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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tijauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan Pengaruh Harga 

Komoditas Terhadap Inflasi (studi kasus komoditas bawang merah dan cabe 

rawit).  

Penelitian oleh Christanty (2013) menguji volatilitas harga beras dan 

kentang pada empat pasar (Giant, Hypermart, Pasar Dinoyo, Pasar Besar) di Kota 

Malang. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Malang, 

kelompok komoditi yang memberikan andil atau sumbangan terbesar untuk inflasi 

pada periode 2010.10-2012.07 berasal dari kelompok bahan makanan. Dua 

komoditas yang akan menjadi objek penelitian, yaitu: beras dan kentang, dimana 

kedua komoditas tersebut masuk dalam kelompok bahan makanan. Hasil 

peramalan ARIMA dan melalui perhitungan nilai MAPE menerangkan bahwa 

tingkat volatilitas harga tertinggi pada kedua komoditas tersebut terjadi di Giant. 

Tingkat volatilitas harga yang relatif tinggi di Giant dan Pasar Dinoyo mampu 

mengidikasikan bahwa volatilitas harga, khususnya harga komoditas pangan 

(beras dan kentang) berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Malang. 

Pembuktian ini, dilakukan melalui estimasi dengan pendekatan model 

ARCH/GARCH. 

Selanjutnya, oleh Widiarsih (2012) meneliti tentang pengaruh sektor 

komoditas beras terhadap inflasi bahan makanan dan menganalisis dampak harga
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 dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah, jumlah impor beras, dan jumlah 

produksi beras nasional terhadap stabilitas ekonomi makro yang diinterpretasikan 

dengan inflasi bahan makanan.  Hasil penelitian dengan menggunakan metode 

Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa Variabel harga dasar gabah 

berpengaruh signifikan terhadap Inflasi bahan makanan baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek. Variabel jumlah impor beras memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel inflasi bahan makanan dalam jangka pendek 

namun tidak untuk jangka panjang. Dalam jangka panjang, variabel jumlah 

produksi padi berpengaruh signifikan terhadap inflasi bahan makanan. Namun 

dalam jangka pendek, variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

inflasi bahan makanan.  

Selanjutnya, oleh Fithaloka (2016) meneliti tentang pengaruh volatilitas 

harga komoditas Daging sapi dan Cabe Rawit terhadap inflasi bahan makanan di 

Kota Malang. Data yang digunakan adalah data sekunder harga daging sapi dan 

cabe rawit periode Januari 2014-Desember 2015 yang diperoleh dari Pusat 

Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan inflasi bahan makanan periode 

tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas daging sapi dan cabe rawit tidak 

mengalami volatilitas yang tinggi meskipun mengalami kejutan harga yang tinggi 

dan berlangsung lama. Untuk model peramalan yang cocok pada harga komoditas 

daging sapi adalah ARIMA (1,1,1) dan dilanjutkan dengan model ARCH (1) 

karena model memiliki sifat heteroskedastisitas. Hampir sama dengan harga 

daging sapi, model peramalan yang terpilih untuk harga komoditas cabe rawit 

adalah ARIMA (1,0,1) dan GARCH (2,1). Tentang bagaimana pengaruh 
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volatilitas harga terhadap inflasi bahan makanan di Kota Malang, volatilitas harga 

daging sapi dan cabe rawit sama-sama memiliki pengaruh terhadap inflasi bahan 

makanan. Volatilitas harga daging sapi menunjukkan hubungan yang positif dan 

cabe rawit menjukkan hubungan yang negatif terhadap inflasi bahan makanan di 

Kota Malang. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Analisis Cobweb (Sarang laba-laba) 

Teori analisis cobweb menjelaskan tentang siklus harga produk 

pertanian yang menunjukkan fluktuasi tertentu dari musim ke musim. 

Penyebab dari fluktuasi tersebut yaitu adanya reaksi yang terlambat dari 

pihak produsen terhadap harga. Berikut kurva dari teori analisis cobweb : 

  

Gambar 2.1 Teori Analisis Cobweb 

 

Sumber : Budiono (1993) 

Kurva diatas menggambarkan teori cobweb (sarang laba-laba) pada 

kondisi permintaan yang lebih elastis dibandingkan penawaran. Misalnya 
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pada musim 1 jumlah produk yang dihasilkan (di panen) sebanyak Q1. 

