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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Setiap kali ada gejolak sosial, politik dan ekonomi di dalam 

maupun di luar negeri, masyarakat selalu mengaitkan dengan 

masalah akibat adanya inflasi (Mankiw, 2007). Laju perubahannya 

selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan 

masalah makroekonomi yang nantinya memberikan ketidakstabilan 

dalam perekonomian. 

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi secara 

sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus 

menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau 

dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu 

meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi 

sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga 

barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami 

kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan 

turunnya nilai uang. Inflasi adalah suatu kecenderungan mengenai 

harga naik pada umumnya dan secara terus - menerus. Ketika harga 

dari satu atau beberapa barang naik, maka itu bukannlah dapat 
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dikatakan inflasi. Namun, apabila harga barang yang naik tersebut 

meluas dan mengakibatkan naiknya sebagian besar dari barang – 

barang lainnya.  

itulah yang dinamakan inflasi (Boediono, 2000). Dengan demikian, 

inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap 

nilai barang danjasa secara umum. 

Setiap negara pasti mengalami inflasi, inflasi yang terjadi 

dapat diakibatkan oleh faktor yang berbeda – beda. Oleh karena intu, 

pemerintah harus mampu mengendalikan faktor – faktor penyebab 

inflasi tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi 

diantaranya faktor nilai tukar rupiah terhadap US$, pengeluaran 

pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (Ferayanti, dkk, 

2014). Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat adanya 

perubahan harga pada tingkat konsumen digunakan indeks harga 

konsumen (IHK) yang terdiri dari kelompok komoditas bahan 

makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, 

pendidikan, dan transportasi. 

Pada bulan Desember 2019, Kota Makassar inflasi sebesar 0,04 

persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 140,02. Inflasi 

yang terjadi di Kota Makassar pada bulan Desember 2019 

disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok kesehatan sebesar 

0,63 persen; kenaikan harga kelompok transport, komunikasi dan 

jasa keuangan sebesar 0,44 persen; kenaikan harga kelompok 
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sandang sebesar 0,16 persen; kenaikan harga kelompok makanan 

jadi, minuman, rokok dan tembakau sebsar 0,15 persen; kenaikan 

harga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 

sebesar 0,10 persen; dan kenaikan harga kelompok Pendidikan, 

rekreasi dan olahraga sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok 

bahan makanan mengalami penurunan harga sebesar -0,45 persen. 

Tingkat inflasi kota Makassar pada tahun kalender (Januari - 

Desember 2019) sebesar 2,43 persen, tingkat inflasi tahun ke tahun 

(Desember 2019 terhadap Desember 2018) sebesar 2,43 persen. 

Komoditas yang memberikan andil/sumbangan tertinggi terhadap 

inflasi Makassar antara lain angkutan udara, telur ayam ras, tomat 

buah, angkutan antar kota, bawang merah, tarip gunting rambut pria, 

cakalang/sisik, kol putih/kubis, kangkung, dan emas perhiasan. 

Sedangkan yang dominan memberikan andil deflasi Makassar 

antara lain: cabai rawit, cabai merah, bayam, bandeng/bolu, jeruk, 

apel, anggur, nangka muda, daging sapi, dan pembalut wanita. 

Laju inflasi dan deflasi di Kota Makassar juga cukup fluktuatif. 

Selama tahun 2019 tercatat bahwa kota Makassar mengalami 10 

(sepuluh) kali inflasi dan 2 (dua) kali deflasi. Inflasi di bulan Mei tahun 

2019 merupakan inflasi tertinggi yang dialami oleh Kota Makassar 

sepanjang tahun tersebut, yaitu sebesar 0,73 persen. Sementara 

deflasi tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 0,12 persen 

(BPS Provinsi Sulawesi  Selatan, 2019).  
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Gambar 1.1. Inflasi Bulanan Kota Makassar Tahun 2019 
 

Andil terbesar dalam inflasi Kota Makassar pada tahun 2019 

berasal dari kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok 

dan tembakau sebesar 0,84 persen, dilanjutkan dengan kelompok 

bahan makanan dengan andil sebesar 0,64 persen. Adapun 

kelompok pengeluaran dengan andil terkecil terhadap inflasi tahunan 

kota Makassar adalah kelompok pengeluaran transportasi, 

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen. Pada 2019 

inflasi tahunan Kota Makassar berada di atas inflasi tahunan 

Sulawesi Selatan namun masih di bawah inflasi tahunan nasional. 

(BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, 2019). 
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Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019. 

 
Gambar 1.2. Perbandingan Laju Inflasi Kota Makassar Tahun 2015 - 
          2019 

 

Sedangkan pada Desember 2020, Kota Makassar mengalami 

inflasi 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 

105,54. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga di kelompok 

pengeluaran, seperti kelompok penyediaan makanan dan minuman 

sebesar 0,05 persen. 

Islam mengajarkan umat muslim untuk selalu mengkonsumsi 

makanan halal dan baik. Hal ini ditegaskan dalam QS. An Nahl ayat 

114, QS. Al-Baqarah Ayat 168,  dan QS. Al-Maidah Ayat 88 yang 

berbunyi :  
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ُ َحََلًلا َطي ِباا َوا ا َرَزقَُكُم َّللاَّ ِ إِْن ُكْنتُْم فَُكلُوا ِممَّ ْشُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ
 إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ 

 
      Terjemahan : "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki 

yang telah diberikan Allah kepadamu; dan 
syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 
menyembah kepada-Nya." (QS. An Nahl, 114). 

 
Isi kandungan surah di atas  Halal adalah apa yang Allah  

perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Makanan yang 

halal jenisnya sangat banyak baik yang berupa hewani maupun 

nabati.  

 
ا فِى اًْلَ ْرِض َحٰلَلا  اَ يَُّها النَّا ُس ُكلُْوا ِممَّ ًَل تَتَّبِعُْوا  ۖ َطي ِبااٰيٰۤ وَّ  

ِبْين  ُخُطٰوِت الشَّْيٰطنِ   ۗ اِنَّٗه لَـُكْم َعُدوٌّ مُّ

 
      Terjemahan : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang 

halal dan baik yang terdapat di bumi dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata 
bagimu". (QS. Al Baqarah, 168). 

 
Isi kandungan surah di atas Allah SWT memerintahkan umat_Nya 

untuk tidak mengjonsumsi makanan haram. Selain itu, seorang 

Muslim harus makan makanan yang lezat dan bergizi.   

 

ُ َحٰلَلا َطي ِباا ا َرَزقَُكُم َّللاه َ الَِّذْيٰۤ اَْنـتُمْ   ۖ َوُكلُْوا ِممَّ ِبه وَّ اتَّقُوا َّللاه  
 ُمْؤِمنُْونَ 

Terjemahan: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan 
bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya. (QS. Al-Maidah, 88). 

 
Isi kandungan surah di atas, Allah SWT memerintahkan umat 

muslim untuk makan makanan halal dan baik (thayyiban). 

 

https://portalpasuruan.pikiran-rakyat.com/tag/Allah
https://portalpasuruan.pikiran-rakyat.com/tag/Allah
https://portalpasuruan.pikiran-rakyat.com/tag/Allah
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Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada 

kelompok makanan yaitu cabai rawit, ikan bandeng/ikan bolu, cumi-

cumi, bawang merah, telur ayam ras, kangkung, minyak goreng, 

bayam, dan ikan katamba. Sedangkan komoditas yang dominan 

memberikan andil deflasi pada kelompok ini, yaitu ikan cakalang/ikan 

sisik, daging ayam ras, labu siam/jipang, daun bawang, pir, beras, 

susu kental manis, labu parang / manis / merah / kuning, mie kering 

instant, dan ketela rambat. 

Secara umum, inflasi terjadi karena disebabkan oleh beberapa 

hal, yaitu bertambahnya jumlah uang yang beredar, permintaan yang 

melebihi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sehingga 

mengakibatkan naiknya harga barang tersebut, dan juga penurunan 

penawaran total (agregate supply) sebagai akibat dari kenaikan 

biaya produksi (Tambunan, 2019). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangani 

permasalahan inflasi adalah pengendalian dan pengontrolan 

terhadap harga komoditas pangan (Cristanty & Wahyudi, 2013). 

Harga komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang mendorong 

tekanan inflasi daerah, terutama di daerah yang pola konsumsi lebih 

dominan oleh kelompok makanan dan juga daerah – daerah yang 

memiliki ketergantungan yang tinggi pada pasokan dari daerah lain. 

Porsi sumbangannya yang cukup signifikan terhadap terhadap inflasi 
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dan responnya yang cepat terhadap berbagai shock membuatnya 

layak untuk dijadikan leading indicators inflasi (Braun & Tadesse, 

2012).  

Harga komoditas pangan yang perlu diperhatikan yaitu harga 

komoditas pangan strategis. Pangan utama dan strategis yang 

dimaksud adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai 

besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam ras, 

gula pasir dan minyak goreng. Berdasarkan buku Statistik 

Ketahanan Pangan tahun 2019, ada beberapa komoditas pangan 

strategis yang masukdalam pemantauan harga pangan tingkat 

konsumen yang tersebar di 34 kota besar yang ada di Indonesia, 

salah satunya kota Makassar yaitu beras (umum/medium),daging 

ayam ras, daging sapi, minyak goreng curah, gula pasir, cebe merah, 

bawangmerah, telur ayam ras, dan bawang putih. Berikut disajikan 

tabel harga pangan tingkat konsumen tahun 2015 – 2019.  

Tabel 1.1. Harga Pangan Strategis Tingkat Konsumen Kota   

Makassar   Tahun 2015 – 2019 
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Sedangkan dari data inflasi kota Makassar pada bulan 

Desember 2020, ada beberapa komoditas pangan strategis yang 

memicu terjadinya inflasi yaitu komoditas cabai rawit, bawang 

merah, telur ayam ras, dan minyak goreng, seperti pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 1.2. Harga Komoditas Pangan Strategis tingkat Konsumen 
Kota      Makassar Tahun 2017 – 2020 

 

Keterbatasan lahan pertanian mengakibatkan kota makassar 

bergantung pada daerah lain untuk memasok komoditas pangan. 

Tingginya permintaan terhadap bahan pangan dan kurang 

tersedianya komoditas pangan di kota makassar akan menciptakan 

kejutan harga yang cenderung naik. Selanjutnya akan 

berpengaruhterhadap besarnya inflasi. Hal ini dapa  terjadi mengingat 

bahwa komoditas bahan pangan adalah komoditas yang tingkat 

permintaannya cukup besar dan cenderung naik. Kenaikan akan 

permintaan dalam komoditas bahan pangan salah satunya karena 

pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya dan penawaran 
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akan permintaannya kerap tidak bisa diimbangi sehingga terjadi 

kenaikan harga di komoditas pangan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu meliputi penggunaan variabel penelitian, 

periode dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel 

inflasi, harga bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, beras, 

bawang putih, cabai merah, daging sapi, daging ayam, gula pasir 

dan minyak goreng curah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Fluktuasi Harga Komoditas 

Pangan Strategis dan Pengaruhnya terhadap Inflasi (Studi 

Kasus Pasar Tradisional Kota Makassar).  

 

B.   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan 

masalah  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fluktuasi dan trend harga komoditas pangan 

strategis di pasar tradisional Kota Makassar? 

2. Bagaimana pengaruh harga komoditas pangan strategis di 

pasar      tradisional terhadap inflasi di Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis fluktuasi dan trend harga komoditas 

pangan       strategis di pasar tradisional Kota Makassar. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga komoditas pangan 

strategis di pasar tradisional terhadap inflasi di Kota Makassar. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain : 

 

1. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi bagi masyarakat 

mengenai fluktuasi harga pangan strategis dan pengaruhnya 

terhadap inflasi di Kota Makassar. 

2. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi bagi pemerintah 

khususnya   Pemerintah Kota Makassar dalam hal 

pengambilan keputusan dan kebijakan untuk penyusunan 

perencanaan suatu program dan kegiatan yang berkesinambungan. 

3. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

 
1. Komoditas Pangan Strategis 

 

Terjadinya kelangkaaan pasokan dan tingginya permintaan 

masyarakat terhadap pangan menimbulkan gejolak harga pangan 

yang berfluktuatif, sehingga berdampak terhadap perekonomian 

suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap 

inflasi. Komoditas pangan menjadi perhatian karena termasuk 

kelompok bahan makanan yang merupakan penyumbang inflasi 

yang cukup besar.  

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

mendefinisikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun 

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 

baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman.  
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Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang sangat penting dan pemenuhannya bersifat mutlak harus 

dipenuhi. Menurut Prabowo (2014), pangan mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. 

Pernyataan yang sama juga disebutkan oleh Arifin (2005) bahwa 

stabilitas harga menjadi salah satu dimensi yang penting dalam 

ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan harga dapat menimbulkan 

konsekuensi ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan. 

Permintaan akan komoditas pangan akan terus meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah populasi masyarakat dan 

peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu di sisi penawaran, komoditas pangan dan pertanian 

sangat rentan terhadap gangguan baik kondisi iklim danalam, 

keterbatasan dan peralihan fungsi lahan pertanian maupun kondisi 

geopolilitik internasional. Hal ini berakibat sering terganggunya 

penawaran komoditas pertanian. Perkembangan permintaan yang 

cukup tinggi dan terus meningkat tanpa diikuti dengan 

perkembangan penawaran yang seimbang akan mengakibatkan 

kenaikan harga untuk mencapai keseimbangan baru. 

Ketidakstabilan harga pangna terjadi karena adanya 

ketidakseimbangan antara permintaan adan penawaran (Rahmah, 

2013).  
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Pemerintah maupun masyarakat berkepentingan terhadap 

harga komoditas pangan yang relatif stabil. Stabilisasi harga 

pangan perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi berjalan 

lancar dan kondusif untuk mendukung terciptanya stabilitas sosial, 

politik, dan keamanan pangan. Harga pangan yang stabil pada 

umumnya juga diinginkan oleh masyarakat karena harga yang 

sangat berfluktuasi berimplikasi pada resiko ketidakpastian yang 

harus dihadapi dalam pengambilan keputusan. 

