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ABSTRAK 

 

Permintaan ekspor beras organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor maka sistem 

pertanian padi organik mampu meningkatkan keterampilan petani, meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi usaha tani, menghasilkan beras organik yang berdaya saing 

tinggi, sehat dan berkelanjutan serta mengembangkan usaha tani padi yang ramah 

lingkungan.     

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan perkapita penduduk , 

harga beras organik dunia, harga beras non organik, konsumsi beras organik t-1, kurs 

riil dan jumlah penduduk. Variabel jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat 

ke negara tujuan ekspor diukur menjadi variabel dependen. Penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, OLS. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan program EVIEWS 6.0. 

 

Kata Kunci : harga, permintaan ekspor, kurs riil, kebijakan 

 

1. PENDAHULUAN 

Beras merupakan salah satu komoditi pangan yang mempunyai arti penting dalam 

kehidupan bangsa Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam kebijakan ekonomi 

politik Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya sebagai makanan pokok bagi 

hampir seluruh rakyat Indonesia. Hampir 97 % penduduk Indonesia memiliki 

ketergantungan yang tinggi untuk mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama 

(Susenas, 1987 dan 2005, BPS). Oleh karena tingginya permintaan terhadap beras dan 

ketersediaannya yang relatif terbatas, maka beras dapat disebut sebagai komoditas 

ekonomi. 

Selama tahun 2001 hingga 2009 produksi beras Indonesia berfluktuasi dan 

cenderung meningkat. Selama periode 2001 – 2009 rata-rata produksi beras Indonesia 

sebesar 56,5 juta ton. Selama periode tersebut, produksi tertinggi dicapai pada tahun 

2009 yaitu sebesar 64,3 juta ton dan terendah pada tahun 2001 hanya sebesar 50,4 juta 

ton. Meskipun berbagai program peningkatan produksi beras telah diimplementasikan, 

namun demikian produksi beras nasional tetap belum mampu mencukupi permintaan. 

Jumlah produksi beras Indonesia sebenarnya sudah dapat memenuhi permintaan 

domestik, akan tetapi laju pertumbuhan permintaan domestik lebih tinggi dari laju 
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pertumbuhan produksi beras domestik. Karena itu stok cadangan beras nasional harus 

selalu terpenuhi untuk tujuan emergensi dan stabilitas harga beras.  

Beberapa alasan mengapa pertanian khususnya beras organik ingin dikembangkan 

di Indonesia menurut Dirjen. Prasarana dan Sarana Pertanian (Mentan, 2012) yaitu 

pertanian beras organik menggunakan keterampilan khusus sehingga mampu 

meningkatkan keterampilan petani, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, 

menghasilkan beras organik yang berdaya saing tinggi, sehat dan berkelanjutan serta 

mengembangkan usaha tani padi yang ramah lingkungan.  

Daya saing beras organik terlihat dari karakteristik yang dimiliki. Beras Organik 

adalah beras yang memiliki kualitas baik dibandingkan dengan beras anorganik. 

Karakteristik beras organik yaitu beras tidak berbau, bersih, putih dan beraroma, 

rasanya gurih dan pulen, tidak cepat basi dalam 48 jam, kualitas lebih baik dari beras 

import lainnya, cocok di konsumsi oleh bayi sampai manula. Karakteristik laboratorium 

beras organik adalah Kadar Air 12,69 %, Kadar Abu 1,53 %, Kadar Lemak 0,87 %, 

Kadar Protein 6,32 %,  Kadar Karbohidrat 69,05 %, Kadar Gula Pereduksi -, Kadar 

Serat Kasar 0,065 %,  Residu Pestisida Tidak Terdeteksi. Sedangkan karakteristik 

laboratorium beras anorganik Kadar Air 1,766 %, Kadar Abu 0,06 %, Kadar Lemak 

1,82 %, Kadar Protein 0,01 %,  Kadar Karbohidrat 20,5 %, Kadar Gula Pereduksi 5,41, 

Kadar Serat Kasar -  Residu Pestisida 0,00638 mg/kg. 