Dengan kurva permintaan D, maka harga yang terjadi di pasar pada 

musim ke 1 adalah P1. Barang-barang atau segala sesuatu dari hasil 

pertanian merupakan barang non durabel (tidak tahan lama) sehingga 

dengan jumlah produk sebanyak Q1 tadi harus terjual habis pada musim 

itu juga dengan harga P1.  

Selanjutnya, atas dasar harga yang berlaku tersebut produsen 

merencanakan produksinya untuk musim ke 2 (harga P1 dianggap oleh 

produsen akan tetap berlaku pada musim 2). Dengan asumsi harga tetap 

produsen meningkatkan hasilnya pada musim berikutnya sebesar Q2, 

akibatnya produksi hasil pertanian melimpah dan hal ini dapat 

menurunkan harga menjadi P2. Begitu juga pada musim ke 3, dengan 

asumsi harga tetap seperti yang berlaku pada musim ke 2 maka produsen 

mengurangi produksinya pada musim ke 3. Berdasarkan hal tersebut, 

akibatnya produksi di pasar berkurang dan harga menjadi naik sebesar P3. 

Dari asumsi harga tetap kemudian dijadikan dasar bagi rencana produksi 

musim ke 4, demikian seterusnya.  

Apabila proses ini terus berlangsung, fluktuasinya akan semakin 

mengecil dan akhirnya mencapai titik keseimbangan (equilibrium). Pada 

titik tersebut, harga keseimbangannya adalah Pe dan jumlah yang 

diproduksi sebanyak Qe. Pada tingkat ini terjadi kestabilan. Dalam proses 

tersebut tingkat harga menunjukkan fluktuasi (naik turun) dari satu musim 

ke musim lainnya. Proses ini disebut cobweb atau sarang laba-laba, hal 

tersebut disebabkan gambarnya menyerupai sarang laba-laba.  
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2. Masalah jangka pendek dan panjang dalam sektor pertanian 

Pada periode jangka pendek, harga hasil-hasil pertanian cenderung 

mengalami naik dan turun yang relatif besar. Harga bisa mencapai 

tingkat yang sangat tinggi pada suatu masa, sebaliknya akan mengalami 

kemerosotan yang buruk pada masa berikutnya. Ketidakstabilan harga 

tersebut dapat disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap 

barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Sifat ini menyebabkan 

perubahan yang sangat besar terhadap tingkat harga apabila permintaan 

atau penawaran mengalami perubahan. Faktor yang menimbulkan 

ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek dapat dibedakan 

menjadi dua sumber yaitu naik turunnya penawaran dan ketidakstabilan 

permintaan (Sukirno, 2005). 

 Ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan penawaran 

Tingkat produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berada di luar kemampuan petani untuk mengendalikannya. 

Produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor alamiah. Pada 

umumnya produksi hasil pertanian selalu berubah-ubah dari satu musim 

ke musim lainnya. Perubahan musim ini terutama dipengaruhi oleh 

keadaan cuaca iklim dan faktor-faktor alamiah yang lain seperti banjir, 

hujan yang terlalu banyak/kemarau panjang. Selain itu, serangan hama 

tanaman dan binatang pengganggu dapat menimbulkan pengaruh yang 

penting terhadap perubahan produksi hasil pertanian.  

Pada periode jangka pendek maupun jangka panjang, permintaan 

terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Di dalam jangka panjang, 
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hal ini disebabkan karena elastisitas permintaan pendapatan terhadap 

barang pertanian rendah, yaitu kenaikan yang kecil saja terhadap 

permintaan. Di dalam jangka pendek, permintaan terhadap barang 

pertanian bersifat tidak elastis karena kebanyakan hasil-hasil pertanian 

merupakan barang kebutuhan pokok harian, yaitu digunakan setiap hari. 

Walaupun harganya sangat meningkat namun jumlah yang sama masih 

tetap harus dikonsumsi. Sebaliknya pada waktu harga sangat merosot, 

konsumsi tidak akan banyak bertambah karena kebutuhan konsumsi yang 

relatif tetap. Oleh karena sifat permintaan atas barang pertanian yang 

tidak elastis tersebut, maka harga akan mengalami perubahan yang 

sangat besar sekiranya penawaran hasil pertanian mengalami perubahan. 