Komoditas pangan mempunyai harga yang fluktuatif pada 

jenis pangan beras, daging ayam, kedelai, bawang merah, cabai 

merah dan daging sapi. Salah satu komoditas yang menjadi 

perhatian dalam tingkat inflasi adalah sektor bahan makanan yaitu 

komoditas bahan pangan dari sektor pertanian dimana negara 

Indonesia masih bergantung besar terhadap sektor pertanian, 

subsektor pangan yang dikendalikan melalui penetapan harga 

dasar dan harga tertinggi komoditas bahan pangan (Isnaini, 2018).  

 Beras ; meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang 

memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap 

perlu mengimpor beras hampir setiap tahun (walau biasanya 

hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras). Situasi ini 

disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik 

pertanian yang tidak optimal ditambah dengan konsumsi per 
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kapita beras yang besar (oleh populasi yang besar). Bahkan, 

Indonesia memiliki salah satu konsumsi beras per kapita terbesar 

di seluruh dunia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tercatat 

hampir 150 kilogram (beras, per orang, per tahun) pada tahun 

2017. Propinsi – propinsi yang menjadi penghasil beras terbesar di 

Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Sulawesi Selatan (portal Indonesia-investments, 

2017). 

 Cabai ; komoditas sayuran yang memiliki banyak manfaat, bernilai 

ekonomi tinggi dan mempunyai prospek pasar yang menarik dan 

juga merupakan sayuran yang memiliki produksi tertinggi di 

Indonesia dan salah satu komoditas sayuran yang cukup strategis 

baik cabai merah maupun cabai rawit. Kini harga cabai kembali 

bergejolak.  Pemerintah pun terpaksa turun tangan. Pasalnya 

lonjakan harga cabai telah memicu inflasi cukup tinggi, sehingga 

menjadi komoditi strategis yang perlu di kendalikan.  

 Bawang Merah ; merupakan salah satu jenis umbi bawang yang 

biasanya dijadikan bumbu masakan. Termasuk tanaman semusim 

yang dapat dipanen 65-75 hari setelah tanam. Bawang merah 

mengandung berbagai vitamin, mineral dan senyawa tumbuhan 

yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaatnya diantaranya 

menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan otak dan 

membantu detoksifikasi.  

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67
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 Bawang Putih ; merupakan umbi-umbian dengan nama latin Allium 

sativum. Bawang berwarna putih ini masih termasuk dalam 

keluarga tanaman amarilis (Amaryllidaceae). Manfaat bawang 

putih, salah satunya adalah menurunkan kolesterol dan 

mengendalikan tekanan darah. 

 Daging Sapi ; merupakan salah satu bahan makanan asal ternak 

yang kaya akan protein, zat besi dan beberapa vitamin penting 

terutama vitamin B. Selain nilai gizinya, masyarakat menilai daging 

tersebut dari sifat-sifatnya seperti keempukan, rasa, aroma, warna 

dan sari minyaknya.  

 Daging Ayam ; salah satu sumber protein hewani yang banyak 

mengandung asam amino lengkap. Adapun kandungan gizi di 

dalam daging ayam, antara lain ada protein, karbohidrat, lemak 

(lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda), 

kolesterol, vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K, 

dan mineral (zinc, kalium, selenium, natrium, zat besi, fosfor, dan 

tembaga). 

 Gula Pasir ; suatu senyawa karbohidrat yang dapat larut dalam air 

dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Gula 

merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia bahkan 

bagi masyarakat dunia. Gula sangat bermanfaat sebagai sumber 

kalori bagi masyarakat.  

 



17 
 

 Minyak Goreng ; minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau 

hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar 

yang biasanya digunakan untuk menggoreng . Minyak goreng 

terbuat dari, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, jagung, kedelai, 

bunga matahari dan kanola. Di Indonesia, minyak goreng yang 

paling sering digunakan adalah Minyak Goreng Sawit (Refined 

Bleached Deodourised Olein/RDBO). Kondisi ini disebabkan 

karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit, minyak ini 

juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaan. 

 Telur Ayam ; komoditas pangan hewani yang banyak dikonsumsi 

masyarakat, selain daging ayam, daging sapi dan susu adalah 

ayam. Telur banyak digemari masyarakat karena kendungan 

nutrisi lengkap dan mengandung hampir semua zat gizi yang 

diperlukan tubuh serta harganya terjangkau.  

 

2. Fluktuasi Harga Pangan Strategis 
 

Fluktuasi adalah gerakan naik turunnya data return yang 

diurut menurut waktu (Eskananda, 2015). Sedangkan fluktuasi 

harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, 

persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan 

dunia, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim 

dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos 

angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. 
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Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi 

menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu (BKP, 

2015). 

Fluktuasi harga komoditas pangan strategis yang terjadi 

menyebabkan pelaku pasar komoditas pangan baik produsen 

maupun konsumen mengalami kesulitan dalam melakukan 

kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu analisis risiko 

harga komoditas pangan agar fluktuasi harga dapat segera 

diatasi. Berdasarkan permentan no. 90 tahun 2015 bahwa 

komoditas unggulan di Indonesia terdiri dari : padi/beras, jagung, 

kedelai, cabai, bawang merah, tebu/gula, dan daging sapi. Harga 

adalah kesepakatan nilai yang menjadi persyaratan bagi 

pertukaran dalam sebuah transaksi pembelian. Harga dapat juga 

diartikan dengan sesuai yang harus dikeluarkan pembeli untuk 

menerima produk (Satria, 2017). 

Pada komoditas pangan, pembentukan harga tersebut 

diduga lebih dipengaruhi oleh sisi penawaran (supply shock) 

karena sisi permintaan cenderung stabil mengikuti perkembangan. 

Karakteristik penawaran dan permintaan untuk komoditas pangan 

cenderung bersifat in-elastis terhadap perubahan harga. Hal 

tersebut menyebabkan komoditas pangan memiliki tingkatfluktuasi 

harga yang tinggi. 
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Menurut Setiawan (2015), harga produk pangan relatif 

fluktuatif karena komoditas pangan mempunyai beberapa sifat, 

yaitu : (1) keadaan biologi di lingkungan pertanian, seperti hama, 

penyakit dan iklim; (2) adanya time lags ketika keputusan dalam 

menggunakan input dan menjual input; (3) keadaan pasar, 

khususnya struktur pasar; (4) dampak dari institusi, seperti Bulog. 

Adapun faktor yang menyebabkab fluktuasi harga komoditas 

pangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fluktuasi penawaran 

dan fluktuasi permintaan. Penawaran dan permintaan mulai 

berkurang, maka harga pun akan meningkat. Sementara itu jika 

penawaran mengalami kenaikan yang melebihi permintaan, maka 

harga pun akan turun. Akan tetapi, apabila penawaran cenderung 

stabil, maka harga akan berfluktuasi. 

Produksi hasil pertanian selalu berubah-ubah dari musim ke 

musim yang dipengaruhi oleh cuaca, iklim, dan faktor alamiah 

lainnya seperti banjir dan hujan yang terlalu banyak dan kemarau 

panjang. Permintaan komoditas panganyang in-elastis akan 

menyebabkan harga mengalami perubahan yang sangat besar 

jika penawaran hasil pertanian mengalami perubahan. 

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang permintaan 

akan barang pertanian bersifat tidak elastis. Dalam jangka panjang 

disebabkan elastisitas pendapatan dari permintaan barang – 

barang pertanian rendah, yaitu kenaikan pendapatan hanya 
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menimbulkan kenaikan yang kecil atas permintaan. Dalam jangka 

pendek tidak elatis karena sebagian besar barang – barang hasil 

pertanianmerupakan barang kebutuhan pokokyang harus 

digunakan tiap hari. Sebaliknya, pada saat harga merosot, 

konsumsi tidak banyak bertambah karena kebutuhan konsumsi 

yang relatif tetap (Firdaus, 2008). 

 
3. Inflasi 

 

 Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang 

beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. 

Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan 

oleh adanya kenaikan jumlah uang yang beredar yang diduga 

telah menyebabkan adanya kenaikan harga – harga. Dalam 

perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan 

sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga – harga barang 

dan dan jasa secara umum dan terus – menerus (suseno dan 

astiyah, 2009). (Rahardja dan manurung, 2008) menambahkan 

inflasi adalah kenaikan harga barang – barang yang bersifat umum 

dan terus – menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang 

harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu 

kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. 

Sedangkan menurut Madura, (2007), inflasi adalah kenaikan 

tingkat harga barang dan jasa secara umum pada periode waktu 

tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasikan dengan mengukur 
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persentase perubahan dalam indeks harga konsumen (IHK), yang 

mengindikasikan harga dari sejumlah besar produk konsumen 

seperti kebutuhan sehari – hari, perumahan, bahan bakar, layanan 

kesehatan, dan listrik. 

Ada beberapa jenis – jenis inflasi menurut Widjajanta dan 

Arisanti (2007), diantaranya : 

a. Inflasi Berdasarkan Sifatnya 
 

1) Inflasi rendah (Creeping Inflation) 
 

Inflasi rendah adalah yang besarnya kurang dari 10% 

per tahun. Inflasi jenis ini dibutuhkan dalam ekonomi 

karena akan mendorong produsenuntuk memproduksi 

lebih banyak barang dan jasa. 

2) Inflasi menengah (Galloping Inflation) 
 

Inflasi menengah adalah inflasi yang besarnya antara 

10 – 30%. Inflasi jenis ini sering disebut dengan inflasi 

dua digit. 

3)   Inflasi tinggi (Hight Inflation) 
 

Inflasi tinggi adalah inflasi yang terjadi dengan tingkat 

besaran inflasi sebesar 30 – 100% per tahun. Inflasi 

jenis ini pernah terjadi di tahun 1960-an yang 

menyentuh angka 600%. 
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4) Inflasi sangat tinggi (Hyperinflation) 
 

Inflasi jenis ini ditandai dengan naiknya harga barang 

dan jasa secara drastis hingga mencapai angka 4 digit 

(> 100%). Ketika inflasi jenis ini terjadi nilai mata uang 

turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan 

dengan barang dan jasa. 

b. Inflasi Berdasarkan Sebabnya 
 

1) Demand Pull Inflation 
 

Inflasi ini terjadi akibat pengaruh permintaan yang 

tidak dapat diimbangi dengan penawaran produksi. 

Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika 

permintaan meningkat sementara penawaran tetap, 

maka harga barang akan naik. Kenaikan barang 

secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya 

inflasi. 

2) Cost Push Inflation 

 
Inflation ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi 

yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya 

faktor produksi. Akibat dari naiknya biaya faktor produksi, 

produsen akan melakukan dua hal, yaitu menaikkan 

harga produk dengan penawaran tetap atau menaikkan 

harga produk dengan menurunkan jumlah produksi. 
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3) Bottle neck inflation 
 

Inflasi ini terjadi karena faktor penawaran (supply) atau 

faktor permintaan (demand). Jika disebabkan oleh faktor 

penawaran maka permasalahannya adalah sekalipun 

kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya 

banyak maka tetap akan terjadi inflasi. Adapun karena 

faktor permintaan disebabkan oleh likuiditas yang lebih 

banyak, baik itu berasal darisisi keuangan atau akibat 

tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru. 

 
c. Inflasi Berdasarkan Asalnya 

 
1) Inflasi yang berasal dari dalam (Domestic inflation) 

 
Inflasi ini timbul karena adanya defisit dalam pembiayaan 

dan belanjanegara yang terlihat pada anggaran belanja 

negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah akan 

melakukan kebijakan dengan mencetak uang baru. 

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (Impoterd inflation) 
 

Inflasi ini timbul karena negara – negara yang menjadi 

mitra dagang suatu negara atau negara – negara mitra 

dagang utama sevara langsung maupun tidak langsung 

menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. 

Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan kenaikan 

harga barang –barang. 
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Badan pusat statistik juga mempublikasikan inflasi berdasarkan 

pengelompokkan inflasi inti dan non inti. Inflasi inti adalah komponen 

inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent 

component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor 

fundamental, yaitu : 

a. Interaksi permintaan – penawaran atau kesenjangan output 

(output gap) 

b. Lingkungan eksternal, yaitu dari faktor nilai tukar dan imported 

inflation 

c. Ekspektasi inflasi 
 

Mengingat sifatnya yang dipengaruhi oleh faktor 

fundamental, inflasi inti merupakan salah satu indikator utama yang 

digunakan oleh Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan 

moneter (TPID, 2014). 

 
4. Hubungan antara Harga dan Inflasi 

 

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 studi yang dilakukan oleh (Jongwanich 

& Park, 2009) terhadap 9 negara berkembang di Asia yang 

meliputi: China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filiphina, 

Singapura, Thailand, dan Vietnam menunjukkan bahwa laju 

inflasi disebabkan sebagian besar oleh adanya guncangan dari  
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komoditas pangan. 

