IN THE CITY OF  

MATARAM 

 

 

 

ABSTRACT 

 Rice is a foodstuff as life needs for most of the communities in 

Indonesia, 95% of the population consumes rice as a main food, with an average 

consumption of rice amounted to 113.7 kg / person / year. The demand for rice 

continued to escalate in line with population growth in Mataram, the impacts of 

global climate change, as well as low utilization of local food, it all becomes one 

factor which driving the increasing demand for rice in Mataram. 

 This study aims to (1) know the factors that influence the demand of rice 

in Mataram, (2) determine the elasticity of demand of rice in Mataram.  

 This research was used descriptive method. This research was conducted 

in the city of Mataram and the study was used "purposive sampling" as the 

technique of sampling. "The data used in this research was secondary data in 

1994-2014". The variables measured in this study were the factors which 

suspected to affect the demand for rice such as the price of rice, the price of bread, 

the price of eggs and the income per capita. Analysis of data using multiple linear 

regression with Cobb Douglas function Y =  𝛼 𝑋1 
β1,

X2
 β2,

,..Xn
 βn

 e
u.

.. Meanwhile, 

the elasticity of demand can be analyzed by looking at the coefficients of each 

independent variable in the function Cobb Douglas. The results showed that the 

factors which influence the demand for rice is the price of rice (X1) the price of 

bread (X4), the price of eggs (X5), and income per capita (X6) simultaneously 

affect the demand for rice. With a coefficient of determination (R2) of 0.948 or 

94.8% Concurrent factors affecting demand for rice, while the remaining 5.2% is 

influenced by outside factors of the model. Partially, only the price of eggs which 

did not affects the demand for rice. Price elasticity concerning to the demand of 

rice by 0.107, which means that the rice demand was inelastic. It also means that 

rice is a commodity or one food which is always required (basic needs of residents 

in City of Mataram). While the cross elasticity of rice to the price of other goods 

(bread, and eggs) was positive which depicts that the rice is substituted with these 

items, and the income elasticity is positive, it means that a change in income 

causes changes in demand for rice. 

 

Keywords: Demand, Rice, Elasticity 
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Beras di Indonesia menyangkut kepentingan masyarakat luas yang dalam 

usaha pemenuhan kebutuhan harus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh 

pemerintah, mengingat peran strategis beras dalam ketahanan pangan, pemerintah 

telah menetapkan sasaran swasembada secara berkelanjutan bagi komoditas 

pangan ini, peluang untuk mencapai target swasembada tersebut cukup besar 

karena adanya modal sumberdaya alam, teknologi, dan iklim tropis yang sesuai 

untuk budidaya padi. (Deptan, 2005). 

Menurut catatan data yang diperoleh (BPS, 2011). Indonesia, 95% dari 

jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-

rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh 

di atas rata- rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan 

demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras 

menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional 

dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik 

maupun ekonomi. 

Dalam hal produksi beras, hingga saat ini Pulau Jawa masih memegang 

peranan penting, meskipun beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi dan 

Kalimantan merupakan daerah produksi beras. Namun tingkat produksi yang 

dihasilkan oleh daerah-daerah tersebut tidak seperti yang dihasilkan oleh Pulau 

Jawa. Sehingga produksi beras nasional semakin menurun dan Indonesia menjadi 

negara pengimpor beras terbesar (Amang dan Sawit, 1999). 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis. Metode diskriptif adalah metode yang memusatkan diri pada 

pemecahan masalah-masalah yang aktual, sedangkan analisis adalah data yang 

dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Data yang 

digunakan adalah data time series dari tahun 1994 hingga tahun 2014. 

Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian diambil secara sengaja atau purposive. Lokasi penelitian 

yang dipilih adalah Kota Mataram dengan pertimbangan bahwa Kota Mataram 

memiliki tingkat konsumsi beras yang selalu bertambah tiap tahunnya. 

 

Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 1994 hingga 

2014. Meliputi data permintaan beras, harga beras, harga mie instan, harga 

kentang, harga roti tawar, harga telur, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pencatatan  
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Teknik ini untuk memperoleh data sekunder, yaitu dilakukan dengan 

pencatatan data yang ada pada instansi atau lembaga pemerintahan yang terkait 

dengan penelitian. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode regresi 

model cobb-douglas dengan bantuan SPSS (Statistical Package of social science). 

memodelkan hubungan antara variabel dependent (terikat) dengan variabel 

indepentdent (bebas), dengan jumlah variabel lebih dari satu.  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan beras di Kota Mataram, digunakan model persamaan sebagai berikut : 

 Soekartawi (2003) mendefinisikan fungsi cobb-douglas permintaan 

dengan menggunakan alanisis regresi model cobb-doglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu 

disebut dengan variabel dependen, atau dijelaskan (Y) dan yang lain disebut 

variabel independent, atau menjelaskan (Xi). Fungsi cobb-douglass dapat ditulis 

sebagai berikut : 

Y =  𝛼 X1 
β1,

X2
 β2,

,….Xn
 βn

 e
u 

 Untuk mempermudah pendugaan terhadap persamaan diatas dapat diubah 

menjadi berntuk linier dengan cara melogaritmakan persamaa tersebut 

(Soekartawi, 2003). 