Gambar 2.2 Kurva penawaran dan permintaan 

 

 

Sumber: Sukirno (2005) 

  

.Gambar 2.2 diatas menggambarkan keadaan penawaran dan 

permintaan barang pertanian. Kurva S adalah penawaran, kurva D adalah 

   

P 

   S 

Q    
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permintaan, dan titik keseimbangan pada titik E. Perubahan sisi supply 

membuat E berubah dari E ke E1 yang berarti harga mengalami 

penurunan dari P ke P1. akan tetapi jumlah barang yang diminta 

mengalami peningkatan 

 

 Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh perubahan permintaan 

 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penawaran terhadap 

barang pertanian bersifat tidak elastis, yaitu yang pertama adalah karena 

barang-barang pertanian dihasilkan secara musiman. Misalnya tanaman 

yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu dan dari tahun ke tahun 

kebiasaan ini tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan harga yang 

cukup besar. Kedua, beberapa jenis tanaman memerlukan waktu 

bertahun-tahun sebelum hasilnya dapat diperoleh. Tanaman ini seperti 

tanaman buah-buahan dan bahan mentah.  

Penawaran barang pertanian yang sukar berubah tersebut diikuti 

pula oleh ketidakelastisan permintaannya dapat menyebabkan perubahan 

harga yang sangat besar apabila berlaku perubahan permintaan. Hal ini 

dapat dengan jelas ditunjukkan secara grafik sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Pengaruh perubahan permintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sukirno (2005) 

 

Gambar 2.3 merupakan kurva permintaan dan penawaran masing 

masing digambarkan dengan D dan S. Sesuai dengan sifat permintaan 

dan penawaran terhadap barang pertanian yaitu keduanya bersifat tidak 

elastis, maka kurva D dan S adalah tidak elastis. Keseimbangan terjadi di 

titik E dan berarti harga adalah P dan jumlah barang adalah Q. 

Selanjutnya dimisalkan oleh beberapa faktor tertentu perekonomian 

mengalami resesi, kemunduran ekonomi ini menyebabkan permintaan ke 

atas. Barang pertanian berpindah di D ke D1 karena penawaran tidak 

mengalami perubahan maka keseimbangan yang baru tercapai di titik E. 

Harga turun dan barang yang dijual turun. 
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3. Fluktuasi Harga 

Fluktuasi harga komoditas pada dasarnya terjadi akibat 

ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang 

dibutuhkan konsumen. Jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas 

akan turun, sebaliknya jika terjadi kekurangan pasokan. Dalam proses 

pembentukan harga tersebut perilaku petani dan pedagang memiliki peranan 

penting karena mereka dapat mengatur volume penjualannya yang 

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa fluktuasi harga yang relatif tinggi pada komoditas 

sayuran pada dasarnya terjadi akibat kegagalan petani mengatur volume 

pasokannya sesuai dengan kebutuhan konsumen (Bambang, 2007). Kondisi 

demikian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Produksi sayuran cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja, 

misalnya sekitar 90 persen produksi bawang merah nasional hanya dihasilkan 

di 6 provinsi dan 82 persen produksi cabe dihasilkan di 7 provinsi. Struktur 

produksi demikian tidak kondusif bagi stabilitas harga karena jika terjadi 

anomali produksi (misalnya gagal panen akibat hama atau lonjakan produksi 

akibat pengaruh iklim) di salah satu daerah sentra produksi maka akan 

berpengaruh besar terhadap keseimbangan pasar secara keseluruhan. 

b. Struktur produksi yang terkonsentrasi secara regional diperparah pula oleh 

pola produksi yang tidak sinkron antar daerah produsen. Setiap daerah 

produsen sayuran umumnya memiliki pola produksi bulanan yang relatif 

sama sehingga total produksi sayuran cenderung terkonsentrasi pada bulan-

bulan tertentu. Konsentrasi produksi secara temporer tersebut misalnya dapat 
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disimak pada pola produksi kentang dan kubis di Sumatera Utara, Jawa Barat, 

Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyumbang sekitar 90 persen dan 78 

persen produksi nasional. Di keempat provinsi tersebut sekitar 60-65 persen 

produksi kentang dan kubis hanya dihasilkan pada bulan Januari hingga Mei, 

sehingga pada bulan-bulan tersebut harga kedua komoditas tersebut 

cenderung mengalami penurunan tajam. 