Dalam kaitannya antara perubahan harga komoditas dan 

inflasi, menurut Furlog dan Ingenito (1996) dalam (Prastowo et al, 

2008)  meyakini bahwa harga komoditas dapat dijadikan sebagai 

leading indikators inflasi. Alasannya adalah pertama, harga 

komoditas mampu merespon secara cepat shock yang terjadi 

perekonomian secara umum, seperti permintaan agregat 

(aggregate demand shock). Kedua, harga komoditas juga mampu 

merespon terhadap non – economic shock seperti banjir, tanah 

longsor dan bencana alam lainnya yang menghambat jakur 

distribusi dari komoditas tersebut. Adapun teori yang digunakan 

sebagai pendekatan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Teori Keynes 
 

Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena 

masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, 

sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat 

terhadap barang – barang (permintaan agregat) melebihi jumlah 

barang – barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya 

akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan jumlah persediaan 

barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka 

pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk 

mengimbangi kenaikan permintaan agregat, sehingga harga – 

harga secara umum cenderung mengalami kenaikan (inflasi). 
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Karenanya teori ini dipakai untuk menjelaskan fenomena inflasi 

dalam jangka pendek (Sutawijaya & Zulfahmi, 2012). 

b. Teori Strukturalis 

 

Teori Strukturalis menyoroti sebab inflasi yang berasal 

dari strruktur ekonomi, khususnya supply bahan makanan dan 

barang ekspor. Peristiwa ini berawal dari kenaikan kebutuhan 

akan barang – barang yang tidak diimbangi dengan 

pertambahan produksi, akibatnya terjadi kenaikan harga bahan 

makanan dan kelangkaan devisa. Selanjutnya, kenaikan harga 

barang lama – kelamaan semakin meluas sehingga terjadilah 

inflasi. Inflasi semacam ini tidak dapat diatasi hanya dengan 

mengurangi jumlah uang yang beredar, namun harus diatasi 

dengan peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor 

bahan makanan dan barang – barang ekspor. Oleh karena itu, 

teori ini disebut sebagia teori inflasi jangka panjang (Tambunan, 

2019).  

 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terdapat 

dalam tabel berikut ini :  
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 Perkembangan harga

komoditas pangan di

Provinsi Banten pada tahun

2011 – 2014 pada umumnya

memiliki kecenderungan

yang meningkat.

    Analisis IRF menunjukkan

bahwa guncangan harga

komoditas jagung, beras,

daging ayam ras, telur ayam

ras dan cabai merah keriting

sebesar 1 standar deviasi

akan berdampak pada

peningkatan inflasi di

Provinsi Banten. Sebaliknya,

guncangan harga daging

sapi dan bawang merah

sebesar 1 standar deviasi

akan berdampak pada

penurunan inflasi Provinsi

Banten. Hasil analisis FEVD

menunjukkan harga

komoditas pangan yang

memiliki kontribusi dalam

menjelaskan keragaman

inflasi di Provinsi Banten dari

yang paling besar

pengaruhnya ke paling kecil

adalah jagung, cabai

merah   keriting,   beras,

bawang merah, daging sapi

murni, daging ayam ras dan

telur ayam ras.

    Pada uji kausalitas

granger terjadi hubungan

kausalitas satu arah, yaitu

inflasi Banten mempengaruhi 

inflasi Lampung

Metode Analisis Hasil PenelitianJudul Penelitian No.

1 Fluktuasi Harga Komoditas 

Pangan dan Dampaknya 

terhadap Inflasi di Provinsi 

Banten ((Astari Febriani 

Setiawan dan Adi Hadianto, 

2014)

Vector Auto- regression 

(VAR)
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Pengaruh Harga Komoditas 

Pangan terhadap Inflasi di Kota 

Malang tahun 2011 – 2016 

(Dicky Zunifar Rizaldy, 2017)

Partial Adjustment 

Model (PAM) dan Uji 

Asumsi Klasik 

    Pada hasil uji persamaan

jangka panjang PAM

bawang merah dan cabai

rawit berpengaruh signifikan

terhadap besarnya inflasi.

    Bawang merah dan cabai

rawit merupakan dua

komoditas pangan yang

sering mengalami fluktuasi

harga dan berdampak pada

besarnya inflasi.

    Sesuai hasil analisis,

pada penyesuaian jangka

panjang, dijelaskan bahwa

apabila harga bawang merah

naik 1%, maka inflasi akan

naik sebesar 0,000032%.

Sebaliknya apabila harga

bawang merah turun sebesar 

1%, maka inflasi turun

sebesar 0, 000032%

    Pada penyesuaian jangka

panjang dijelaskan apabila

bahwa apabila harga cabai

rawit naik 1% maka inflasi

akan naik sebesar

0,0000286%. Sebaliknya

jika harga cabai rawit turun

1%. Maka inflasi akan turun

sebesar 0,0000286%.

    Pada persamaan jangka

pendek nilai variabel bawang

merah adalah 2,42E-05 hal

ini berarti bahwa setiap

kenaikan harga bawang

merah sebesar 1% maka

akan menyebabkan

perubahan inflasi sebesar

0,0000242%, dengan

anggapan varibel lain

dianggap konstan.

    Pada persamaan jangka

pendek nilai variabel cabai

rawit adalah 2,1605 hal ini

berarti setiap kenaikan harga 

cabai rawit sebedar 1%

maka akan meyebabkan

perubahan inflasi sebesar

0,0000216% dengan

anggapan variabel dianggap

konsisten.

2
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Vector Autoregressi on 

(VAR) dan Vector Error 

Correction Model 

(VECM)

    Dalam jangka pendek

fluktuasi harga komoditas

cabai rawit dan bawang

merah berpengaruh positif

terhadap inflasi di Provinsi

Jawa Timur yang artinya

dalam jangka pendek

fluktuasi harga komoditas

cabai rawit dan bawang

merah mempengaruhi inflasi.

Dalam jangka pendek

fluktuasi harga komoditas

beras jenis mentik, harga

daging sapi dan daging

ayam berpengaruh negatif

terhadap inflasi yang artinya

dalam jangka pendek

fluktuasi harga komoditas

beras jenis mentik, harga

daging sapi dan daging

ayam dalam jangka pendek

tidak mempengaruhi inflasi.

    Dalam jangka panjang

fluktuasi harga konditas

beras jenis mentik

berpangaruh postif terhadap

inflasi. Hal tersebut terjadi

karena musim panen raya

beras masih terjadi hingga

maret 2018, sehingga dalam

pasokan beras masih

terkumpul secara

menyeluruh yang

menyebabkan fluktuasi

jangka panjang.

    Dalam jangka panjang

fluktuasi harga komoditas

beras berpengaruh negatif

terhadap inflasi. Hal tersebut

karena telah lewat masa

tahun baru dan natal,

sehingga dalam jangka

panjang berpengaruh begatif

terhadap inflasi.

    Dalam jangka panjang 

fluktuasi harga komoditas 

daging ayam berpengaruh 

positif terhadap inflasi. 

Penyebabnya adalah faktor 

gangguan cuaca, faktor 

hujan yang terus menerus 

akan menyebabkan harga 

daging ayam mudah terkena 

penyakit, kedua 

pengendalian impor jagung 

berimbas pada penurunan 

bahan baku pakan ayam 

yang berimbas pada 

peningkatan harga ayam.

    Dalam jangka panjang

fluktuasi harga komoditas

cabai rawit berpengaruh

postitif terhadap inflasi.

Adapun faktor penyebab

fluktuasi harga komoditas

tersebut karena hujan terus

menerus yang menyebabkan 

berkurangnya pasokan

sehingga menyebabkan

inflasi.

    Dalam jangka panjang 

fluktuasi harga komoditas 

bawang merah berpengaruh 

negatif terhadap inflasi. 

Adapun faktor penyebabnya 

adalah ketersediaan bawang 

merah ditingkat nasional 

masih mencukupi adanya 

panen bawang merah yang 

bersamaan di daerah sentra 

produksi bawang merah 

menjadi melimpah.

3 Pengaruh Fluktuasi Harga 

Komoditas Pangan terhadap 

Inflasi di Provinsi Jawa Timur 

(Novita Anjani Kusnadi, 2018)
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VAR (Vector

Autoregressi on) model

or VECM (Vector Error

Correction Model)

    Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam 

jangka pendek terdapat dua 

komoditas yang berpengaruh 

positif terhadap inflasi di 

Kota Pangkalpinang yaitu 

beras dan bawang merah. 

Dalam jangka panjang juga 

terdapat dua komoditas 

yang berpengaruh positif 

terhadap inflasi di Kota 

Pangkalpinang yaitu beras 

dan daging ayam ras. 

Analisis IRF (Impulse 

Response Function) 

menunjukkan respon Indeks 

Harga Konsumen (IHK) 

Pangkalpinang terhadap 

guncangan harga beras dan 

bawang merah mencapai 

titik keseimbangan pada 

jangka panjang, sementara 

harga daging ayam ras tidak 

mencapai titik 

keseimbangan pada jangka 

panjang dan jangka pendek. 

Analisis FEVD (Forecast 

Error Variance 

Decompositon) 

menunjukkan bahawa harga 

daging ayam ras 

memberikan kontribusi 

paling besar terhadap inflasi 

di Kota Pangkalpinang.

4 Dampak Fluktuasi Harga Tiga 

Komoditas Volatile Food 

terhadap Inflasi di Kota 

Pangkalpinang (Aqida Widya 

Kusmutiarani, Yudi Sapta 

Pranoto, Fournita Agustina, 

2018)
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5 Analisis Volatilitas Harga 

Komoditas Pangan Strategis di 

Provinsi Kalimantan Barat 

(Ryafini Nurmapika, Nurliza, 

Imelda, 2018)

Autoregressi Ve 

Conditional 

Heterosceda Sticty 

(ARCH)

   Perkembangan harga

komoditas strategis cabe

merah besar, bawang

merah, minyak goreng, gula

pasir dan telur dalam 5

tahun terakhir menunjukan

bahwa harga komoditas

trategis tersebut sangat

berfluktuasi. Harga

komoditas strategis pangan

mingguan di Pasar

Flamboyan Pontianak untuk

komoditas gula pasir, telur,

minyak goreng, bawang

merah dan cabe marah

besar terjadi volatile. Itu

terbukti bahwa sejak

reformasi harga komoditas

strategis mingguan di Pasar

Flamboyan Pontianak

sehingga harga komoditas

terjadi volatile. Bahkan untuk

harga komoditas strategis

gula pasir dan cabe merah

besar, peningkatan

volatilasnya cenderung

berkelanjutan. Berbeda

dengan ketiga komoditas

strategis terlur, minyak 

goreng dan bawang merah. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi volatilitas 

harga komoditas staregis di 

Pasar Flamboyan Pontianak 

yakni volatilitas satu periode 

sebelumnya dan varian 

harga satu periode 

sebelumnya.   Sehingga   

dapat diinterpretasikan jika 

pada harga komoditas 

strategis hari ini terdapat nila 

residual harga dan varian 

harga yang relatif besar, 

maka tingkat harga 

komoditas strategis esok 

hari akan cenderung besar.

    Meninjau bahwa volatilitas

harga komoditas strategis

(khususnya komoditas

pangan) dapat terjadi dengan 

baik di pasar flamboyan

Pontianak, maka dibutuhkan

peran serta dari setiap

pelaku ekonomi

(produsen,konsumen, dan

distributor) untuk

menciptakan kestabilan

dalam harga melalui

pendekatan dari sisi

permintaan (demand)

maupun sisi penawaran

(supply) terhadap komoditas

strategis pangan. Dengan

itu, hasil produksi pertanian

dapat ditingkatkan secara

maksimal sehingga mampu

menunjang pemerataan

sumber daya yang nantinya

akan turut meminimalisir

timbulnya kesenjangan

harga antara pasar yang

terlalu tinggi.Volatilitas harga 

relative tinggi cenderung

mampu memberikan

pengaruh yang signifikan

terhadap harga jual. Oleh

karena itu, hendaknya

lembaga-lembaga terkait 

mendekati target yang telah

ditetapkan oleh

pemerintah kota.

Formulasi

kebijakan yang tepat untuk

mengatasi permasalahan

volatilitas harga komoditas

strategis yang mengarah

pada peningkatan produksi

dalam negeri umumnya

khususnya di provinsi

Kalimantan Barat

berkelanjutan, mengurangi

ketergantungan impor dan

meningkatkan cadangan

komoditas strategis

pemerintah melalui

pengadaan komoditas

strategis dalam negeri.
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6 Kajian perubahan dan volatilitas 

harga komoditas pangan 

strategis serta pengaruhnya 

terhadap inflasi di kota banda 

aceh. (Reza Septian Pradana, 

2019)

Autoregressi Ve 

Conditional 

Heterosceda Sticty 

(ARCH/ GARCH))

   Hasil pengujian ARCH

Effect menunjukkan bahwa

harga beras dan bawang

merah di Kota Banda Aceh

bergejolak. Kemudian hasil

estimasi dengan regresi

linear berganda beras,

bawang merah, cabai merah, 

dan menunjukkan bahwa

perubahan harga cabai rawit

signifikan berpangaruh positif 

terhadap inflasi di Kota

Banda Aceh. Sebaliknya,

volatilitas harga beras dan

bawang merah tidak

berpengaruh secara

signifikan terhadap inflasi di

kota banda aceh

    Diperlukan upaya 

kebijakan pengendalian 

inflasi Di Kota Banda Aceh 

melalui Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah (TPID). TPID 

perlu meningkatkan   

kinerjanya   dalam 

melakukan pemantauan atas 

perkembangan harga dan 

kondisi stok komoditas 

pangan di daerah kota banda 

aceh dan sekitarnya 

khususnya pada waktu – 

waktu dimana terjadi 

lonjakan harga seperti 

musim paceklik ataupun 

menjelang Hari besar 

keagamaan.
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7 Pengaruh Fluktuasi Harga 

Komoditas Pangan terhadap 

Inflasi di Provinsi Sumatera 

Utara (Rahmanta, S.F. Ayu, 

E.F. Fadhilah, R.S Sitorus, 

2020

Vector Error Correction 

Model (CECM)
Menunjukkan pada jangka

pendek, inflasi bulan

sebelumnya berpengaruh

positif terhadap inflasi bulan

sekarang, pada jangka

panjang harga daging ayam

ras berpengaruh positif

terhadap inflasi

bulansekarang, pada

jangka panjang dan

jangka pendek harga cabai

merah berpengaruh positif

terhadap inflasi bulan

sekarang, pada jangka

panjang harga minyak

goreng berpengaruh postif

terhadap inflasi bulan

sekarang, pada jangka

panjang telur ayam ras

berpengaruh postif terhadap

inflasi bulan sekarang, pada

jangka   pendek   dan jangka 

panjang, harga jagung tidak

berpengaruh postif terhadap

inflasi bulan sekarang.

