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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji besarnya permintaan beras dan 

faktor-faktor  yang mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak, 2) mengkaji faktor apa yang paling berpengaruh terhadap 

permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak, 3) mengkaji 

elastisitas permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak. 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Sedangkan pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

yaitu Desa Purworejo dan Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,  

karena kedua desa tersebut memiliki persentase rumah tangga miskin peringkat 

pertama dan peringkat kedua di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. 

Pengambilan responden dilakukan secara acak sederhana. Adapun jumlah 

responden sebanyak 60 rumah tangga, yang terdiri dari 30 rumah tangga di desa 

Purworejo dan 30 rumah tangga di desa Gebang. Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi dan pencatatan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata permintaan beras pada rumah 

tangga miskin di Kabupaten Demak adalah 66,22 kg/bulan, sedangkan model 

fungsi permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak adalah: 

Qd =  -6,817X1
-0,942 . X2

0,361 . X3
0,458. X4

0,686. X5
0,432. X6

0,625. Model ini memiliki 

nilai R2 sebesar 0,722 %, yang berarti bahwa besarnya sumbangan variabel harga 

beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah tangga 

miskin dan jumlah anggota rumah tangga miskin terhadap variasi permintaan 

beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak sebesar 72,2 %, sedangkan 

sisanya 27,8 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Pada 

uji F dapat diperoleh bahwa semua variabel yang diteliti secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak. Pada uji-t diperoleh bahwa variabel pendapatan rumah tangga dan jumlah 

anggota rumah tangga yang berpengaruh secara nyata terhadap permintaan beras 

pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak, sedangkan jumlah anggota 

rumah tangga miskin merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak secara individu. 
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Untuk perhitungan nilai elastisitas harga dan elastisitas silang tidak 

diperhitungkan, sedangkan nilai elastisitas pendapatan adalah sebesar 0,432, 

angka elastisitas pendapatan tersebut bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa beras termasuk barang normal.  

Adapun saran-saran yang diberikan adalah: tetap memproduksi beras agar 

tidak terjadi kelangkaan beras, sehingga produksi beras senantiasa perlu 

ditingkatkan dan dikembangkan, hal ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi 

pertanian. 

 

SUMMARY 

 

Indira Christi Nugraheni. H0304026. 2008.  The Analysis of the 

Demand of Rice  in Poor Family in Demak Regency. Faculty of Agriculture. 

Sebelas Maret University. Surakarta. 

The aims of this research are : 1). To know the amount of the demand of 

rice and the factors effects the demand of rice in poor family in Demak regency, 

2). To know what factor most effects the demand of rice in poor family in Demak 

regency, 3). To know the elasticity of the demand of rice in poor family in Demak 

regency. 

The basic method which is used in this research is descriptive method. 

Taking location in this research are purposively (purposive) done in Purworejo 

village, Bonang sub district, Demak regency. Taking respondent is done at simple 

random. The numbers of respondents are 60 families that are consist of 30 

families in Purworejo village and 30 families in Gebang village. The data which 

are used primary data and secondary data. The data collection technique is done 

with interview, observation and record. 

The analysis result showed that the average demand of rice in poor 

family in demak regency are 66,22 kg per month, the function model of the 

demand of rice in poor family in Demak regency are : Qd =  -6,817X1
-0,942 . X2

0,361 

. X3
0,458. X4

0,686. X5
0,432. X6

0,625.This model has value of R2 = 0.722 %, It is meant 

that the value of variable rice price, cassava price, “tempe” price, salty fish price, 
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income of poor family member towards variety of demand price in poor family in 

Demak regency are 72.2 %, the remains are 27.8 % are affected by other variable 

out of veriable which is examined. In the F-test can be obtained that all variable 

which is simultaneously examined affect towards the demand of rice in poor 

family in Demak regency. In the t-test is obtained that are only variables income 

of poor family and number of poor family member which is real affects towards 

the demand of rice and in poor family in Demak regency. The number of poor 

family member is the most affects variable towards the demand of rice 

individually in Demak regency. To account the value of price elasticity and 

across-elasticity do not to account, the elasticity value of income is 0,432, that 

elasticity rate has positive value, so, it can be concluded that rice include in 

normal stuff.  