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jawa Barat yang selama ini mengekspor 

Beras Organik ke sejumlah negara berusaha terus menerus memperbaiki kualitas Beras 

Organik mereka agar bisa masuk ke negara tujuan ekspor. Sertifikat organik 

internasional dan perdagangan berkeadilan dari The Institute for Marketology (IMO) 

adalah salah satunya. Langkah yang dilakukan adalah menantikan mesin penyortir 

warna beras dan alat vakum bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tambahan 

alat penyortir warna diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan beras dan 

menekan biaya produksi sortasi beras secara manual. Menurut Gapoktan tersebut, 

bahwa biaya tenaga kerja penyortir beras bisa lebih mahal. Karena proses sortir 

dilakukan manual, dan produksi beras organik dalam sebulan tidak maksimal. Padahal, 

dalam sebulan permintaan bisa lebih dari itu. Pengalaman petani di Provinsi Jawa Barat, 

produksi padi organik dari 1 hektar sawah bisa mencapai 12 ton, sedangkan 

produktivitas sawah konvensional paling tinggi 7 ton per hektar.  
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2. REVIEW LITERATUR  DAN  HIPOTESIS 

Permintaan adalah suatu barang dan jasa diminta pada berbagai tingkat harga 

selama periode waktu tertentu. Dengan perkataan lain, permintaan berarti sejumlah 

barang dan jasa yang dapat dibeli pada saat tertentu pula. Samuelson (2004:54) 

menjelaskan bahwa permintaan adalah hubungan antara harga pasar suatu barang 

dengan jumlah yang diminta, dengan catatan faktor lain tetap tidak berubah. Menurut 

Iskandar Putong (2007:30) mengatakan bahwa permintaan konsumen terhadap suatu 

barang dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang 

karena fungsinya (barang memiliki daya guna). 

b. Kelompok permintaan non fungsional (permintaan ini sering disebut sebagai 

permintaan tidak rasional), yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan 

(impulsif), spekulatif, dan permintaan yang mempengaruhi efek daya guna barang. 

Jika kita mendefinikan permintaan dapat didefinisikan sebagai kuantitas barang 

atau jasa yang rela dan mampu dibeli konsumen selama periode tertentu dengan 

kondisi-kondisi tertentu. 

 

2.1   Teori Permintaan Ekspor 

Teori mengenai interaksi permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar 

pertama dikemukakan oleh Alfred Marshall, ekonom Inggris pendiri Cambridge School 

of Economics (Marshal, 1890). Sebelumnya para ekonom aliran klasik cenderung 

mengabaikan sisi permintaan. Mereka menganggap permintaan sebagai suatu hal yang 

terjadi begitu saja. Semenjak Marshall dalam bukunya yang berjudul Principles of 

Economics membahas lebih dalam mengenai teori permintaan, barulah sisi permintaan 

mulai dikembangkan dalam analisis ekonomi. Marshall mengembangkan teori 

mengenai keseimbangan ekonomi parsial (partial equilibrium theory) berhubungan 

dengan pasar satu komoditi saja. 

Marshall sendiri mendefinisikan permintaan (demand schedule) sebagai 

kombinasi jumlah komoditi yang diminta konsumen pada tingkat harga yang berbeda-

beda dalam suatu periode tertentu. Fungsi permintaan satu komoditi, dikenal sebagai 

Marshallian Demand Function. Ketika kombinasi harga dan jumlah komoditi yang 

diminta itu digambarkan dalam sumbu X dan Y, maka terbentuklah kurva permintaan. 
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Kurva ini bersifat menurun, yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan 

permintaan. Sifat inilah dikenal sebagai hukum permintaan (Law of Demand) , yaitu 

“Jika harga naik dan hal lainnya tetap, maka jumlah barang yaang diminta akan 

berkurang” atau dapat dinyatakan dengan “jika harga turun dan hal lainnya tetap, maka 

jumlah barang yang diminta akan meningkat.” 

Hukum permintaan berlaku dengan satu kondisi, yaitu jika hal lainnya tidak 

berubah (ceteris paribus). Faktor lain diluar harga yang sangat menentukan jumlah 

barang yang diminta adalah pendapatan. Jika pada saat yang bersamaan terjadi 

perubahan harga dan perubahan pendapatan, maka sulit ditentukan apakah perubahan 

konsumsi terjadi akibat perubahan harga atau pendapatan. Secara sistematis, fungsi 

permintaan terhadap suatu barang dapat dituliskan sebagai berikut : 

X1 = f (P1, P2, P3, ……, Pn, Y, A, α) 

Artinya permintaan terhadap barang X1 ditentukan oleh : 

- Harga barang itu sendiri (P1) 

- Harga barang sejenis atau yang berkaitan dengan barang X1 = (P1, P2, P3, .., Pn) 