8 Kontribusi Harga Komoditas 

Pangan Terhadap Inflasi di Kota 

Magelang (Devia Sri Ardiyanti, 

Whinarko Juliprijanto, 2020)

Partial Adjustment 

Model (PAM) Menunjukkan bahwa seluruh

komoditas pangan (kecuali

telur ayam ras) berkontribusi

positif terhadap inflasi di

kota magelang. Selain itu,

daging ayam ras dan cabai

rawit merupakan komoditas

pangan yang harganya

memberikan kontribusi

terbesar dan signifikan

terhadap inflasi di kota

Magelang dalam jangka

pendek dan panjang.
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9 Analisis Pengaruh Harga 

Komoditi Pangan terhadap 

Inflasi di Kota Sibolga (Wenny 

Purnamasari Siregar, 2020)

Partial Adjustment 

Model (PAM)

Menunjukkan bahwa (1)

Harga beras berpengaruh

negatif dan tidak signifikan

terhadap inflasi dalam

jangka pendek dan panjang

(2) Harga cabai merah

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap inflasi

dalam jangka pendek dan

panjang (3) Harga bawang

merah berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap

inflasi di Kota Sibolga dalam

jangka pendek dan jangka

panjang.(4) Harga telur ayam 

berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap

inflasi di Kota Sibolga (5)

Harga daging ayam

berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap inflasi di

Kota Sibolga (6) Inflasi

sebelumnya berpengaruh

negatif dan tidak signifikan

terhadap inflasi di Kota

Sibolga.

10 Kontribusi Komoditas Pertanian 

terhadap Inflasi di Kota Manado 

Tahun 2019 (Angelita Monica 

Leiley, Jean FannyJunita 

Timban, OllyEsry Haryani Laoh, 

2020)

Analisis regresi linear 

berganda

Bahwa inflasi di Kota

Manado dipengaruhi oleh

komoditas pertanian yaitu

kelompok sayur-sayuran,

inflasi kacang-kacangan,

inflasi buah-buahan dan

inflasi bumbu- bumbuan.

Kelompok padi-padian tidak

berpengaruh pada inflasi

Kota Manado
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C. Kerangka Pikir 

 
 

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana 

ketahanan pangan suatu negara tersebut. Oleh karena itu, 

ketersediaan akan bahan pangan sangat penting. Tidak jarang 

kenaikan harga pada komoditas ini menjadi hal yang tidak biasa 

mengingat pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 

Fluktuasi terhadap harga pangan berdampak terhadap tingkat 

inflasi suatu daerah, karena pangan termasuk dalam kelompok bahan 

makanan yang setiap tahunnya berkontribusi besar terhadap nilai 

inflasi. Komoditas pangan yang sering berkontribusi dalam inflasi 

yaitu bawang merah, cabai rawit, daging ayam, ikan bandeng, 

bawang putih, telur ayam ras, minyak goreng curah, dan sebagainya. 

Berikut disajikan skema kerangka pikir analisis fluktuasi harga 

pangan strategis dan pengaruhnya terhadap inflasi di pasar 

tradisional Kota Makassar. 
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D. Hipotesis 

 
1. Diduga harga komoditas pangan strategis di pasar tradisional 

Kota Makassar sangat fluktuatif dan memiliki trend yang naik. 

2. Diduga harga komoditas pangan strategis di pasar tradisional 

Kota  Makassar berpengaruh terhadap tingkat inflasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain dan Jenis Penelitian 
 

Metode dasar atau desain utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran ataua lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki. 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Penentuan wilayah penelitian dilakukan secara purposive 

(sengaja) berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Makassar 

merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai 

penyumbang inflasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 

sampai Juni 2021. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

 
1. Jenis Data 

 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, 

karena datayang diperoleh nantinya berupa angka. Penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak dituntut menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2006). 

Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut 

dalam analisisdata. Kegiatan analisis data meliputi pengolahan 

dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk 

mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji statistik. Penyajian data dan analisis 

data melalui data yang terkumpul dari lapangan bisa disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. 

 

2. Sumber  Data 

 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data. Penelitian ini akan 

menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 

telah dikumpulkan/diperoleh dari instansi/lembaga terkait yang 

mendukung untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Data 

yang digunakan adalah data deret waktu ( time series ) berupa 
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data bulanan dari bulan Januari 2017 – Mei 2021 dan analisa 

data menggunakan data harga pangan strategis pasar tradional 

yang ada di Kota Makassar. Keseluruhan data diperoleh dari 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Badan Pusat Statistik 

Kota Makassar dan sumber data lain yangdiperoleh dari 

mempelajari skripsi, tesis dan jurnal penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta artikel online 

mengenai fluktuasi harga pangan dan pengarunya terhadap 

inflasi.  

3. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara 

dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan 

dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian (Sukardi, 

2003). 

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data 

sekunder melalui kepustakaan dan dapat dilakukan dengan dua 

cara : 1) Secara   manual dengan mengumpulkan informasi dari 

buku atau literatur, laporan atau dokumen, serta publikasi resmi 

pemerintah; 2) Menggunakan media internet dalam mengakses 

data, dengan membuka makassar.bps.go.id. 
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Data sekunder yang dikumpulkan adalah data Harga 

komoditi pangan strategis yang diperoleh pada Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Makassar. Sedangkan data inflasi diperoleh pada 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder 

(data time series berupa data bulanan dari Januari 2017 – Mei 

2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. 

Komoditas yang dipilih adalah cabai rawit, bawang merah, telur 

ayam ras, beras, gula pasir, daging sapi, daging ayam, bawang 

putih, cabai merah dan minyak goreng. Selain itu, berbagai data 

penunjang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 

Propinsi Sulawesi Selatan.  

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 
Beberapa definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak 

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, 

bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam 
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proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

atau minuman (UU Pangan No. 18 Tahun 2012). 

2. Komoditas pangan strategis adalah kelompok komoditas yang 

memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan harga yang 

berubah-ubah (volatile food) yang berdampak pada tingkat 

inflasi juga merupakan kelompok pangan yang paling sering 

dikonsumsi sehingga jumlah ketersediannya di pasar 

senantiasa dipantau. 

3. Cabai rawit (Capsicum frustescens) merupakan salah satu 

tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang memiliki buah kecil 

dengan rasa yang pedas. 

4. Beras merupakan komoditas pangan utama di Indonesia 

sebagai makanan pokok sehari-hari. Di pasaran, banyak produk 

beras dengan beragam mutu mulai dari premium hingga 

medium. 

5. Bawang Merah merupakan sejenis tanaman yang menjadi 

bumbu berbagai masakan di dunia dan bawang merah adalah 

tanaman semusim dan memiliki umbi yang berlapis juga 

tanaman mempunyai akar serabut, dengan daun berbentuk 

silinder berongga. 
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6. Bawang putih atau garlic adalah kelompok tanaman yang 

mengandung banyak nutrisi yang berguna untuk tubuh kita. 

Sehingga bawang putih diketahui memiliki khasiat menangani 

berbagai penyakit. Kandungan yang terdapat dalam bawang 

putih adalah mangan, vitamin B6, vitamin C, zat besi, selenium, 

fosfor, vitamin B1 dan kalsium. 

7. Daging sapi adalah salah satu hasil ternak yang tinggi akan 

kandungan protein. Daging sapi merupakan salah satu sumber 

pangan dari hewan yang memiliki kandungan gizi yang 

dibutuhkan bagi pertumbuhan dan kesehatan. 

8. Daging ayam adalah salah satu subsektor peternakan yang 

memliki sumber protein hewani yang penting bagi tubuh. Daging 

ayam memiliki sumber protein hewani yang baik karena 

kandungan asam amino esensialnya lengkap dan mengandung 

vitamin serta mineral yang penting bagi tubuh. 

9. Gula pasir merupakan bahan baku masakan yang terbuat dari 

sari tebu dan dikristalkan membentuk serbuk-serbuk seperti 

pasir. Berbeda dengan gula halus, gula pasir mempunyai 

butiran-butiran yang lebih kasar. 
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10. Minyak Goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama 

trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa 

perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah 

melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk 

menggoreng. 

11. Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu jenis 

tanaman hortikultura penting yang dibudidayakan secara 

komersial, hal ini disebabkan selain cabai memiliki kandungan 

gizi yang cukup lengkap juga memiliki nilai ekonomis tinggi 

yang banyak digunakan baik untuk konsumsi rumah tangga 

maupun untuk keperluan industri makanan. 

12. Harga adalah nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai 

imbalan atas penawaran tertentu yang akan berfungsi untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 

13. Fluktuasi adalah perubahan harga karena pengaruh 

permintaan dan penawaran, ketidaktepatan, atau kegoncangan 

seperti peperangan atau gejala yang menunjukkan turun – 

naiknya harga. 

14. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum 

dan terus – menerus dalam jangka waktu tertentu. 
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15. Deflasi adalah suatu periode yang mana harga – harga secara 

umum jatuh dan nilai uang bertambah. 

16. Kebijakan Pemerintah merupakan serangkaian tindakan yang 

dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap 

banyak orang. 

E. Teknik Analisis Data 

 
1. Analisis Trend 

 

Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika 

yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan 

pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan 

dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) 

yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif 

cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat 

mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan 

tersebut. 

Untuk mengetahui perkembangan naik turunnya harga 

pangan strategis di pasar tradisional dengan menggunakan 

analisis  Trend. 
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Menurut Maryati (2010), bahwa trend adalah suatu 

gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka 

panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke 

waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa 

berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut trend 

positif atau trend mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, 

jika rata–rata perubahan berkurang disebut trend negatif atau 

trend yang mempunyai kecenderungan menurun.  

Garis trend pada dasarnya garis regresi dan variabel 

bebas (x) merupakan variabel waktu. Tren garis lurus (linier) 

adalah suatu trend yang diramalkan naik atau turun secara 

garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat 

menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau 

mingguan. Analisis tren garis lurus (linier) terdiri atas metode 

kuadrat kecil atau (least square) dan moment. 

Trend menunujukkan perubahan nilai suatu variabel yang 

relatif stabil perubahan populasi, perubahan harga, perubahan 

teknologi, dan peningkatan produktivitas. Menurut M. Narafin 

(2013), bahwa ramalan pendapatan (penjualan) merupakan 

proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual atau 

disewakan di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu 

dan dibuat berdasarkan data historis yang pernah terjadi atau 

mungkin terjadi. 
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Rumus Persamaan trend adalah sebagai berikut   

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Untuk mengetahui pengaruh harga komoditas pangan strategis 

di pasar tradisional terhadap inflasi di Kota Makassar dengan 

menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan software 

E-Views 10. 

Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan 

tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang 

menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih 

varabel bebas X1, X2, .. .. Xi (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Analisis dimaksudkan untuk menaksir dan atau meramalkan 

nilai rata-rata hitung atau rata-rata (populasi) variabel tak 

bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui dari variabel 

bebas (Gujarati, 2005). 
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Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu 

disebut analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan dua atau lebih variabel bebas x1, x2, x3….k terhadap 

variabel terikat (Y).  Model regresi linier berganda empiris dapat 

ditunjukkan sebagai berikut : 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian  

1. Letak dan Geografis 

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi 

Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang 

dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119º24’17’38” 

Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan 

sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur 

Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan 

sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki 

topografi dengan kemiringan lahan 0–2°(datar) dan kemiringan 

lahan 3–15° (bergelombang). Luas wilayah Kota Makassar 

175,77 km2, pada tahun 2018 terdapat 151 hari hujan dengan 

tingkat kelembaban udara rata-rata 75 %, serta suhu udara 

minimal 28,2oC dan maksimal 28,1oC. Sebagai Ibu Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terletak di ujung 

selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah pesisir dan 

bahkan mempunyai 9 pulau yang dibagi menjadi 3 kelurahan 

(BPS, 2020). 
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Posisi Kota Makassar berbatasan dengan dua kabupaten, 

yaitu sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten 

Maros, kemudian sebelah selatan Kabupaten Gowa, dan 

sebelah barat adalah Selat Makassar. Letak astronomisnya 

antara 119o24’17’38” Bujur Timur dan 508’6’19” Lintang Selatan. 

Suhu udara di Kota Makassar tahun 2018 maksimun 

28,2oC, minimum 27,9oC, dan rata-rata 28,1oC. Kelembaban 

udara rata-rata 79%, kecepatan angin rata-rata 4,0 knots, dan 

penyinaran matahari rata-rata 75 persen (BPS, 2020). 

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan 

pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan 

juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya 

mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, 

dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam 

kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah 

yang berada pada ketinggian antara 0–25 meter dari 

permukaan laut. Dari  kondisi ini menyebabkan Kota Makassar 

sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama 

pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. 

 

 

 



50 
 

Pada akhir 2020, wilayah administrasi Kota Makassar 

terdiri dari 15 kecamatan. Luas daratan masing-masing 

kecamatan yaitu ; Mariso (91,82 km2), Mamajang (2,25 km2), 

Tamalate (20,21 km2), Rappocini (9,23 km2), Makassar (2,25 

km2), Ujung Pandang (2,63 km2), Wajo (1,99 km2), Bontoala (2,10 

km2), Ujung Tanah (4,40 km2), Tallo (5,83 km2), Panakkukang 

(17,05 km2), Manggala (24,14 km2), Biringkanaya (48,22 km2), 

Tamalanrea (31,84 km2) dan Kepulauan Sangkarrang (1,54 

km2). Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan 

yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, 

Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung 

Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan 

Kecamatan Biringkanaya. 