c. Permintaan komoditas sayuran umumnya sangat sensitif terhadap 

perubahan kesegaran produk. Sementara itu komoditas sayuran 

umumnya relatif cepat busuk sehingga petani dan pedagang tidak mampu 

menahan penjualannya terlalu lama dalam rangka mengatur volume 

pasokan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal itu dapat berdampak 

pada penurunan harga jual yang disebabkan oleh penurunan kesegaran 

produk. Akibatnya, pengaturan volume pasokan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen tidak mudah dilakukan karena setelah dipanen 

petani cenderung segera menjual hasil panennya agar sayuran yang 

dipasarkan masih dalam keadaan segar. 

d. Untuk dapat mengatur volume pasokan yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen maka dibutuhkan sarana penyimpanan yang mampu 

mempertahankan kesegaran produk secara efisien. Namun ketersediaan 

sarana penyimpanan tersebut umumnya relatif terbatas akibat kebutuhan 

investasi yang cukup besar sedangkan teknologi penyimpanan sederhana 

yang dapat diterapkan oleh petani sangat terbatas. 
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4. Inflasi 

Rahardja dan Manurung (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga syarat 

yang harus dipenuhi agar keadaan dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu 

kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus. Dimana 

dalam hal kenaikan harga, harga suatu barang dikatakan naik jika harganya 

lebih tinggi daripada harga barang di periode sebelumnya. Bersifat umum, 

kenaikan harga komoditas bisa dikatakan mengalami inflasi jika 

menyebabkan harga-harga secara secara umum naik. Dan yang dimaksud 

berlangsung terus-menerus yaitu terjadinya dalam rentang waktu yang lama, 

bukan hanya sesaat saja.  

5. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Consumer Price Index adalah indeks yang yang paling banyak 

digunakan dalam penghitungan inflasi. Indeks ini disusun dari harga barang 

dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang 

digunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda antarnegara dan 

antar waktu, bergantung pada pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa 

tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia pada awalnya hanya digunakan sembilan 

bahan pokok (meliputi pangan, sandang, dan perumahan) yang dikonsumsi 

masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut 

berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi pangan, 

sandang, dan papan, tetapi juga mencakup jasa kesehatan dan pendidikan (Diah 

Utari,2015). 
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6. Komponen Inflasi 

a. Inflasi Inti 

Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau 

persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan 

dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: interaksi permintaan-

penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, 

inflasi mitra dagang), dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.  

Menurut Quah dan Vahey (1995) Inflasi inti didefinisikan sebagai 

komponen inflasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap output riil dalam 

jangka menengah-panjang. Secara implisit mereka ingin mengatakan bahwa 

inflasi inti merupakan fenomena moneter. Oleh karena itu, komponen inflasi 

yang persisten ini akan tercermin pada ekspektasi masyarakat. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka supply shock yang memberikan pengaruh permanen 

terhadap tingkat harga (misalnya, pengenaan tarif bea masuk atas produk 

impor oleh pemerintah), namun tidak memberikan pengaruh terhadap laju 

inflasi dalam jangka menengah-panjang, tidak termasuk di dalam pengertian 

inflasi inti. Oleh karena itu, inflasi inti terkait dengan inflasi yang dapat 

diantisipasi; sedangkan inflasi sesaat terkait dengan unsur inflasi yang tidak 

dapat diantisipasi kejadiannya. Inflasi inti atau core inflation pada beberapa 

literatur disebut juga dengan underlying inflation. Inflasi inti inilah yang 

dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh bank sentral, karena lebih 

mencerminkan karakteristik perkembangan harga yang bersifat persisten.  

Hal ini menyebabkan penggunaan inflasi inti sebagai sasaran 

operasional dapat memberikan sinyal yang tepat dalam memformulasikan 
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kebijakan moneter. Sebagai contoh, dalam hal terjadi gangguan permintaan 

(demand shock) yang mengakibatkan inflasi tinggi, respon bank sentral akan 

mengetatkan uang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Di 

samping itu, kebijakan tersebut dapat juga untuk menyesuaikan kembali 

pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan kapasitas 

perekonomian. Sebaliknya, jika inflasi meningkat karena terjadinya 

gangguan penurunan di sisi penawaran (supply side), misalnya kenaikan 

harga makanan karena musim kering, maka kebijakan uang ketat justru 

dapat memperburuk tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. Respon yang 

dapat dilakukan oleh bank sentral adalah kebijakan melonggarkan likuiditas 

perekonomian untuk menstimulir peningkatan penawaran. 