- Daya beli konsumen atau pihak-pihak lain yang meminta barang X1 , yang 

tercermin lewat tingkat pendapatan (Y) 

- Faktor biaya-biaya lain yang mempengaruhi (A) 

- Faktor-faktor lain yang akan ditentukan dari waktu ke waktu (α) 

 

2.2   Jenis Permintaan 

Menurut Agus Sumali (2007:123) permintaan dilihat dari daya beli konsumen 

dapat dibedakan menjadi : 

a. Permintaan efektif yaitu permintaan terhadap barang dan atau jasa yang disertai 

dengan kemampuan untuk membeli. 

b. Permintaan absolut yaitu permintaan konsumen terhadap barang dan atau jasa yang 

tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. 

c. Permintaan potensial yaitu permintaan terhadap barang dan atau jasa yang disertai 

dengan kemampuan untuk membeli, namun konsumen belum melakukan 

pembelian. 
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Menurut pendapat Samuelson (2004:60), bahwa permintaan pada hakekatnya 

adalah hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Hubungan tersebut 

dapat digambarkan dalam gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan 

 

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa pada harga P1 permintaan sebesar Q1, 

tetapi pada saat P naik menjadi P2, permintaan berubah menjadi Q2. Hal ini sesuai 

dengan hukum permintaan, bahwa permintaan terhadap suatu barang atau jasa sangat 

dipengaruhi oleh harga (ceteris paribus). Kurva permintaan mengalami slope negatif 

artinya bila P naik maka Q barang atau jasa yang diminta akan turun dan sebaliknya bila 

P turun maka Q barang atau jasa yang diminta akan naik. Permintaan konsumen 

terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga dari barang itu sendiri, 

melainkan juga dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, harga barang subsitusi, selera 

dan lain sebagainya. Secara matematis hal itu dapat dirumuskan dalam formula sebagai 

berikut : 

Dx=f(px,Y,Py,T,u) 

Keterangan : 

Dx = Jumlah barang yang diminta 

Px = Harga barang itu sendiri 

Y = Pendapatan konsumen 

T = Selera 

PxS = harga barang subsitusi 

U = Faktor-faktor lainnya 

D 

P2 

P1 

Q2 Q1 

P 
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Analisis perubahan jumlah yang diminta dengan menggunakan kurva permintaan, 

menunjukkan perubahan kondisi yang sangat cepat, dimana jika harga berubah maka 

jumlah yang diminta juga akn cepat berubah. Tetapi dalam kenyataan, perubahan 

jumlah yang diminta dan harga relatif lambat. Fakta di bidang pertanian menunjukkan 

bahwa perubahan jumlah produksi relatif lambat tetapi perubahan harga dan jumlah 

yang diminta tampak jelas. 

 

2.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Komoditi Ekspor 

Menurut pendapat Keynes, besarnya output dalam negeri suatu negara ditentukan 

oleh permintaan terhadap barang dalam negeri dan output dalam negeri tersebut dapat 

dibeli penduduk dalam negeri maupun luar negeri. Pengeluaran penduduk luar negeri 

untuk membeli barang dan jasa dalam negeri merupakan ekspor bagi negara kita. 

Pengeluaran penduduk dalam negeri dapat dianggap sebagai suatu residual, sama 

dengan jumlah total pengeluaran penduduk dalam negeri dikurangi pengeluaran dalam 

negeri untuk barang dan jasa luar negeri atau impor. Ekspor dalam berhubungan dengan 

permintaan luar negeri terhadap barang dalam negeri, besarnya tergantung pada harga 

relatif dan pendapatan luar negeri. 

M = M(q,Y) 

M adalah besarnya ekspor dalam negeri, q adalah harga barang luar negeri relatif 

dibanding barang dalam negeri sedangkan Y adalah pendapatan luar negeri riil. 

Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi barang dengan jumlah 

yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. 

Kecenderungan krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan 

pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kibijakan fiskal, untuk mempengaruhi 

perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan 

balik antara pendapatan dan konsumsi.  

a. Harga barang lain.  