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu : a. Bagian Barat ke arah Utara relatif 

rendah dekat dengan pesisir pantai. b. Bagian Timur dengan 

keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang 

Kecamatan Panakukang. Perkembangan fisik Kota Makassar 

cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat 

dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan 

Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan 

Rappocini. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi 

geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding 
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wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar 

dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata. 

Menuju Kota Dunia Kota Makassar harus mengakselerasi dan 

mempertahankan pembangunannya dengan pertumbuhan 

ekonomi rata- rata minimal 11% per tahun. 

2. Pemerintahan 

 

Pada tahun 2019 jumlah kecamatan di Kota Makassar 

sebanyak 15 kecamatan, 153 kelurahan, 996 RW dan 4.978 RT. 

Jika dibanding tahun 2015, jumlah kecamatan bertambah satu 

kecamatan yaitu Kecamatan Sangkarang yang merupakan 

pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah. 

Banyaknya PNS Pemerintah Kota Makassar tahun 2019 

berjumlah 10.888 orang. Dari jumlah tersebut, golongan I 

sebanyak 187 orang, golongan II sebanyak 1.153 orang, 

golongan III sebanyak 5.538 orang, dan golongan IV sebanyak 

4.010 orang. Sementara tingkat pendidikan PNS Pemerintah 

Kota Makassar yaitu, Tamat SD sebanyak 123 orang, 

SMP/sederajat sebanyak 141 orang, SMA/sederajat sebanyak 

1.501 orang, DI/DII sebanyak 198 orang, DIII sebayak 591 

orang, dan S1, S2, S3 sebanyak 8.334 orang 3.666.180 juta. 

Sementara Belanja Daerah sebesar Rp 3.549.123 juta (BPS, 

2020). 
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Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah 

membutuhkan dana untuk membiayai belanja pegawai dan 

belanja pembangunan daerahPada tahun 2019 total 

Pendapatan Daerah Kota Makassar sebanyak Rp 3.666.180 

juta. Sementara Belanja Daerah sebesar Rp 3.549.123 juta 

(BPS, 2020). 

 
3. Penduduk dan Ketenagakerjaan 

 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah 

penduduk kota Makassar adalah 1.423.877 jiwa dengan 

Kecamatan Biringkanaya sebagai kecamatan dengan jumlah 

penduduk terbanyak yaitu 209.048 jiwa. Dibandingkan dengan 

hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk kota Makassar 

mengalami pertumbuhan sebesar 0,60%, sementara itu 

besaran  angka rasio  jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki -

laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,19. Jumlah 

penduduk ini tersebar di 15 wilayah kecamatan, dan 153 

kelurahan. Sebaran jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 

Kecamatan Biringkanaya 209.048 jiwa, Kecamatan Tamalanrea 

103,177 jiwa, Kecamatan Manggala 146.724 jiwa, Kecamatan 

Panakkukang 139.590 jiwa, Kecamatan Tallo 144.977 jiwa, 

Kecamatan Ujung pandang 24.526, Kecamatan Rappocini 

144.587 jiwa, Kecamatan Ujung tanah 35/789 jiwa, Kecamatan 

Makassar 82.067 jiwa, Kecamatan Bontoala 54996 jiwa. 
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Kecamatan Wajo 29.972 jiwa, Kecamatan Tamalate 180.824 

jiwa, Kecamatan Mamajang 56.049 jiwa, Kecamatan Mariso 

57.426 jiwa dan Kepulauan Sangkarrang 4.125 jiwa. 

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2020 

mencapai 228,231 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 15 

kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 

tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan 

sebesar 32.566 jiwa/km2 dan terendah di kecamatan 

Tamalanrea sebesar 3.240 jiwa/km2. 

Komposisi penduduk Kota Makassar didominasi oleh 

penduduk usia muda. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan 

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 

menyediakan sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi 

yang cukup banyak dengan berbagai jenis jurusan pendidikan 

yang tersedia, sehingga menjadi salah satu kota yang menjadi 

tujuan para alumni SLTA di bagian timur Indonesia untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. 

Demikian juga karena Kota Makassar berkembang cukup pesat 

sehingga menjadi alternatif penduduk usia/ muda sebagai 

tempat mencari perkerjaan. 
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Jumlah penduduk yang berumur 15–24 tahun mencapai 

362.212 jiwa atau sekitar 23,73 % pada tahun 2019. Jumlah 

penduduk Kota Makassar tahun 2018 sebanyak 1.508.154 jiwa, 

kemudian pada tahun  2019 meningkat menjadi 1.26.677 jiwa. 

Pada periode 2018-2019 laju pertumbuhan penduduk mencapai 

1,23 persen. Dengan luas wilayah sebesar 175,77 km2, setiap 

km2 ditempati penduduk sebanyak 8.686 jiwa pada tahun 2019 

(BPS, 2020). 

Salah satu persoalan dalam ketenagakerjaan yang 

menjadi perhatian banyak pihak adalah persoalan 

pengangguran. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) sebesar 12,19 persen, yang mana TPT penduduk laki-

laki sebesar 12,22 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 

12,15 persen. Sedangkan pada tahun 2019 TPT mengalami 

penurunan menjadi 10,39, yang mana TPT penduduk laki-laki 

sebesar 10,37 persen dan TPT penduduk perempuan sebesar 

10,18 persen. 

Persentase penduduk Kota Makassar yang bekerja pada 

tahun 2018 sebesar 87,81 persen. Angka ini mengalami 

kenaikan pada tahun 2019 menjadi 89,61 persen. Tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk  laki - laki pada 

tahun 2019 sebesar 72,16 yang mengalami penurunan 
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dibanding tahun  2015 yang mencapai 73,97 persen. 

Sementara itu, TPAK penduduk perempuan pada tahun 2019 

sebesar 43,92 persen juga mengalami penurunan dibanding 

tahun 2015 yang mencapai 45,56 persen  (BPS, 2020).  

 
4. Pertanian dan Peternakan 

 

Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan berbagai 

kebijakan, program, maupun kegiatan untuk menginisiasi dan 

mengembangkan sektor pertanian di Kota Makassar. 

Pengembangan sektor pertanian di Kota Makassar mengacu 

pada daya dukung yang ada, seperti kondisi ekologis perkotaan 

mengingat lahan pertanian di Makassar    masih terbatas. 

Luas lahan pertanian yang produktif di kota Makassar dari 

tahun ke tahun mengalami penyempitan yang disebabkan oleh 

pengalihan fungsi lahan dan seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk. Setiap tahun lahan pertanian beralih fungsi 

menjadi lahan perumahan. Luas lahan sawah di Kota Makassar 

untuk tahun 2020 tercatat 2.024 hektar (BPP Barombong dan 

Sudiang) sedangkan tahun 2019 adalah 2.111 hektar (Update 

Pusdatin-Kemtan 2019 diolah BKP 2020). Luas lahan sawah 

tersebut tersebar pada 7 kecamatan yang didalamnya terdapat 

beberapa kelurahan yang memiliki potensi lahan sawah di Kota 

Makassar. Adapun 7 Kecamatan adalah Kec. Tamalate ( 

Kelurahan Barombong dan Kelurahan Tanjung Merdeka ). 
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Kecamatan Manggala ( Kelurahan Antang, Kelurahan Bangkala, 

Kelurahan Tamangappa, Kelurahan Manggala ). Kecamatan 

Biringkanaya (Kelurahan Sudiang Raya, Sudiang, Kelurahan 

Paccerakkang, Kelurahan Laikang, Kelurahan Bulurokeng, 

Kelurahan Pai, Kelurahan Untia, Kelurahan Katimbang ). 

Kecamatan Rappocini ( Kelurahan Minasa Upa dan Kelurahan 

Kassi – Kassi). Kecamatan Tallo (Kelurahan Lakkang). 

Kecamatan Panakkukang (Kelurahan Pampang). Kecamatan 

Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kelurahan 

Tamalarea, Kelurahan Kapasa, Kelurahan Parangloe, 

Kelurahan Bira, Kelurahan Buntusu, dan Kelurahan Kapasa 

Raya).  

Pembangunan di Kota Makassar terus meningkat, namun 

petani yang ada masih melakukan kegiatan bertani dan 

mempertahankan fungsi lahan pertaniannya meskipun tingkat 

alih fungsi lahan semakin tinggi, serta berbagai faktor 

penghambat yang dihadapi ditengah dinamika kehidupan 

masyarakat perkotaan. Dalam mendukung keberadaan lahan 

pertanian padi di Kota Makassar, pemerintah memiliki peran 

penting sebagai pembuat     kebijakan untuk membantu petani. 

 

 

 



57 
 

Tabel 4.1. Populasi Ternak di Kota Makassar Tahun 2019 
 

 
 

Populasi ternak di Kota Makassar pada tahun 2019 

sangat bervariatif. Populasi ternak terbanyak adalah ayam 

ras dengan jumlah 269.438 ekor, ayam kampung sebanyak 

132.061 ekor, itik sebanyak 14.021 ekor, kambing sebanyak 

7.169 ekor, sapi sebanyak 3.252 ekor, kerbau sebanyak 146 

ekor, dan kuda sebanyak 47 ekor. 

Sedangkan jumlah ternak yang dipotong pada tahun 2019 

untuk sapi sebanyak 20.603 ekor atau mengalami penurunan 

dari tahun 2018, yang mencapai 31.189 ekor. Sementara itu, 

kambing mengalami kenaikan yakni dari 7.506 ekor tahun 

2018 menjadi 12.696 ekor tahun 2019 atau naik sebesar  

69,14 persen (BPS, 2020). 
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Tabel 4.2. Statistik Tanaman Pangan Kota Makassar 
 

Sumber : Statistik Daerah Kota Makassar, 2020  
 

Tanaman pangan merupakan salah satu produksi hasil 

pertaian masyarakat Kota Makassar. Tanaman padi merupakan 

tanaman dengan jumlah produksi paling banyak yaitu 27.357 

ton. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan dibanding 

tahun 2018 yang mencapai 12.889 persen. Selain tanaman 

padi, tanaman pangan lain yang ada di Kota Makassar adalah 

jagung dengan jumlah produksi sebanyak 261,9 ton pada    tahun 

2019 (BPS, 2020). 
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5.  Harga dan Inflasi 

 
Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat adanya 

perubahan harga pada tingkat konsumen digunakan indeks 

harga konsumen (IHK) yang terdiri dari kelompok komoditas 

bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, 

kesehatan, pendidikan, dan transportasi.  

Tabel 4.3. Inflasi di Kota Makassar 
 

 

Indeks Harga Konsumen (IHK) umum Kota Makassar tahun 

2019 (tahun dasar 2012 =100) mengalami kenaikan dari 136,70 

pada bulan Desember 2018 menjadi 140,02 di Desember 2019 

dengan inflasi sebesar   2,43 persen. Sementara untuk masing - 

masing kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan di 

Desember 2018 dari 160,04 menjadi 168,20 di Desember 2019 

dengan inflasi sebesar 5,10,makanan jadi, dan tembakau dari 

132,91 di Desember 2018 menjadi 137,90 di Desember 2019 

dengan inflasi sebesar 3,75 persen, kelompok perumahan di 

Desember 2018 sebesar 132,51 menjadi 134,03 di Desember 
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2019 dengan  inflasi sebesar 1,15 persen, kelompok sandang di 

Desember 2018 sebesar 131,74 menjadi 139,83 di Desember 

2019 dengan inflasi sebesar 6,14 persen, kelompok kesehatan 

di Desember 2018 sebesar 126,32 sedangkan di Desember 

2019 sebesar 129,47 dengan inflasi sebesar 2,49 persen, 

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 114,11 di 

Desember 2018 menjadi 115,91 di Desember 2019 dengan 

inflasi sebesar 1,58 persen, dan terakhir kelompok Transpor, 

komunikasi dan jasa di Desember 2018 sebesar 133,53 

mengalami penurunan di Desember 2019 sebesar 130,97 

atau deflasi sebesar -1,92 persen (BPS, 2020). 

 

B. FLUKTUASI DAN TREN HARGA PANGAN STRATEGIS DI PASAR 

TRADISIONAL KOTA MAKASSAR 

1. Harga Beras 
 

Komoditas pangan strategis yang paling utama adalah 

beras. Beras  merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk di 

Kota Makassar dan seluruh masyarakat Indonesia. Beras yang 

beredar di pasar tradisional Kota Makassar sebagian besar 

adalah beras kualitas medium. Harga beras kualitas medium di 

wilayah pasar tradisional Kota Makassar selama kurun waktu 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 memiliki rata-rata 

sebesar Rp 9.486,00 per kilogram. Fluktuasi dan trend harga 
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beras medium di pasar Tradisional Kota Makassar secara 

keseluruhan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 

  

Gambar 4.1. Tren Harga Beras Medium di Pasar Tradisional  

Kota Makassar 

Menurut Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa 

perkembangan atau trend harga beras medium di pasar 

tradisional Kota Makassar adalah menunjukkan trend yang naik 

selama kurun waktu mulai bulan Januari 2017  sampai dengan 

Mei 2021. Nilai koefsien variasi sebesar 11,28 persen 

menunjukkan tingkat volatilitas harga beras medium rendah. 

Harga beras medium terendah terjadi pada bulan Desember 

2018 dengan harga Rp 8.652,00 per kilogram, sedangkan 

harga tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021 yakni Rp 10.927,00 

per kilogram. Dari garis trend tersebut dapat diketahui bahwa 

harga beras medium di pasar tradisional Kota Makassar naik  
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sebesar Rp 26,12 per kilogram per bulan. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga beras medium di pasar tradisonal Kota Makassar 

relatif stabil. Kondisi ini berhubungan dengan adanya kebijakan 

pemerintah terhadap harga gabah dan beras yang diatur 

dengan kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan 

HET (Harga Eceran Tertinggi). 