 

b. Inflasi Non Inti  

Inflasi non inti adalah komponen inflasi dengan volatilitas cenderung 

tinggi karena dipengaruhi faktor non fundamental yang cenderung bersifat 

sementara. Inflasi non inti dapat didefinisikan sebagai inflasi yang 

disebabkan gangguan dari penawaran dan di luar kendali otoritas moneter 

serta bersifat sesaat. Inflasi non inti sering disebut noises inflation.  

Okun (1970) dalam  (Tjahjono, 2000) menyatakan bahwa inflasi non inti 

merupakan komponen perubahan harga relatif, terutama akibat gangguan-

gangguan dari sisi supply (supply disturbances). Gangguan atau perubahan harga 

relatif dalam hal ini dipandang sebagai inflasi sesaat karena secara teoritis 

gangguan atau perubahan harga relatif tidak dapat mendorong terjadinya 
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kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum yang bersifat persisten, 

kecuali bila diakomodasi oleh kebijakan moneter.  

Komponen inflasi non inti sendiri dapat dibagi kedalam dua kelompok  

yaitu: 

a. Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) : 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam  

kelompok bahan makanan, seperti: panen, gangguan alam, atau 

perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional. 

Sebagai contoh: inflasi beras, cabe, dan beberapa jenis sayuran sering 

berfluktuasi tajam karena dipengaruhi kondisi kecukupan pasokan 

komoditas tersebut, seperti faktor musim panen, gangguan distribusi, 

bencana alam maupun hama. 

b. Inflasi Komponen Harga yang Diatur Pemerintah (Administered 

Prices): 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) kebijakan 

harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif 

angkutan, dan lain-lain 

 

7. Jenis inflasi 

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis dalam  pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan 

dipakai akan sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. 

Jenis-jenis inflasi dibedakan sebagai: 

 



20 
 

 
 

a. Menurut Derajatnya 

1. Inflasi ringan di bawah 10% (single digit) 

2. Inflasi sedang 10% - 30%. 

3. Inflasi tinggi 30% - 100%. 

4. Hyperinflasion di atas 100%. 

Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak 

dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian 

di suatu wilayah tertentu, sebab hal itu sangat bergantung pada berapa 

bagian dan golongan masyarakat manakah yang terkena imbas ( yang 

menderita ) dari inflasi yang sedang terjadi. 

b. Menurut Penyebabnya 

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (cost-push 

inflation), dari sisi permintaan (demand- pull inflation) dan ekspektasi. 

1. Cost-Push Inflation 

Cost-push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan bergesernya 

aggregat supply curve ke arah kiri atas. Faktor-faktor terjadinya 

cost-push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, 

dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, 

peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah 

(administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat 

bencana alam dan terganggunya distribusi.  

2. Demand-Pull Inflation  

Demand-pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh 

kuatnya peningkatan aggregate demand masyarakat terhadap 
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komoditas. Akibatnya akan menarik (pull) kurva permintaan agregat 

ke arah kanan atas, sehingga terjadi excess demand, yang merupakan 

inflationary gap. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini 

digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau 

permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas 

perekonomian.  

3. Ekspektasi inflasi

Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat

dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi 

dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut 

apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking (Bank 

Indonesia, 2012) . 

Ada beberapa model ekonometrika yang dapat diaplikasikan untuk 

mengetahui pengaruh kenaikan harga dengan inflasi, diantaranya adalah: 

Error Correction Model (ECM) yang digunakan untuk menganalisis 

fakto-faktor yang mempengaruhi harga eceran gula serta menganalisis 

hubungan antara sistem distribusi gula terhadap laju inflasi (Susila & 

Munadi, 2008).  

8. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang

otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh 

Kementerian Keuangan, hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa 

presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara 
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kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah 

dalam pemilikan kekayaan negara.  