Any suggestion which is given to the society are constantly producing 

rice in order to not happening rice scarcity, that rice production always need to be 

increased and developed, this case can be done by agriculture intensification.  

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk 

mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan pangan dikatakan mencukupi 

apabila jumlah pangan cukup untuk hidup sehat dan untuk dapat beraktifitas 

dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi tentang 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut disebut dengan 

ketahanan pangan (Ismet, 2004:13). 

Menurut Herodian (2007:38), beras merupakan sumber pangan pokok 

bagi bangsa Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk  

Indonesia, maka kebutuhan akan beras juga semakin bertambah. Meskipun 

usaha untuk mengurangi konsumsi beras melalui diversifikasi pangan telah 
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dilakukan, namun demikian perkembangannya masih kalah pesat dengan laju 

pertumbuhan penduduk, sehingga kebutuhan akan beras tetap besar. Sejalan 

dengan meningkatnya kebutuhan akan beras, maka setiap manusia dituntut 

untuk selalu dinamis mengikuti setiap perkembangan yang terjadi agar dapat 

memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, termasuk kebutuhan pangan.  

Lebih dari 95 persen rumah tangga Indonesia mengkonsumsi beras. 

Beras mampu menyumbang lebih dari separo kebutuhan kalori dan protein, 

serta sumber pendapatan dan kesempatan kerja penting bagi lebih dari 20 juta 

rumah tangga di pedesaan. Konsumsi beras di Indonesia, walaupun telah 

mengalami penurunan, namun masih tergolong tinggi, diperkirakan mencapai 

130 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi beras kelompok berpendapatan tinggi 

lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok lain baik di pedesaan 

maupun di perkotaan. Apabila pendapatan rumah tangga meningkat sampai 

pada tingkat tertentu (tinggi), maka tingkat konsumsi beras berkurang yang 

kemudian disubstitusikan dengan makanan lain yang statusnya lebih tinggi 

seperti terigu, daging, sayur, buah dan sebagainya (Puspoyo, 2004:4). 

Dilihat dari aspek konsumsi dalam pengeluaran rumah tangga, 

konsumsi beras merupakan pengeluaran pangan utama pada kelompok 

pendapatan rendah dan menengah yaitu sekitar 25 persen dari keseluruhan 

pengeluaran mereka. Lebih dari 90 persen rumah tangga dari kedua kelompok 

pendapatan tersebut berada di pedesaan. Data SUSENAS menunjukkan 

bahwa konsumsi beras di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah 

perkotaan pada kelompok berpendapatan rendah, menengah maupun tinggi. 

(Ismet, 2004:14). 

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah yang mempunyai persentase penduduk berpendapatan rendah yang 

cukup besar. Hal ini didukung dengan adanya data mengenai persentase 

rumah tangga miskin yang mencapai 41,48 persen dari keseluruhan rumah 

tangga di Kabupaten Demak. Berikut ini merupakan Tabel mengenai data 

jumlah rumah tangga, jumlah rumah tangga miskin, dan persentase rumah 

tangga miskin per kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
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Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga Miskin, Persentase 
Rumah Tangga Miskin Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 
2006  

No. Kabupaten/Kota Jumlah  
Rumah Tangga 

Jumlah  
Rumah Tangga 

Miskin 

Persentase 
Rumah Tangga 

Miskin (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Kab. Banjarnegara 
Kab. Purbalingga 
Kab. Rembang 
Kab. Pekalongan 
Kab. Batang 
Kab. Kebumen 
Kab. Wonosobo 
Kab. Banyumas 
Kab. Demak 
Kab. Cilacap 
Kab. Magelang 
Kab. Blora 
Kab. Boyolali 

225.004 
216.349 
155.990 
203.778 
174.483 
296.482 
196.420 
398.273 
283.294 
425.614 
307.006 
231.294 
249.664 