2. Harga Cabai Merah  

Komoditas cabai merah merupakan salah satu komoditas 

strategis, karena cabai merah selalu dikonsumsi masyarakat 

Indonesia setiap hari termasuk di wilayah Kota Makassar. 

Harga cabai merah besar di wilayah pasar tradisional Kota 

Makassar selama kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Mei 

2021 memiliki rata-rata sebesar Rp 25.220,00 per kilogram. 

Fluktuasi dan trend harga cabai merah di pasar Tradisional 

Kota Makassar secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021 
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Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Makassar 

terlihat sangat  fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan Januari 

2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.2). Nilai koefsien 

variasi sebesar 64,57 persen menunjukkan tingkat volatilitas 

harga cabai merah yang sangat tinggi. Trend harga cabai merah 

di pasar tradisional Kota Makassar menunjukkan 

kecenderungan yang naik selama kurun waktu mulai bulan 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2021. Dari garis trend 

tersebut dapat diketahui bahwa harga cabai merah di pasar 

tradisional Kota Makassar naik sebesar Rp 23,38 per 

kilogram per bulan (Gambar 4.2). Harga cabai merah besar 

tertinggi dicapai pada bulan Agustus 2019 yaitu Rp 43.532,00 

per kilogram, sedangkan terendah terjadi pada bulan   Juni   

tahun   2020   sebesar Rp 10.731,00 per kilogram. 

3. Harga Cabai Rawit 

Komoditas cabai rawit juga merupakan salah satu 

komoditas strategis, karena cabai rawit selalu dikonsumsi 

masyarakat Indonesia setiap hari termasuk di wilayah Kota 

Makassar. Harga cabai rawit di wilayah pasar tradisional Kota 

Makassar selama kurun waktu Januari 2017 sampai dengan 

Mei 2021 memiliki rata-rata sebesar Rp 34.628,00 per kilogram. 

Fluktuasi dan trend harga cabai rawit di pasar Tradisional Kota 

Makassar secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada 
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Gambar 4.3 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 4.3. Trend Harga Cabai Rawit di Pasar Tradisional Kota 
Makassar 

 

Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Makassar 

tampak sangat   fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan Januari 

2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.3). Nilai koefsien 

variasi sebesar 114,52 persen menunjukkan tingkat volatilitas 

harga cabai rawit yang sangat tinggi. Trend harga cabai rawit di 

pasar tradisional Kota Makassar menunjukkan kecenderungan 

yang menurun selama kurun waktu mulai bulan Januari 2017 

sampai dengan Mei 2021. Dari garis trend tersebut dapat 

diketahui bahwa harga cabai rawit di pasar tradisional Kota 

Makassar turun sebesar Rp 223,53 per kilogram per bulan 

(Gambar 4.3). Harga cabai rawit tertinggi dicapai pada bulan 

Maret 2017 yaitu Rp 98.229,00 per kilogram sedangkan 

terendah terjadi pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 11.183, 00 

kilogram. 
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4. Harga Bawang Merah 

Komoditas bawang merah juga merupakan salah satu 

komoditas strategis, mengingat komoditas tersebut selalu 

setiap saat menjadi bumbu utama pada masakan seluruh 

masyarakat Indonesia termasuk di wilayah Kota Makassar. 

Harga bawang merah di wilayah pasar tradisional Kota 

Makassar selama kurun waktu Januari 2017 sampai dengan 

Mei 2021 memiliki rata-rata sebesar Rp 30.187,00 per kilogram. 

Fluktuasi dan trend harga bawang merah di pasar Tradisional 

Kota Makassar secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 berikut ini. 

  Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

  Gambar 4.4. Trend Harga Bawang Merah di Pasar         

Tradisional Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Makassar 

tampak sangat fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.4). Nilai 

koefsien variasi sebesar 50,98 persen menunjukkan tingkat 

volatilitas harga bawang merah yang relatif tinggi. Trend harga 

bawang merah di pasar tradisional Kota Makassar 

menunjukkan kecenderungan yang menaik selama kurun waktu 

mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2021. Dari garis 

trend tersebut dapat diketahui bahwa harga bawang merah di 

pasar tradisional Kota Makassar naik sebesar Rp 72,90 per 

kilogram per bulan (Gambar 4.4). Harga bawang merah tertinggi 

dicapai pada bulan Juni 2020 yaitu Rp 70.890,00 per kilogram, 

sedangkan terendah terjadi pada bulan Januari tahun 2021 

sebesar Rp 15.972,00 per kilogram. 

5. Harga Bawang Putih 

Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan 

strategis, mengingat komoditas tersebut juga selalu setiap saat 

menjadi bumbu utama pada masakan seluruh masyarakat 

Indonesia termasuk di wilayah Kota Makassar. Harga bawang 

putih di wilayah pasar tradisional Kota Makassar selama kurun 

waktu Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 memiliki rata-rata 

sebesar Rp 29.089,00 per kilogram. Fluktuasi dan trend harga 

bawang putih di pasar Tradisional Kota Makassar secara 



67 
 

keseluruhan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 4.5. Trend Harga Bawang Putih di Pasar 

Tradisional Kota Makassar 

 

Harga bawang putih di pasar tradisional Kota Makassar tampak 

sangat fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan Januari 2017 

sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.5). Nilai koefsien variasi 

sebesar 49,14 persen menunjukkan tingkat volatilitas harga 

bawang putih yang relatif tinggi. Trend harga bawang putih di 

pasar tradisional Kota Makassar menunjukkan kecenderungan 

yang menurun selama kurun waktu mulai bulan Januari 2017 

sampai dengan Mei 2021. Dari garis trend tersebut dapat 

diketahui bahwa harga bawang putih di pasar tradisional Kota 

Makassar turun sebesar Rp 120,16 per kilogram per bulan 

(Gambar 4.5). Harga bawang putih tertinggi dicapai pada bulan 

Mei 2019 yaitu Rp 46.192,00 per kilogram, sedangkan harga 

terendah terjadi pada bulan Maret tahun 2020 sebesar                          Rp 

10.044,00 per kilogram.  
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6. Harga Daging Sapi 

Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan 

strategis, mengingat komoditas tersebut merupakan sumber 

pangan yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi 

tubuh manusia. Harga daging sapi di wilayah pasar tradisional 

Kota Makassar selama kurun waktu Januari 2017 sampai 

dengan Mei tahun 2021 memiliki harga rata-rata senilai Rp 

105.488,00 per kilogram. Fluktuasi dan trend harga daging sapi 

di pasar Tradisional Kota Makassar secara keseluruhan 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
 

Gambar 4.6. Trend Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Kota 

Makassar 
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Harga daging sapi di pasar tradisional Kota Makassar 

tampak kurang fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan Januari 

2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.6). Nilai koefisien 

variasi (CV) sebesar 11,68 persen menunjukkan tingkat 

volatilitas harga daging sapi yang relatif rendah. Trend harga 

daging sapi di pasar tradisional Kota Makassar menunjukkan 

kecenderungan yang naik selama kurun waktu mulai bulan 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2021. Dari garis trend 

tersebut dapat diketahui bahwa harga daging sapi di pasar 

tradisional Kota Makassar dalam kurun waktu tersebut naik 

sebesar Rp 292,88 per kilogram per bulan (Gambar 4.6). Harga 

daging sapi tertinggi dicapai pada bulan Mei tahun 2021 yaitu 

mencapai Rp 121.250,00 per kilogram, sedangkan terendah 

terjadi pada bulan Februari tahun 2018 sebesar Rp 80.795,00 

per kilogram.  

7. Harga Daging Ayam 

Daging ayam merupakan salah satu komoditas pangan 

strategis, karena komoditas tersebut merupakan sumber 

pangan yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi 

tubuh manusia. Harga daging ayam di wilayah pasar tradisional 

Kota Makassar selama kurun waktu Januari 2017 sampai 

dengan Mei tahun 2021 memiliki harga rata-rata senilai Rp 

36.915,00 per kilogram. Fluktuasi dan trend harga daging ayam 
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di pasar Tradisional Kota Makassar secara keseluruhan 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 4.7. Trend Harga Daging Ayam di Pasar 

Tradisional Kota   Makassar 

 

Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Makassar 

tampak sangat fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.7). Nilai 

koefisien variasi (CV) sebesar 56,66 persen menunjukkan 

tingkat volatilitas harga daging ayam yang sangat tinggi. Trend 

harga daging ayam di pasar tradisional Kota Makassar 

menunjukkan kecenderungan yang menurun selama kurun 

waktu mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2021. Dari 

garis trend tersebut dapat diketahui bahwa harga daging ayam 

di pasar tradisional Kota Makassar dalam kurun waktu tersebut 

turun sebesar Rp 481,42 per kilogram per bulan (Gambar 4.7).  
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Harga daging ayam tertinggi dicapai pada bulan Desember 

tahun 2018 yaitu mencapai Rp 57.288,00 per kilogram, 

sedangkan terendah terjadi pada bulan April tahun 2020 yakni 

hanya sebesar Rp 23.893,00,00 per kilogram. 

8. Harga Gula Pasir 

Gula pasir merupakan komoditas pangan strategis, karena 

komoditas tersebut merupakan sumber pangan yang dapat 

memenuhi kebutuhan energi bagi tubuh manusia. Harga gula 

pasir di wilayah pasar tradisional Kota Makassar selama kurun 

waktu Januari 2017 sampai dengan Mei tahun 2021 memiliki 

harga rata-rata senilai Rp 13.584,00 per kilogram. Nilai 

koefisien variasi (CV) sebesar 19,68 persen menunjukkan 

tingkat volatilitas harga gula pasir relatif rendah atau harga gula 

pasir cenderung lebih stabil. Fluktuasi dan trend harga gula 

pasir di pasar tradisional Kota Makassar secara keseluruhan 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
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Harga gula pasir di pasar tradisional Kota Makassar 

cenderung kurang fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.8). Trend 

harga gula pasir di pasar tradisional Kota Makassar 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama kurun 

waktu mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2021. Dari 

garis trend tersebut dapat diketahui bahwa harga gula pasir di 

pasar tradisional Kota Makassar dalam kurun waktu tersebut 

naik hanya sebesar Rp 8,88 per kilogram per bulan (Gambar 

4.8). Harga gula pasir tertinggi dicapai pada bulan April tahun 

2020 yaitu mencapai Rp 18.164,00 per kilogram, sedangkan 

terendah terjadi pada bulan April tahun 2019 yakni hanya 

sebesar Rp 11.913,00 per kilogram. 

9. Harga Minyak Goreng 

 

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas pangan 

strategis, mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia 

termasuk Kota Makassar menggunakan minyak goreng dalam 

memasak sehari-hari. Harga minyak goreng di wilayah pasar 

tradisional Kota Makassar selama kurun waktu Januari 2017 

sampai dengan Mei tahun 2021 memiliki harga rata-rata senilai 

Rp 11.476,00 per liter. Fluktuasi dan trend harga minyak 

goreng di pasar tradisional Kota Makassar secara keseluruhan 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut ini. 
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                Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 4.9.Trend Harga Minyak Goreng di Pasar 

Tradisional Kota             Makassar 

 

Harga minyak goreng di pasar tradisional Kota Makassar 

cenderung fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan Januari 

2017 sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.9). Nilai koefisien 

variasi (CV) sebesar 15,88 persen menunjukkan tingkat 

volatilitas harga minyak goreng relatif rendah. Trend harga 

minyak goreng di pasar tradisional Kota Makassar 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama kurun 

waktu mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2021. Dari 

garis trend tersebut dapat diketahui bahwa harga minyak 

goreng di pasar tradisional Kota Makassar dalam kurun waktu 

tersebut naik sebesar Rp 28,69 per liter per bulan (Gambar 

4.9). Harga minyak goreng tertinggi dicapai pada bulan Mei 

tahun 2021 yaitu mencapai Rp 14.656,00 per liter, sedangkan 

terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2019 yakni hanya 

sebesar Rp 10.404,00 per liter. 
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10. Harga Telur Ayam  

Telur ayam merupakan salah satu komoditas pangan 

strategis, karena komoditas ini menjadi kebutuhan protein yang 

lebih mudah diakses dan terjangkau dengan harga yang relatif 

murah. Harga telur ayam di wilayah pasar tradisional Kota 

Makassar selama kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Mei 

tahun 2021 memiliki harga rata-rata Rp 1.709,00,- per butir. 

Fluktuasi dan trend harga telur ayam di pasar tradisional Kota 

Makassar secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 berikut ini. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 4.10. Trend Harga Telur Ayam di Pasar Tradisional Kota 
Makassar 

 

Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Makassar cenderung 

lebih fluktuatif selama kurun waktu mulai bulan Januari 2017 

sampai dengan Mei 2021 (Gambar 4.10). Nilai koefisien variasi 

(CV) sebesar 33,99 persen menunjukkan tingkat volatilitas 

harga telur ayam relatif tinggi. Trend harga telur ayam di pasar 
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tradisional Kota Makassar menunjukkan kecenderungan yang 

meningkat selama kurun waktu mulai bulan Januari 2017 

sampai dengan Mei 2021. Dari garis trend tersebut dapat 

diketahui bahwa harga telur ayam di pasar tradisional Kota 

Makassar dalam kurun waktu tersebut naik sebesar Rp 5,13 

per butir per bulan (Gambar 4.10). Harga telur ayam tertinggi 

dicapai pada bulan Februari tahun 2017 yaitu mencapai Rp 

2.440,00 per butir, sedangkan harga terendah terjadi pada 

bulan Mei tahun 2021 yakni hanya sebesar            Rp 1.209,00 per 

butir.  

C. PENGARUH HARGA KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DI 

PASAR TRADISIONAL TERHADAP INFLASI  

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangani 

permasalahan inflasi adalah pengendalian dan pengontrolan 

terhadap harga komoditas pangan (Cristanty & Wahyudi, 2013). 