Menurut Restrepo tahun 2011 dalam (Mahpud 2011) Kebijakan fiskal 

mempuyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan perekonomian 

suatu negara, fungsi dan kegunaan kebijakan fiskal antara lain adalah untuk 

memobilisasi sumber daya  seperti meningkatkan investasi, menyediakan 

infrastruktur dan pengelolaan energi. Fungsi lain dari kebijakan fiskal adalah 

mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi 

tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu kebijakan fiskal dapat pula 

digunakan untuk menstabilkan  harga, karena kebijakan ini dapat 

mempengaruhi efek inflasi atau deflasi dalam suatu perekonomian, seperti 

operasi pasar, penerapan pajak dan subsidi. Yang tak kalah penting dari 

fungsi kebijakan fiskal adalah sebagai instrumen untuk meminimalkan 

ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat, sehingga adan fungsi 

distribusi dan alokasi dalam sebuah kebijakan fiskal yang diambil antara lain 

pengenaan pajak kepada orang kaya dan pemberian subsidi kepada orang 

miskin Restrepo,2011 dalam (Mahpud, 2011). 

9. Inflation Targeting  

Inflation targeting adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan 

moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang 

angka target inflasi dalam satu periode tertentu. Inflation targeting secara 

eksplisit menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai 

dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam prakteknya, 

kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, yang 
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dicerminkan oleh: (1) stabilitas harga (rendahnya laju inflasi); (2) 

membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi) dan (3) cukup 

luasnya lapangan kerja yang tersedia (Warjiyo, 2004). 

Inflation targeting merupakan strategi kebijakan moneter yang 

mencakup lima elemen utama: 1) pengumuman publik jangka menengah 

untuk target angka inflasi; 2) komitmen institusional terhadap stabilitas harga 

sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter, dimana tujuan lainnya adalah 

subordinasi; 3) strategi informasi inklusif dimana banyak variabel, dan tidak 

hanya agregat moneter atau kurs, digunakan untuk menentukan penetapan 

instrumen kebijakan; 4) meningkatkan strategi transparansi kebijakan 

moneter melalui komunikasi dengan masyarakat dan pasar tentang rencana, 

tujuan, dan keputusan dari otoritas moneter; dan 5 ) peningkatan akuntabilitas 

Bank Sentral untuk mencapai tujuan obyektif inflasi. Inflation targeting 

memiliki beberapa keuntungan sebagai strategi jangka menengah untuk 

kebijakan moneter. Berbeda dengan nilai tukar tetap, Inflation targeting 

memungkinkan kebijakan moneter untuk fokus pada pertimbangan domestik 

dan untuk merespon guncangan terhadap perekonomian domestik. Sasaran 

inflasi memiliki keuntungan bahwa hubungan yang stabil antara uang dan 

inflasi tidak penting untuk kesuksesan: strategi tidak bergantung pada 

hubungan tersebut, melainkan menggunakan semua informasi yang tersedia 

untuk menentukan pengaturan terbaik untuk instrumn kebijakan moneter. 

Inflation targeting juga memiliki keuntungan kunci yang mudah dipahami 

oleh publik dan dengan demikian sangat transparan. Tujuan inflation 

targeting, yaitu untuk mencapai laju inflasi yang rendah  dan stabil dalam 
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jangka panjang, maka pemerintah dan BI menetapkan bahwa sasaran inflasi 

jangka menengah dan panjang yang ingin dicapai adalah sebesar 3%.  

Dalam mengukur tingkat inflasi suatu negara, bisa digunakan tiga 

indikator yaitu: (1) Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks 

Biaya Hidup (IBH). (2) Perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). 

(3) Perubahan Deflator GDP/GDY. Masing-masing indikator punya 

kelebihan dan kekurangan, namun yang utama adalah kita bagaimana 

menggunakan jenis indikator sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

pengukuran. Di Indonesia, indikator yang sering digunakan untuk mengukur 

inflasi ini adalah IHK Laju inflasi yang tinggi tidak hanya menurunkan daya 

beli masyarakat tetapi juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi makro 

lainnya, seperti mengganggu keseimbangan neraca pembayaran dan 

memperlemah nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Penyebab 

terjadinya inflasi dapat dilihat dari beberapa sisi, sisi permintaan, sisi 

penawaran, atau campuran antara keduanya. 

Proses dinamika harga ini dapat berlangsung secara natural melalui 

mekanisme pasar, maupun karena kebijakan. Kerangka umum yang sering 

dipergunakan dalam menganalisa interaksi simultan antara permintaan dan 

penawaran baik pada pasar barang dan pasar uang adalah kerangka IS-LM. 