112.984 
105.695 
72.827 
93.085 
79.334 

132.363 
85.766 

173.487 
117.506 
170.456 
120.487 
90.278 
95.123 

50,21 
48,85 
46,69 
45,68 
45,47 
44,64 
43,64 
43,56 
41,48 
40,05 
39,25 
39,03 
38,10 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Kab. Pemalang 
Kab. Sragen 
Kab. Klaten 
Kab. Sukoharjo 
Kab. Pati 
Kab. Temanggung 
Kota Pekalongan 
Kab. Brebes 
Kab. Purworejo 

309.297 
236.750 
334.386 
204.884 
359.061 
175.894 
66.483 

664.345 
194.952 

115.308 
87.626 

120.029 
73.403 

126.366 
61.672 
22.910 

228.630 
66.576 

37,28 
37,01 
35,89 
35,83 
35,19 
35,06 
34,46 
34,41 
34,15 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35 

Kab. Wonogiri 
Kab. Semarang 
Kab. Karanganyar 
Kab. Kendal 
Kab. Grobogan 
Kab. Jepara 
Kota Tegal 
Kab. Tegal 
Kota Semarang 
Kota Salatiga 
Kota Surakarta 
Kota Magelang 
Kab. Kudus 

258.693 
226.572 
208.345 
239.718 
569.845 
285.003 
59.664 

384.239 
359.075 
40.668 

123.126 
32.033 

183.536 

86.354 
74.976 
68.068 
73.745 

168.497 
81.093 
15.963 
89.851 
82.665 
9.136 

26.526 
6.894 

35.540 

33,38 
33,09 
32,67 
30,76 
29,57 
28,45 
26,75 
25,80 
23,02 
22,46 
21,54 
21,52 
19,36 

 Jumlah 8.844.220 3.171.201  

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2006a:25 

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Demak merupakan 

kabupaten dengan persentase rumah tangga miskin peringkat kesembilan dari 

35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan berdasarkan data BPS 

mengenai pola konsumsi makanan penduduk Kabupaten Demak pada tahun 

2004, konsumsi beras merupakan pengeluaran pangan terbesar. Oleh karena 

itu, berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji 

permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 
 

B. Perumusan Masalah 

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan 

makanan ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan 

penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab di dalamnya terkandung 
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bahan yang mudah diubah menjadi energi. Oleh karena itu padi disebut juga 

makanan energi (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, 2007a). 

Pentingnya beras dalam masyarakat Indonesia juga terlihat dari 

tertumpunya konsumsi energi dan protein pada golongan serealia terutama 

beras. Hasil SUSENAS 1996 menunjukkan konsumsi karbohidrat telah 

mencapai 2.020 kkal per kapita per hari, hampir mendekati kecukupan yang 

dianjurkan yaitu 2.150 kkal. Sedangkan konsumsi protein sudah mencapai 

54,5 gram per kapita per hari, telah melampaui kecukupan yang dianjurkan 

yaitu sebesar 45 gram. Konsumsi energi dan protein tersebut didominasi oleh 

kelompok serealia (Soetrisno 1998 cit Rahayu, 2004:158). 

Upaya pemenuhan beras bagi penduduk di Indonesia tidak hanya 

mendapat tantangan dari bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga datang 

dari semakin meningkatnya pendapatan dan berubahnya pola konsumsi. Data 

SUSENAS menunjukkan bahwa konsumsi beras untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah cenderung naik dan ketika pendapatan meningkat 

hingga mencapai level tertentu konsumsi beras mulai menurun. Oleh karena 

itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah tidak hanya 

menekankan kebijakan untuk memperbesar produksi tetapi juga disertai 

dengan mengkampanyekan diversifikasi konsumsi bahan pangan (Khomsan, 

2004:18). 