Ln Y=  bo + b1  Ln  X1 +  b2  Ln  X2 + b3 Ln X3 + b4  Ln X4 + b5  Ln X5 + b6  

Ln X6 + b7 Ln X7 + e 

Dimana :  

 Y = Jumlah Permintaan Beras 

 bo = Konstanta 

 X1 = Harga beras tahun t (Rp/kg) 

 X2 = Harga mie instan tahun t (Rp/kg) 

 X3 = Harga kentang tahun t (Rp/Kg) 

 X4 = Harga roti tawar tahun t (Rp/Kg) 

 X5 = Harga Telur tahun t (Rp/kg) 

 X6 = Pendapatan perkapita penduduk Kota Mataram tahun t (Rp) 

 X7 = Jumlah penduduk Kota Mataram dalam tahun t (jiwa) 

 b1-b7 = Koefisien Regresi 

 e = Error 

 

 hipotesa dari persamaan tersebut : 

b1 < 0, artinya jika harga beras semakin tinggi, maka permintaan beras semakin 

menurun. 

b4 > 0,  artinya semakin tinggi harga roti tawar maka akan meningkatkan 

permintaan konsumsi beras. 

b5 > 0, artinya semakin tinggi harga telur maka akan diikuti oleh peningkatan  

konsumsi beras. 

b6 > 0, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka akan semakin 

meningkat jumlah permintaan beras. 
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 Hasil pendugaan pada fungsi cobb douglas akan menghasilkan koefisien 

regresi dimana nilai koefisien regresi masing-masing variabel adalah besaran 

elastisitasnya, rumus yang meunjukan besaran elastisitas (Soekartawi, 2003) : 

 
𝑑 𝑙𝑜𝑔 𝑦

𝑑 𝑙𝑜𝑔 𝑥
 .
𝑑 𝑙𝑜𝑔 𝑥

𝑑 𝑙𝑜𝑔 𝑦
=  𝛽 

Elastisitas  = 𝛽 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan beras di Kota 

Mataram antara lain adalah harga beras (X1), harga roti tawar (X4), harga telur 

(X5), dan pendapatan perkapita (X4). Variabel-variabel tersebut dianalisis dengan 

metode regresi model Cob-Douglas dengan bantuan SPSS (Statistical Package of 

social science) disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil Analisi Permintaan Beras Di Kota Mataram Tahun 1994-2014 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Signifikan ket 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 
6.294 0.139 

  
45.342 0 S 

  X1 0.107 0.045 0.344 2.378 0.03 S 

  X4 0.086 0.015 0.364 5.774 0 S 

  X5 0.063 0.042 0.134 1.498 0.154 NS 

  X6 0.07 0.024 0.343 2.946 0.009 S 

Koefisien Determinasi (R2) 0,948 

  Uji Serentak (F hit) = 92,00 (signifikan = 0,000) 

Sumber : Hasil Analisis Dengan SPSS (Statistical Package of social science) 

 Berdasarkan analisis uji F yang dilakukan dapat diketahui bahwa. variabel-

variabel bebas yang diamati yaitu harga beras, harga roti tawar, harga telur, dan 

pendapatan penduduk, secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 

permintaan beras di Kota Mataram. Hal ini diindikasikan oleh hasil analisi uji R
2
 

94.8% permintaan beras di Kota Mataram dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

yang digunakan dalam model yaitu harga beras (X1), harga roti tawar (X4), harga 

telur (X6), dan pendapatan penduduk (X7). Sedangkan sisanya sebesar 5.2% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa variabel harga telur (X5) tidak 

berpengaruh nyata pada permintaan beras di Kota Mataram. Harga roti tawar (X4) 

dan pendapatan perkapita (X6) menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh 

nyata pada permintaan beras di Kota Mataram,  
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 Berdasarkan hasil analisis yang diketahui besarnya elastisitas harga beras 

sebesar 0.107. Nilai elastisitas bertanda positif, artinya jika harga beras 

mengalami kenaikan 1% maka permintaan beras akan naik sebesar 0.107%. 

Begitu juga sebaliknya. Hasil analisis menunjukan kenaikan harga beras yang 

diminta disebabkan oleh kenaikan jumlah beras yang diminta, karena secara 

statistik variabel harga beras memberikan pengaruh signifikan terhadap 

permintaan beras. Permintaan beras bersifat inelastis karena nilai koefisiennya 

0,107, yang artinya bahwa harga tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan 

beras, karena beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat 

Indonesia, yang artinya ketergantungan terhadap beras sangat besar. Apabila 

harga naik maka masyarakat akan berusahan menambah pembelian sebagai bahan 

cadangan agar suatu saat tidak terjadi kenaikan yang lebih tinggi. yang membuat 

masyarakat tidak mampu membeli sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. 