Permintaan terhadap suatu komoditi tidak saja tergantung dari harga komoditi 

tersebut tetapi juga harga komoditi lain. Arah perubahan permintaan tergantung dari 

arah perubahan harga dan bagaimana permintaan komoditi tersebut dengan komoditi 

yang lain. Jika penurunan harga komoditi lain menyebabkan penurunan jumlah yang 

diminta maka hubungan komoditi tersebut dengan yang lain dinamakan substitute 
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(hubungan negatif). Sedangkan jika kenaikan harga komoditi lain menyebabkan 

kenaikan jumlah yang diminta pada komoditi lain, maka hubungan komoditi tersebut 

dinamakan complementer (hubungan positif). 

b. Tingkat Pendapatan Per Kapita 

Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi 

pendapatan suatu masyarakat, maka daya beli semakin kuat, sehingga permintaan 

terhadap suatu barang atau jasa meningkat. 

c. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap permintaan akan barang dan jasa. 

Bila jumlah penduduk di suatu daerah bertambah, maka jumlah permintaan akan barang 

dan jasa di suatu daerah tersebut akan menjalani peningkatan pula, begitu pula 

sebaliknya. 

d. Perkiraan Harga di Masa yang Akan Datang 

Bila kita memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka akan lebih baik 

untuk membeli barang tersebut sekarang. Sehingga mendorong orang untuk membeli 

barang saat ini dengan tujuan untuk menghemat belanja di masa yang akan datang. 

e. Distribusi Pendapatan 

Tingkat pendapatan per kapita dapat memberikan kesimpulan yang salah jika 

distribusi pendapatan buruk. Artinya sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai 

sebagian besar perekonomian. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara 

umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. 

f.   Jumlah penduduk  

Menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung (2008 : 52), jumlah 

penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu 

barang.  Kenaikan jumlah penduduk diasumsikan berbanding lurus  dengan kenaikan 

jumlah konsumen di pasar dan sekaligus akan menyebabkan kenaikan permintaan dan 

kecenderungan harga juga akan naik. Sehingga kurva  permintaan akan bergeser ke 

kanan atas. Penurunan  jumlah penduduk atau jumlah konsumen akan menyebabkan hal 

sebaliknya, yaitu penurunan permintaan.  

g.   Nilai Tukar Dolar terhadap rupiah 

Penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berakibat pada 

naiknya kemampuan dolar untuk membeli  beras organik yang lebih besar yang 
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dihasilkan Indonesia dengan nilai tukar  rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menguat 

terhadap dolar Amerika akan berakibat pada  kemampuaan dolar yang menurun dalam 

perolehan barang dengan nilai rupiah. Kurs valuta  asing merupakan faktor yang saangat 

penting dalam menentukan apakah  barang-barang di negara lain “lebih murah” atau 

“lebih mahal” dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri.  

 

 2.4   Harga 

Menurut pendekatan Keynes mengasumsikan bahwa harga barang dalam negeri 

bersifat kaku dan industri yang memproduksinya dapat memenuhi semua output yang 

diminta pada tingkat harga tersebut. Jika digambarkan kurva penawaran agregat dari 

barang dalam negeri akan berbentuk garis horizontal. Karena penjualan dibatasi tingkat 

permintaan, maka permintaan barang dalam negeri tersebut yang menentukan output 

dalam perekonomian. 

Harga suatu produk adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan 

seseorang terhadap produk atau jasa  yang dibeli (Charles, 2001 : 400). Harga produk 

juga merupakan rangkuman dari sejumlah informasi yang menyangkut ketersediaan 

sumberdaya, produksi dan preferensi konsumen. Dalam menunjang kegiatan transaksi 

perdagangan, informasi harga suatu komoditas merupakan faktor kunci besarnya 

penawaran dan permintaan.  

 

 2.5   Nilai Tukar Uang 

Uang menurut Keynes (1936), sebagaimana dikutip dari Boediono (1980:34), 

merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki masyarakat. Alasan masyarakat 

memegang uang adalah untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Keynes (1936) 

menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka 

terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan liquidity preference 

adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang 

dengan tingkat bunga. 

 

2.6   Ekspor 

Ekspor, menurut Todaro (2000 : 44), adalah kegiatan perdagangan internasional 

yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang 
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menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, diikuti dengan struktur politik 

yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Mill (Jhingan, 2002 : 448), 

menambahkan adanya perdagangan luar negeri memberi manfaat langsung dan tidak 

langsung. Secara langsung, perdagangan luar negeri akan menimbulkan spesialisasi dan 

melakukan ekspor. Komoditi yang diproduksikannya lebih murah untuk dipertukarkan 

dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan harga murah.  