Harga komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang 

mendorong tekanan inflasi daerah, terutama di daerah yang pola 

konsumsi lebih dominan oleh kelompok makanan dan juga daerah 

– daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada pasokan 

dari daerah lain. Porsi sumbangannya yang cukup signifikan 

terhadap terhadap inflasi dan responnya yang cepat terhadap 

berbagai shock membuatnya layak untuk dijadikan leading 

indicators inflasi (Braun & Tadesse, 2012). 
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Harga komoditas dapat dijadikan sebagai leading indicator inflasi 

karena harga komoditas mampu merespons secara cepat 

guncangan yang terjadi dalam perekonomian secara umum dan 

peristiwa lain yang menghambat jalur distribusi komoditas. Hal ini 

khususnya terjadi pada komoditas pertanian di mana komoditas 

tersebut merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap 

perubahan dan ketidakpastian makroekonomi. 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021 

Gambar  4.11. Trend Inflasi di Kota Makassar 

Perkembangan laju inflasi di Kota Makassar selama 

periode bulan Januari 2017 hingga Mei 2021 mengalami trend 

penurunan sebesar 0,0042 persen per bulan. Jika dikaji dengan 

harga komoditas pangan strategis yang memiliki trend menurun 

yakni harga daging ayam, harga cabai rawit, dan harga bawang 

putih, maka kondisi tersebut sejalan dengan terjadinya 

penurunan laju inflasi di Kota Makassar dalam kurun waktu 

yang sama. 
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Komoditas pangan strategis merupakan kelompok bahan 

makanan yang memiliki volatilitas harga yang relatif tinggi, 

sehingga dapat menjadi penyumbang tingginya inflasi. Faktor-

faktor harga pangan strategis yang diduga berpengaruh 

terhadap tingkat inflasi di Kota Makassar antara lain adalah 

harga cabai merah, harga cabai rawit, harga bawang merah, 

harga bawang putih, harga daging sapi, harga daging ayam, 

dan harga telur ayam. Selanjutnya untuk mengetahui hasil 

analisis regresi linier berganda untuk faktor-faktor tersebut, 

maka dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-

faktor Harga Pangan Strategis yang 

Mempengaruhi Inflasi di Kota Makassar 
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Faktor-faktor harga cabai merah, harga cabai rawit, harga 

bawang merah, harga bawang putih, harga daging sapi, harga 

daging ayam, dan harga telur ayam secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan 

tingkat kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,298362 menunjukkan bahwa secara simultan 

variabel-variabel independen tersebut berpengaruh sebesar 

29,84 persen terhadap tingkat inflasi di Kota Makassar, 

sedangkan sisanya 70,16 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Sejalan dengan hasil penelitian Setiawan dan Hadianto 

(2014) yang menunjukkan bahwa harga komoditas pangan yang 

memiliki kontribusi dalam menjelaskan keragaman inflasi di 

Provinsi Banten dari yang paling besar pengaruhnya ke paling 

kecil adalah harga jagung, cabai merah keriting, beras, bawang 

merah, daging sapi murni, daging ayam ras, dan telur ayam 

ras. Leiley, et al. mengemukakan hasil penelitiannya bahwa 

inflasi di Kota Manado dipengaruhi oleh komoditas pertanian 

yaitu kelompok sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-
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buahan, dan bumbu- bumbuan. Sedangkan kelompok padi-

padian tidak berpengaruh pada inflasi  di Kota Manado. 

Berdasarkan hasil analisis uji parsial dalam analisis regresi 

linier berganda dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Kota Makassar adalah 

harga daging ayam, harga bawang putih dan harga daging sapi. 

Pengaruh variabel-variabel tersebut masing - masing signifikan 

dengan tingkat kepercayaan yang berbeda – beda. Harga 

daging ayam secara signifikan berpengaruh nyata pada taraf      99 

persen terhadap tingkat inflasi di Kota Makassar dengan nilai 

koefisien sebesar 0,0000162. Hal ini bermakna bahwa setiap 

kenaikan satu persen harga daging ayam maka akan 

berpengaruh terhadap kenaikan inflasi sebesar 0,0000162 

persen per bulan. Dan sebaliknya, setiap terjadi penurunan 

harga daging ayam sebesar satu persen, maka tingkat inflasi 

akan turun sebesar 0,0000162 persen per bulan. Sejalan 

dengan hasil penelitian Kusnadi (2018) yang menyatakan 

bahwa dalam jangka panjang fluktuasi harga komoditas daging 

ayam berpengaruh positif terhadap inflasi. Hal ini disebabkan 

antara lain adalah faktor gangguan cuaca, faktor curah hujan 

yang terus menerus yang akan menyebabkan ayam mudah 

terkena penyakit, faktor pengendalian impor jagung berimbas 

pada penurunan bahan baku pakan ayam yang berimbas pada 
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peningkatan harga ayam. 

Harga bawang putih secara signifikan berpengaruh 

nyata terhadap tingkat inflasi di Kota Makassar dengan 

tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, dan memiliki nilai 

koefisien regresi 0,0000115. Hal ini berarti setiap kenaikan 

harga bawang putih sebesar 1 (satu) persen maka akan 

berpengaruh terhadap kenaikan inflasi di Kota Makassar 

sebesar 0,0000115 persen per bulan. Dan sebaliknya, setiap 

terjadi penurunan harga bawang putih sebesar satu persen, 

maka tingkat inflasi akan turun sebesar 0,0000115 persen per 

bulan. Bawang putih merupakan komoditas yang sebagian 

besar masih diimpor, sehingga ketergantungan terhadap nilai 

kurs relatif tinggi. Di samping itu, bawang putih merupakan 

kebutuhan utama sebagai bumbu dalam setiap jenis 

masakan.  

Harga daging sapi secara signifikan berpengaruh nyata 

pada taraf kepercayaan 90 persen terhadap tingkat inflasi di 

Kota Makassar dengan nilai koefisien sebesar 0,0000112, 

artinya setiap kenaikan satu persen harga daging ayam maka 

akan berpengaruh terhadap naiknya tingkat inflasi sebesar 

0,0000112 persen per bulan. Dan sebaliknya, apabila terjadi 

penurunan harga daging sapi sebesar satu persen, maka 

tingkat inflasi di Kota Makassar akan turun sebesar 0,0000112 
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persen per bulan. Daging sapi merupakan kebutuhan protein 

sebagian masyarakat di Kota Makassar yang sudah terbiasa 

sehari-hari mengkonsumsi makanan khas tradisional berbahan 

daging sapi berupa coto, palubasa, konro, dan sebagainya. 

Dengan demikian, volatilitas harga daging sapi dapat 

berpengaruh terhadap kecenderungan meningkatnya laju inflasi 

di Kota Makassar. 

Daging ayam, bawang putih dan daging sapi, ke – 3 

komoditas tersebut berpengaruh terhadap inflasi yang 

disebabkan oleh meningkatnya  jumlah permintaan, 

meningkatnya biaya produksi, dan peredaran uang. 

Meningkatnya permintaan atau demand pada suatu 

barang/jasa sementara stok barang yang tersedia tidak 

memadai, maka akan terjadi kenaikan harga. Meningkatnya 

biaya produksi disebabkan karena naiknya harga bahan baku. 

Dan ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, 

harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena adanya 

kenaikan daya beli masyarakat sedangkan stok barang statis, 

maka harga barang akan ikut naik.  

Masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam 

mengatasi inflasi. Beberapa cara diantaranya adalah tidak 

berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. 

Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya 
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produksi bawang putih merosot sehingga harga melonjak. 

Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. 

Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih 

tinggi karena permintaan meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diketahui 

bahwa harga  cabai merah, harga cabai rawit, harga bawang 

merah, dan harga telur ayam tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat inflasi di Kota Makassar. Keadaan ini 

kecenderungannya dipengaruhi oleh adanya barang substitusi 

yang tersedia untuk komoditas yang memiliki harga tinggi. 

Harga cabai merah dan cabai rawit yang sangat tinggi dapat 

disubstitusi dengan sambal cabai rawit instan khas Makassar. 

Bawang merah yang relatif tinggi harganya adalah bawang 

merah yang berasal dari luar wilayah Sulawesi Selatan, 

khususnya bawang merah Bima. Dengan demikian, apabila 

terjadinya kenaikan harga bawang merah luar maka bawang 

merah lokal dapat menjadi barang substitusi atau barang 

pengganti yang relatif sama. Demikian juga untuk harga telur 

ayam, jika terjadi kenaikan yang harga tinggi maka dapat 

disubstitusi dengan komoditas sumber protein lainnya, seperti 

ikan, tempe, dan tahu.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan antara lain, sebagai berikut : 

1. Harga komoditas pangan strategis di Kota Makassar selama 

periode bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 secara 

umum memiliki kecenderungan fluktuasi yang relatif tinggi. 

Harga pangan strategis yang memiliki tingkat fluktuasi 

tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah cabai rawit, 

cabai merah, daging ayam, bawang merah, bawang putih, 

telur ayam, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, dan 

beras. 

2. Perkembangan harga komoditas pangan strategis di Kota 

Makassar selama periode bulan Januari 2017 sampai 

dengan Mei 2021 ada yang mengalami trend naik dan juga 

trend turun. Harga pangan strategis yang memiliki trend 

menurun dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut 

adalah daging ayam, cabai rawit, dan bawang putih. 

Sedangkan harga pangan strategis yang memiliki trend 

menaik dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut 

adalah daging sapi, bawang merah, minyak goreng, beras, 

cabai merah, gula pasir, dan telur ayam. Dengan demikian, 
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secara umum trend harga pangan strategis selama kurun 

waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Hal ini 

sejalan dengan trend inflasi di Kota Makassar yang juga 

memiliki trend yang menurun sebesar -0,0042 persen per 

bulan dalam periode tersebut. 

3. Harga Komoditas pangan strategis di Kota Makassar selama 

periode bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2021 yang 

berpengaruh nyata terhadap tingkat inflasi adalah harga 

daging ayam, bawang putih, dan daging sapi. Jika harga 

daging ayam naik satu persen (1%) maka inflasi akan naik 

sebesar 0,0000162 persen. Apabila harga bawang putih naik 

satu persen (1%) maka inflasi akan naik sebesar 0,0000115 

persen. Dan jika harga daging sapi naik satu persen (1%) 

maka inflasi akan naik sebesar 0,0000112 persen. 

 
B. Saran 

 
1. Pemerintah perlu melakukan campur tangan dalam pengendalian 

harga untuk komoditas pangan strategis yang memiliki trend 

harga yang naik, sehingga laju kenaikan inflasi dapat terkendali. 

2. Masyarakat atau konsumen sebaiknya mengurangi konsumsi 

atau volume pembelian untuk komoditas pangan yang memiliki 

trend harga naik. 
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Lampiran 1. Peta Wilayah Kota Makassar 
 

Sumber : Kota Makassar  Dalam  Angka, 2021. 
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Lampiran 2. Tingkat Inflasi dan Harga - harga Komoditas Pangan 
Strategis di                       Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 2017 - 
Mei 2021). 

 

 

No. B ULA N
Infla si 

(%)

Ha rga  

Be ra s 

Me dium 

(Rp/kg)

Ha rga  

Ca ba i 

Me ra h 

(Rp/kg)

Ha rga  

Ca ba i 

Ra wit 

(Rp/kg)

Ha rga  

Ba wa ng 

Me ra h 

(Rp/kg)

Ha rga  

Ba wa ng 

Putih 

(Rp/kg)

Ha rga  

Da ging 

Sa pi 

(Rp/kg)

Ha rga  

Da ging 

Aya m 

(Rp/kg)

Ha rga  

Gula  

Pa sir 

(Rp/kg)

Ha rga  

Minya k 

Gore ng 

(Rp/ lite r)

Ha rga  

Te lur 

Aya m 

(Rp/butir)