Kerangka ini secara gamblang dapat menunjukkan bagaimana kebijakan 

moneter dan fiskal mampu mempengaruhi tingkat pendapatan atau output 

(Mankiw, 2000). 
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10. Keterkaitan antara Harga Komoditas dan Inflasi 

Hubungan positif antara krisis keuangan dan harga pangan menyiratkan 

pentingnya komoditas pangan sebagai instrumen keuangan (finansialisasi). 

Ketika inflasi memasuki fase krisis, maka pasar komoditas juga akan 

memasuki fase krisis. Krisis keuangan dianggap lebih relevan menciptakan 

volatilitas harga daripada sebuah spekulasi. Namun, ketika kegiatan 

spekulatif terjadi pada pasar komoditas maka secara tidak langsung dapat 

terungkap adanya hubungan antara krisis keuangan dan pasar komoditas 

(Braun & Tadesse,2012). Menurut Jogwanich & Park (2009) Inflasi yang 

terjadi pada negara-negara berkembang di Asia menjelaskan bahwa inflasi 

muncul sebagai tantangan makro ekonomi terbesar yang dihadapi oleh 

negara-negara berkembang di Asia. Hasil empiris menunjukkan bahwa laju 

inflasi disebabkan sebagian besar oleh adanya guncangan dari komoditas 

pangan. Ada 9 negara berkembang yang menjadi fokus dalam penelitian 

tersebut, antara lain: RRC, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thailand, dan Vietnam.  

Di negara berkembang, misalnya Pakistan, masyarakatnya akan 

mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan 

pangan mereka. Kenaikan harga komoditas pangan mampu menurunkan daya 

beli masyarakat terhadap konsumsi komoditas pangan tersebut, sehingga akan 

menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan di dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, tingkat stabilitas harga komoditas pangan berfungsi sebagai 

indikator untuk mengukur seberapa baik atau buruknya perekonomian di 

suatu negara (Moshin & Zaman, 2012).  
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Perubahan harga komoditas pangan di Indonesia merupakan salah satu 

faktor dominan yang menjadi penyumbang penentuan inflasi. Dengan 

menelaah bahwa volatilitas inflasi harga komoditas pangan sedemikan tinggi, 

maka akan menyebabkan unsur resiko dan ketidakpastian yang relatif tinggi 

pula dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan 

suatu model peramalan laju inflasi yang mampu menjadi dasar bagi 

pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam mengendalikan inflasi 

(Santoso, 2011). Pergerakan harga komoditas dapat dijadikan sebagai leading 

indicators inflasi. Alasannya adalah, yang pertama yaitu, harga komoditas 

mampu merespon secara cepat shock yang terjadi dalam perekonomian secara 

umum, seperti peningkatan permintaan (aggregate demand shock). Kedua, 

harga komoditas juga mampu merespon terhadap non-economic shocks, 

seperti: banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya yang menghambat 

jalur distribusi dari komoditas tersebut.  

Pergerakan harga komoditas pangan akan selaras dengan perkembangan 

harga barang secara keseluruhan, walaupun besarannya akan berbeda. Respon 

harga komoditas yang cepat tersebut dapat memberikan sinyal bahwa 

kenaikan harga-harga barang lainnya akan menyusul, sehingga tekanan inflasi 

meningkat.  

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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 Hubungan harga dengan inflasi adalah keadaan dimana distribusi 

penawaran dan permintaan yang tidak stabil mengakibatkan kejutan harga pada 

bahan pokok. Ketika produksi bahan pokok mengalami gagal panen akibat cuaca, 

gangguan hama, serta faktor perkembangan harga bahan pokok akan mengganggu 

jalannya distribusi dan mengakibatkan cost push inflation. Sementara dari sisi 

permintaan akan mengakibatkan demand pull inflation karena tingginya 

permintaan terhadap barang pokok. Namun tingginya permintaan tersebut relatif 

terhadap ketersediaannya sehingga akan menciptakan kejutan harga yang 

cenderung naik yang nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya inflasi. 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat sementara mengenai 

pengaruh variabel-variabel dependen dan independen berdasarkan kerangka 

teoritis maupun penelitian terdahulu. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga Harga Bawang Merah berpengaruh terhadap besar besarnya 

Inflasi di Kota Malang pada jangka panjang dan pendek. 

2. Diduga Harga Cabe rawit berpengaruh terhadap besar besarnya Inflasi 

di Kota Malang pada jangka panjang dan pendek. 

 