 

 2.7   Perdagangan Internasional 

Kemampuan suatu bangsa untuk mengimpor sangat tergantung pada pendapatan 

nasionalnya. Artinya, semakin besar pendapatan nasional  suatu negara semakin besar 

pula kemampuan negara  tersebut mengimpor. Namun hubungan antara impor dengan 

pendapatan  nasional tidak berupa hubungan proporsional. Artinya tidak  dapat ditarik  

kesimpulan bahwa  jika pendapatan nasional bertambah menjadi  dua kali lipat, maka 

impor pun  akan menjadi dua kali lipat. Hubungan antara impor  dan pendapatan 

nasional  ditentukan oleh hasrat mengimpor marginal (Marginal Propensity to Impor 

atau MPM). Dengan MPM, menunjukkan bagian dari tambahan pendapatan nasional 

yang dipergunakan untuk menambah impor. 

  

3. METODE PENELITIAN 

Obyek yang diteliti adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

ekspor beras organik Provinsi Jawa Barat dan lokasi penelitian dilakukan di Jawa Barat. 

Objek penelitian ini adalah kelompok tani padi organik yang melakukan ekspor beras 

organik produksi mereka ke luar negeri.  

 

 3.1   Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data serta informasi yang dapat menunjang penelitian ini, 

maka penelitian ini menggunakan teknik-teknik dalam pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Data yang bersumber dari World Bank dan Departemen Pertanian Data yang 

bersumber World Bank  

2. Berbagai alamat situs internet yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu situs 

Departemen Pertanian (www.deptan.go.id), situs Badan Pusat Statistik 
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(www.bps.go.id), situs World Bank, dan berbagai alamat situs lainnya yang 

mendukung topik penelitian. 

 

3.2   Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan merupakan data sekunder (time series) yang diperoleh dari 

berbagai laporan dan kompilasi data serta bentuk publikasi lainnya. Data yang 

digunakan berupa data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data panel 

.Metode penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif dan verifikatif.  

 

 3.3   Model Penelitian 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dalam menentukan topik 

penelitian dan kemudian untuk membangun model persamaan regresi penelitian jumlah 

permintaan ekspor beras organik Jawa Barat mengacu pada penelitian (a) Husni Malian 

(2004, 119-146), untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras 

selama dalam jangka panjang (b) Peter G. Warr dan Frances J. Wollmer (2000, 139-

144), untuk mengetahui elastisitas permintaan komoditi ekspor (c) Suryanto  (2008 : 

35), untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan komoditas ekspor 

selain faktor harga. Sesuai kondisi jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat. 

Dari berbagai referensi model dan metode penelitian tersebut di atas, kemudian 

dibangun model penelitian yang dianalisis secara ekonometrika dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS).  

Model yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

JPEBOit = β0 + β1PPKit + β2HBOit + β3HBNOit + β4KBOit  

                          + β5KRit + β6JPit  + ε  ................. (3.1) 

Keterangan : 

JPEBO                    = Jumlah Permintaan Ekspor Beras Organik  

PPK    = Pendapatan Perkapita Penduduk  

HBO    = Harga Beras Organik Negara Tujuan Ekspor 

HBNO   = Harga Beras Non Organik 

KR   = Kurs Riil 

JP   = Jumlah Penduduk 

β0   = konstanta 

β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6  = koefisien regresi 

ε   = error terms 

i    = negara tujuan ekspor  

t   = tahun  
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4. TEMUAN -_TEMUAN 

Jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor 

Malaysia tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 19,828 ton. Menunjukkan 

kecenderungan pertumbuhan per tahun sebesar 3,965 ton (Data Ekspor Beras Gapoktan, 

2012).tujuan ekspor Amerika tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 19,64 ton. 

Menunjukkan kecenderungan pertumbuhan per tahun sebesar 0,26 ton. 

Berdasarkan data yang diperoleh, permintaan ekspor beras organik Jawa Barat ke 

negara tujuan ekspor cenderung berfluktuatif. 

 

4.1   Hasil Estimasi Model Penelitian  

Estimasi model regresi data panel pada model jumlah permintaan ekspor beras 

organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor didahului dengan melakukan Uji Hausman. 

Uji Hausman dilakukan untuk memilih metode yang paling tepat antara fixed effect dan 

random effect. Uji Hausman ini dilakukan dengan mempergunakan alat bantu software 

program Eviews. Hasil Uji Hausman terhadap model jumlah permintaan ekspor beras 

organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Hausman terhadap Model 

Correlated random effects-hausman test 

Pool : jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor 

Test cross-section random effects 

Test summary Chi-sq. statistic Chi-sq. d.f Prob. 