1 Jan-17 1,14 10 .4 2 5 3 0 .8 13 8 5 .8 4 4 3 6 .7 7 1 3 7 .14 6 10 6 .15 9 5 0 .2 5 0 14 .9 3 8 11.2 7 8 1.6 3 5

2 F eb-17 0 ,7 9 8 .7 6 0 2 3 .5 4 2 9 1.3 5 4 3 3 .8 13 3 6 .7 2 9 10 1.5 6 3 4 4 .2 9 2 13 .5 3 1 11.8 0 9 2 .4 4 0

3 M ar-17 - 0 ,16 8 .6 6 7 2 1.2 7 1 9 8 .2 2 9 3 4 .7 0 8 3 6 .0 6 3 10 0 .7 9 5 4 2 .6 8 8 14 .3 5 4 11.8 3 7 1.3 9 9

4 A pr-17 0 ,3 3 8 .8 3 3 2 2 .5 2 1 6 4 .8 5 4 3 2 .0 8 3 3 5 .3 5 4 9 8 .9 7 7 4 1.8 3 3 14 .5 0 4 11.6 5 5 1.4 7 6

5 M ay-17 - 0 ,3 7 9 .0 7 3 2 3 .6 7 8 4 2 .6 2 5 3 2 .6 0 4 4 4 .9 6 9 9 8 .9 7 7 4 2 .9 3 8 14 .6 6 5 11.8 11 1.7 5 7

6 Jun-17 0 ,8 4 8 .9 5 8 2 3 .12 5 3 6 .12 5 2 9 .3 3 3 4 0 .4 7 9 10 2 .6 14 4 8 .5 0 0 14 .3 0 8 11.15 9 1.4 7 4

7 Jul-17 1,0 5 8 .9 3 8 2 2 .10 4 3 3 .7 2 9 3 1.7 0 8 3 2 .9 7 9 9 9 .4 3 2 5 4 .8 5 4 13 .8 6 5 11.10 3 1.4 0 5

8 A ug-17 - 0 ,3 4 8 .9 0 6 2 6 .2 0 8 3 2 .5 2 1 3 0 .8 3 3 3 1.14 6 10 0 .4 5 5 4 1.0 10 14 .4 3 8 11.18 3 1.5 0 5

9 Sep-17 - 0 ,0 8 8 .7 7 1 2 0 .7 7 1 2 0 .8 9 6 2 4 .0 2 1 2 8 .6 15 10 0 .2 2 7 4 5 .0 9 4 14 .4 4 8 11.16 5 1.4 2 3

10 Oct-17 - 0 ,2 8 9 .0 5 2 15 .8 3 3 15 .7 0 8 2 2 .4 3 8 2 3 .6 8 8 10 0 .7 9 5 4 2 .8 9 6 13 .7 2 9 10 .9 3 8 1.4 6 7

11 N o v-17 0 ,3 3 8 .8 4 4 15 .4 5 8 2 0 .16 7 2 1.5 4 2 2 2 .5 9 4 10 5 .114 4 4 .2 0 8 13 .6 8 8 11.8 6 4 1.4 2 6

12 D ec-17 1,0 9 8 .8 5 4 17 .3 9 6 18 .3 3 3 2 2 .2 9 2 2 3 .15 6 10 3 .2 9 5 5 3 .9 5 8 13 .6 6 7 11.4 3 3 1.4 7 5

13 Jan-18 0 ,6 7 9 .0 8 3 2 3 .3 8 5 2 9 .3 12 2 2 .2 2 9 2 2 .6 4 6 9 6 .6 10 4 1.8 12 12 .8 0 2 11.18 7 1.6 0 7

14 F eb-18 0 ,2 9 .13 5 4 2 .2 2 9 3 1.5 8 3 2 3 .3 9 6 2 4 .2 8 1 8 0 .7 9 5 4 2 .9 0 6 12 .3 6 5 11.2 4 4 1.3 2 7

15 M ar-18 0 ,0 2 8 .9 2 7 2 7 .3 12 3 4 .3 5 4 2 4 .7 5 8 2 5 .12 5 9 5 .8 5 2 4 2 .6 3 0 12 .8 9 6 10 .7 5 0 1.4 2 9

16 A pr-18 0 ,2 8 .8 7 1 3 9 .8 4 6 3 0 .5 11 3 2 .3 6 3 3 2 .0 7 3 10 3 .8 0 8 4 4 .9 7 9 11.8 2 9 11.111 1.3 5 5

17 M ay-18 0 ,3 3 9 .12 5 3 6 .6 4 6 2 9 .0 2 1 3 3 .2 5 0 2 8 .8 13 9 6 .0 8 5 5 0 .6 2 9 12 .5 7 3 11.0 6 6 1.7 6 8

18 Jun-18 0 ,9 1 9 .2 19 3 6 .7 5 9 2 8 .6 4 6 3 2 .3 9 6 2 7 .2 6 7 10 9 .2 9 2 5 1.0 8 4 12 .6 5 7 11.2 0 9 1.5 7 7

19 Jul-18 0 ,4 8 9 .0 9 4 2 6 .5 8 4 3 3 .4 3 8 2 8 .8 3 4 3 4 .3 3 4 10 3 .5 4 5 4 9 .18 8 12 .8 0 2 11.16 7 1.6 4 5

2 0 A ug-18 - 0 ,1 9 .12 5 2 2 .4 3 8 2 3 .8 3 4 3 0 .6 6 7 2 4 .7 7 1 10 3 .8 10 5 0 .9 8 3 12 .5 19 10 .9 8 8 2 .0 15

2 1 Sep-18 - 0 ,8 5 9 .14 1 16 .0 2 1 16 .7 2 9 2 4 .3 7 5 2 3 .6 8 8 10 4 .8 10 5 0 .7 5 0 12 .8 0 2 11.0 6 3 1.8 5 6

2 2 Oct-18 0 ,3 5 9 .2 2 3 18 .8 5 4 19 .4 2 8 2 2 .2 8 8 2 3 .0 7 5 10 6 .0 5 3 4 8 .9 7 9 13 .15 0 10 .9 8 0 1.5 3 6

2 3 N o v-18 0 ,3 9 .15 2 2 1.5 0 0 2 6 .8 6 7 2 3 .8 7 5 19 .15 5 10 4 .6 9 1 5 2 .6 2 5 12 .9 6 2 11.17 5 1.7 9 4

2 4 D ec-18 0 ,9 3 8 .6 5 2 2 0 .7 7 1 2 4 .3 2 6 2 5 .5 7 5 2 8 .8 9 6 10 6 .2 8 2 5 7 .2 8 8 13 .2 7 7 11.0 2 7 2 .18 2

2 5 Jan-19 0 ,5 4 9 .3 8 1 16 .5 7 7 19 .3 6 5 2 8 .9 7 7 2 2 .4 5 1 10 2 .0 3 4 2 7 .4 8 1 11.9 2 3 10 .7 8 8 1.5 9 0

2 6 F eb-19 - 0 ,11 9 .5 0 8 16 .9 6 2 16 .8 2 4 2 5 .9 7 0 2 1.7 8 5 10 3 .9 5 8 2 5 .5 0 0 12 .3 4 6 10 .4 0 4 2 .112

2 7 M ar-19 0 ,2 8 9 .6 7 5 2 1.115 2 4 .0 7 7 2 8 .7 7 0 2 5 .0 0 0 10 3 .9 5 8 2 5 .5 0 0 12 .17 3 10 .5 7 7 1.5 8 3

2 8 A pr-19 0 ,4 5 9 .9 8 9 19 .8 4 6 2 5 .6 7 3 3 3 .3 5 4 3 6 .0 0 0 10 4 .7 9 2 2 8 .5 6 7 11.9 13 10 .8 2 7 1.8 8 8

2 9 M ay-19 0 ,7 3 9 .7 2 5 2 8 .17 3 3 4 .7 8 8 3 5 .3 13 4 6 .19 2 10 8 .12 5 3 5 .4 6 2 12 .0 12 10 .7 2 1 1.6 3 1

3 0 Jun-19 0 ,0 5 9 .6 4 5 3 2 .2 5 0 2 2 .4 2 3 3 4 .7 5 2 3 9 .0 3 8 10 8 .9 5 8 3 0 .0 3 8 12 .6 7 3 10 .5 3 8 1.5 2 3

3 1 Jul-19 0 ,0 1 9 .8 9 0 4 0 .8 2 7 3 0 .8 2 7 3 0 .2 5 4 3 5 .3 8 5 10 7 .4 4 3 2 6 .0 4 9 12 .7 2 1 10 .5 5 8 1.7 5 2

3 2 A ug-19 0 ,3 9 9 .7 9 8 4 3 .5 3 2 4 8 .7 7 6 2 9 .5 9 2 3 2 .7 5 0 10 6 .8 7 5 2 5 .7 12 13 .13 5 10 .4 8 1 2 .3 8 8

3 3 Sep-19 - 0 ,12 9 .6 15 3 3 .8 0 8 4 3 .3 8 5 2 5 .7 3 7 2 9 .9 0 4 10 7 .9 17 2 4 .7 12 12 .7 5 0 10 .4 5 8 1.6 9 6

3 4 Oct-19 0 ,1 9 .7 15 3 5 .6 7 3 4 5 .7 6 9 2 3 .4 6 5 3 0 .17 3 10 6 .4 5 8 2 5 .4 0 4 13 .14 4 10 .6 9 2 2 .2 5 2

3 5 N o v-19 0 ,0 4 9 .7 9 5 2 2 .4 6 2 3 9 .19 2 2 5 .8 9 8 2 8 .9 4 2 10 6 .0 4 2 2 7 .115 12 .7 5 0 10 .9 2 3 1.7 7 6

3 6 D ec-19 0 ,0 4 9 .8 5 4 18 .17 3 2 3 .6 15 2 8 .6 5 6 2 8 .6 7 3 10 7 .4 0 5 2 8 .5 8 7 13 .15 4 11.2 9 8 1.7 7 9

3 7 Jan-20 0 ,6 6 10 .0 8 4 2 9 .15 4 3 8 .2 8 8 3 4 .9 7 5 3 2 .0 19 10 8 .4 0 2 2 7 .2 5 3 13 .8 3 7 11.7 19 1.5 0 2

3 8 F eb-20 0 ,5 10 .0 4 7 3 7 .8 8 9 4 0 .0 5 8 4 0 .3 7 9 4 5 .9 0 4 10 8 .2 2 9 2 7 .2 9 2 14 .2 10 11.6 15 1.5 0 4

3 9 M ar-20 - 0 ,11 9 .8 6 1 2 5 .2 8 2 2 3 .0 5 1 3 4 .4 8 6 10 .0 4 4 110 .0 2 5 2 5 .13 9 16 .5 9 4 11.5 3 1 1.5 4 9

4 0 A pr-20 0 ,4 8 9 .7 9 5 11.6 15 3 3 .9 4 2 3 3 .17 6 3 8 .0 9 6 10 5 .7 9 5 2 3 .8 9 3 18 .16 4 11.8 2 3 1.9 8 1

4 1 M ay-20 0 ,5 5 9 .8 9 5 12 .6 15 2 1.7 3 1 4 5 .5 5 6 3 3 .3 2 7 10 8 .9 0 2 2 4 .16 7 17 .4 3 3 11.4 9 1 2 .10 4

4 2 Jun-20 0 ,0 1 9 .9 0 4 10 .7 3 1 13 .8 0 8 7 0 .8 9 0 2 5 .3 8 5 10 8 .9 5 8 2 8 .0 6 7 16 .7 8 8 11.2 8 7 1.5 3 1

4 3 Jul-20 - 0 ,5 4 9 .8 8 8 16 .6 3 5 11.18 3 3 3 .5 6 3 2 1.0 7 7 110 .0 0 0 3 5 .7 3 9 15 .14 4 11.12 7 1.5 6 3

4 4 A ug-20 - 0 ,0 9 9 .9 2 5 18 .0 5 8 12 .6 15 2 9 .15 5 2 1.2 6 9 10 8 .9 5 8 2 6 .8 8 5 14 .19 2 11.7 4 0 1.5 9 8

4 5 Sep-20 0 ,0 5 9 .8 2 1 2 2 .5 19 12 .5 19 2 7 .0 2 9 2 4 .0 5 8 10 9 .16 7 2 6 .0 3 8 13 .7 5 0 11.5 7 7 1.6 15

4 6 Oct-20 - 0 ,13 9 .4 6 6 3 6 .115 17 .0 5 8 2 7 .3 10 2 5 .0 19 112 .9 17 2 6 .7 6 0 13 .0 6 7 11.8 6 5 1.6 2 7

4 7 N o v-20 0 ,17 9 .4 0 3 3 0 .15 4 2 4 .115 2 9 .4 6 1 19 .8 6 5 113 .12 5 2 7 .6 6 4 12 .7 4 5 12 .0 4 8 1.6 4 0

4 8 D ec-20 0 ,5 7 9 .5 9 4 3 3 .4 2 3 3 2 .4 4 2 3 2 .8 9 2 2 7 .115 114 .3 7 5 2 9 .5 19 12 .8 7 5 12 .6 2 5 1.7 12

4 9 Jan-21 0 ,3 1 9 .5 0 0 2 4 .16 7 4 5 .4 17 15 .9 7 2 2 5 .16 7 10 3 .3 3 3 4 2 .4 17 14 .6 6 7 13 .7 9 2 2 .3 5 5

5 0 F eb-21 0 ,3 4 10 .2 4 2 2 2 .2 5 0 5 3 .6 0 4 2 7 .2 9 8 2 6 .0 8 3 114 .3 7 5 2 7 .2 0 8 13 .2 6 0 13 .3 4 4 1.9 4 9

5 1 M ar-21 0 ,4 4 10 .2 7 5 2 4 .2 5 0 7 3 .5 6 3 2 8 .9 2 3 2 7 .9 3 8 114 .2 7 6 3 0 .8 2 6 13 .12 5 13 .3 12 2 .18 9

5 2 A pr-21 0 ,2 4 10 .7 2 1 3 2 .2 4 0 7 3 .5 4 2 2 9 .7 4 3 2 8 .2 4 0 114 .7 9 2 2 9 .4 0 6 13 .5 4 2 14 .2 19 2 .0 2 4

5 3 M ay-21 0 ,2 6 10 .9 2 7 2 5 .12 5 4 5 .2 0 8 3 2 .2 3 6 2 7 .7 9 2 12 1.2 5 0 3 1.7 2 9 13 .115 14 .6 5 6 1.2 0 9

Sumber Data : Data Sekunder setelah diolah, 2021
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Lampiran 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend 
Harga Beras  Medium di Pasar Tradisional Kota Makassar 
(Januari 2017 -  Mei 2021) 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend Harga 

Cabai             Merah di Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 

2017 - Mei 2021) 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend Harga 
Cabai   Rawit di Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 
2017 - Mei 2021) 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend Harga 
Bawang Merag di Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 
2017 - Mei 2021) 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend Harga 
Bawang  Putih di Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 
2017 - Mei 2021) 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Lampiran 8. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend Harga 
Daging Sapi di Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 
2017 - Mei 2021) 

 

 

 

 

 



97 
 

Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend Harga  

Daging  Ayam di Pasar Tradisional Kota Makassar (Januari 

2017 - Mei 2021) 
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Lampiran 10. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend 

Harga  Gula Pasir di Pasar Tradisional Kota Makassar 

(Januari 2017 - Mei 2021). 
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Lampiran 11. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend 

Harga  Minyak Goreng  di Pasar Tradisional Kota Makassar 

(Januari 2017 - Mei 2021). 
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Lampiran 12. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Trend 
Harga Telur    Ayam di Pasar Tradisional Kota Makassar 
(Januari 2017 - Mei 2021) 
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Lampiran 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Pengaruh 

Harga Pangan Strategis terhadap Inflasi di Kota Makassar 
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