  

 Berdasarkan hasil analisis nilai koefisien regresi elastisitas silang dari roti 

tawar ialah 0.086 yang artinya, setiap kenaikan Rp 1% harga roti tawar, maka 

akan menambah permintaan beras sebesar 0.086%, begitu juga sebaliknya. Tanda 

positif dari nilai elastisitas menunjukan bahwa roti tawar merupakan barang 

subsitusi dari beras bagi penduduk Kota Mataram. Berdasarkan uji analisis-t 

diketahui bahwa variabel harga roti tawar berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan beras di Kota Mataram. 

 Berdasarkan hasil analisis nilai elastisitas silang dari harga terlur ialah 

0.063 yang artinya, setiap kenaikan Rp 1% harga telur, maka akan meningkatkan 

permintaan beras sebesar 0.063%, begitu pula sebaliknya. Tanda positif dari nilai 

elastisitas menunjukan bahwa telur merupakan barang subsitusi dari beras. 

Berdasarkan analisis yang diketahui besarnya elastisitas pendapatan adalah 

0,070 yang berarti jika terjadi kenaikan Rp 1% pendapatan maka akan 

mengakibatkan bertambahnya permintaan beras sebesar 0,070%, begitu pula 

sebaliknya. Hasil analisis menunjukan angka elastisitas pada pendapatan 

penduduk bertanda positif, menunjukan dengan kata lain adanya peningkatan atau 

penurunan jumlah pendapatan akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan 

beras. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Penelitian mengenai permintaan beras di Kota Mataram ini menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Kota Mataram 

 Hasil analisis uji R
2 

menunjukan
 
bahwa 94.8% permintaan beras di Kota 

Mataram dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model yaitu 

harga beras, harga roti tawar, harga telur, dan pendapatan penduduk. Sedangkan 

sisanya sebesar 5.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dengan hasil 
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analisis uji F menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

beras adalah, harga beras (X1), harga roti tawar (X4), harga telur (X5), 

pendapatan penduduk (X6), yang secara bersama-sama berpengaruh nyata pada 

permintaan beras di Kota Mataram. Hasil analisis yang telah dilakukan Secara 

parsial hanya harga telur yang tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

beras. 

 

 

2. Permintaan beras di Kota Mataram berdasarkan Elastisitasnya 

  Permintaan beras di Kota Mataram bersifat inelastis, hal ini diindikasikan 

oleh nilai koefisien elastisitas sebesar 0,107 yang artinya bahwa beras merupakan 

komoditi yang selalu dibutuhkan (kebutuhan pokok pada rumah tangga), dan 

harga beras berpengaruh pada permintaan beras. 

 Elastisitas silang harga beras terhadap  roti tawar dan telur bertanda positif 

yang menggambarkan bahwa beras bersifat subsitusi dengan barang-barang 

tersebut. Jadi berdasarkan analisis elastisitas roti tawar dan telur merupakan 

barang subsitusi dari beras, hal ini dapat diterima sebagaimana biasa penduduk 

kota lebih sering mengkonsumsi roti dikombinasikan telur untuk mengganti 

sementara daripada beras tersebut untuk memberi karbonhidrat yang cukup untuk 

asupan gizi penduduk.  

 Dari hasil analisis elastisitas pendapatan yang dilakukan bahwa nilai 

elastisitas ialah 0.070 yang bertanda positif lebih kecil dari satu bertanda positif 

yang berarti apabila ada pendapatan naik 1% maka permintaan beras akan naik 

sebesar 0,070%. Menunjukan bahwa beras termasuk barang normal, yang artinya 

bahwa beras merupakan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk Kota Mataram. 

Presentase perubahan permintaan lebih kecil daripada pendapatan atau penurunan 

dan peningkatan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan beras. 

5.2. Saran  
 Beras merupakan bahan makanan pokok hampir seluruh penduduk 

Indonesia itu dapat dilihat dari meningkatnya permintaan beras setiap tahunnya. 

Dengan demikiaan perlu adanya upaya setiap orang untuk menjaga ketersediaan 

beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian melalui campur 

tangan pemerintah. BULOG mempunyai wewenang untuk menjaga stabilitas 

ketersediaan beras dan distribusi beras. Yang perlu diperhatikan disini ialah 

bagaimana cara pemerintah menjaga proses distribusi beras agar permintaan beras 

di Kota Mataram terpenuhi. Selain itu upaya menjaga dan memenuhi juga perlu 

diperhatikan Harga Beras dari petani hingga ke konsumen, dan perlu diperhatikan 

juga bahwa beras secara bersama-sama juga dipengaruhi  oleh harga mie instan, 

harga kentang, harga roti tawar, harga telur, dan pendapatan penduduk, dan 

jumlah penduduk. 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan, pemerintah serta dinas-dinas 

terkait yang ingin melihat seberapa besar pengaruh permintaan beras di Kota 

Mataram berdasarkan variabel harga beras, harga roti tawar, harga telur. Dan 

pendapatan penduduk dapat mengimplementasikan hasil dari analasis ini. Dengan 

melihat nilai koefisien dan nilai signifikan dari masing-masing variabel. 
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