Cross-section random  0.991807 5 0.9632 

Sumber : Eviews, Lampiran 1 

Nilai Chi Square didapat dengan melihat tabel Chi Square dengan melihat jumlah 

variabel independen yang kita pakai dalam hal ini 5 variabel independen dan nilai 

signifikan yang kita pakai dalam hal ini 0,05 atau 5%. Didapat nilai Chi Square sebesar 

11,070. Jika melihat aturan diatas, nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai Chi 

Square (0.991807 < 11,070) maka H0 diterima. Nilai probabilitas sebesar 0,9632 > 

0,000. Maka model yang tepat adalah model Random Effect. Berdasarkan Tabel 4.1 

dapat dijelaskan bahwa nilai statistik Hausman pada model Jumlah permintaan ekspor 

beras organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor menunjukkan model memiliki nilai 

hausman yang lebih kecil. Artinya model dapat dianalisa menggunakan model random.  
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4.2   Penaksiran Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengukur kebaikan suai (goodness of fit) persamaan regresi dilakukan 

pengujian koefisien determinasi (R
2
). Uji goodness of fit memberikan hasil proporsi 

variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R
2
 antara 0<R

2
<1, jika nilai 

R
2
 semakin mendekati satu, maka model tersebut dikatakan baik. Semakin tinggi variasi 

variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. 

 

4.3   Uji Signifikansi t-stat 

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yang dalam hal ini variabel pendapatan perkapita penduduk 

negara tujuan ekspor, harga beras organik negara tujuan ekspor, harga beras non 

organik (produk substitusi) negara tujuan ekspor, kurs riil negara tujuan ekspor dan 

jumlah penduduk negara tujuan ekspor terhadap jumlah permintaan ekspor beras 

organik Indonesia ke negara tujuan ekspor dilakukan pengujian pengujian t-statistik. 

Pengujian regresi secara individual terhadap masing-masing variabel bebas pada model. 

  

4.4   Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan indikator r
2
 dan R

2
. 

Hasil pengujian multikolinieritas terhadap model jumlah permintaan ekspor beras 

organik Jawa Barat ke negara tujuan ekspor. 

  

4.5   Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengidentifikasi masalah gangguan heteroskedastisitas dengan 

menggunakan metode uji Breusch-Godfrey (BG Test) dengan hasil sebagai berikut :  

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Breusch-Godfrey (BG Test) 

Heteroskedasticity Test : Breusch-Godfrey (BG Test)  

F-statistic 0.377520 Prob. F(5,24) 0.8591 

Obs*R-squared 2.187458 Prob. Chi-Square(5) 0.8226 

Scaled explained SS 0.353604 Prob. Chi-Square(5) 0.9965 

     
Sumber : Eviews, Lampiran 2 

 



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi   Volume VII No. 1 / Februari / 2015 

 

77 

Uji Breusch-Godfrey (BG Test) menghasilkan kesimpulan model persamaan 

regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Nilai chi-squares  hitung (n.R
2
) 

sebesar 2,1874 sedangkan nilai chi-squares kritis (χ
2
) pada α = 5% dengan df = 5 

sebesar 11,070 sehingga diperoleh nilai chi-squares hitung (n.R
2
) lebih kecil dibanding 

nilai kritis chi-squares (χ
2
). Begitu pula jika dilihat dari nilai probabilitasnya 0.8226 

lebih besar dari α = 5% yang menunjukkan model persamaan regresi tidak mengandung 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.6   Uji Autokorelasi 

Untuk mengidentifikasi masalah gangguan Autokorelasi dengan menggunakan 

metode uji Durbin Watson 

  

5.   \DISKUSI 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Pertumbuhan output dari jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat  

dipengaruhi secara negatif namun tidak signifikan oleh harga beras organik negara 

tujuan ekspor. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

terbukti. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat adalah harga 

beras organik negara tujuan ekspor. Maka harga jual beras organik Jawa Barat 

harus kompetitif dengan harga beras organik negara tujuan ekspor.   

2. Pertumbuhan output dari jumlah permintaan ekspor beras organik Jawa Barat tahun 

dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan oleh faktor-fakor selain harga 

yaitu pendapatan perkapita penduduk negara tujuan ekspor, jumlah penduduk 

negara tujuan dan kurs riil.  
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