Kabupaten Demak memiliki masalah yang hampir sama dengan 

masalah nasional dalam hal konsumsi pangan. Konsumsi energi dan protein 

masih didominasi golongan serealia utamanya beras, meskipun dari tahun ke 

tahun ada kecenderungan menurun. Menurut BPS (2005:35), selama periode 

2002-2004, komposisi konsumsi untuk pangan terjadi penurunan dari 61,76 

persen menjadi 63,09 persen. Persentase konsumsi untuk pangan terbesar itu 

digunakan untuk padi-padian, dan terkecilnya digunakan untuk minuman 

mengandung alkohol. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 2. Pola Konsumsi Makanan Rumah Tangga Kabupaten Demak Tahun 
2004 

Konsumsi Persen (%) 
Padi-padian 20,17 
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Umbi-umbian 
Ikan 
Daging 
Telur dan susu 
Sayur-sayuran 
Kacang-kacangan 
Buah-buahan 
Minyak dan lemak 
Bahan minuman 
Bumbu-bumbuan 
Konsumsi lain 
Makanan & minuman jadi 
Min. mengandung alkohol 
Tembakau 

1,09 
8,46 
4,27 
4,76 
4,72 
5,55 
5,00 
4,06 
4,35 
3,71 
2,67 

17,20 
0,22 

13,78 
Jumlah 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2005:37  

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa persentase terbesar untuk 

konsumsi pangan pada rumah tangga di Kabupaten Demak adalah konsumsi 

padi-padian yang dalam hal ini adalah beras yaitu sebesar 20,17 persen. 

Di sisi lain, Kabupaten Demak mempunyai potensi untuk 

diversifikasi konsumsi pangan. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Demak 

mempunyai komoditas pangan sumber karbohidrat selain padi yaitu jagung, 

ketela pohon, dan ketela rambat dimana pada tahun 2005-2006 produktivitas 

jagung, ketela pohon, dan ketela rambat mengalami peningkatan. Besarnya 

peningkatan produktivitas jagung, ketela pohon, dan ketela rambat berturut-

turut adalah 6,87 persen, 17,33 persen, dan 5 persen. 

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Berapa besarnya permintaan beras dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak ? 

2. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap permintaan beras pada rumah 

tangga miskin di Kabupaten Demak ? 

3. Bagaimana elastisitas permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui berapa besarnya permintaan beras dan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak. 

2. Mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap permintaan beras 

pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak. 

3. Mengetahui elastisitas permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak. 
 

D.  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Bagi pemerintah daerah setempat, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pangan terutama yang 

berkaitan dengan permintaan beras. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

informasi, wawasan dan pengetahuan dalam penelitian sejenis. 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hendriani (2005:53) dalam penelitiannya tentang Analisis Permintaan 

Beras di Kabupaten Karawang mencoba mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan beras di Kabupaten Karawang serta elastisitas 

permintaan beras di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berupa data time series (runtun waktu) selama 15 tahun (1989-

2003) dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari hasil 

penelitiannya disimpulkan bahwa tingkat permintaan beras di Kabupaten 

Karawang dipengaruhi oleh harga beras, harga ketela pohon, jumlah penduduk 

dan pendapatan per kapita. Berdasarkan elastisitas harga sebesar –0,024, 

diketahui bahwa beras bersifat inelastis. Sedangkan berdasarkan elastisitas 
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silang sebesar 0,008 diketahui bahwa ketela pohon merupakan barang subtitusi 

bagi beras, kemudian berdasarkan elastisitas pendapatan sebesar 0,227 

menunjukkan bahwa beras merupakan barang normal. 

Susanti (1999:61), dalam penelitiannya yang berjudul Perilaku 

Konsumen Rumah Tangga Terhadap Permintaan Beras di Daerah Istimewa 

Yogyakarta mencoba menganalisis perilaku konsumen rumah tangga terhadap 

perubahan harga beras maupun perubahan pendapatan serta menganalisis 

permintaan beras dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik di pedesaan 

maupun di perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda yang 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma. Dari hasil penelitian disimpulkan 

bahwa permintaan beras oleh konsumen rumah tangga dipengaruhi oleh umur 

ibu rumah tangga, tingkat pendidikan ibu rumah tangga, jumlah anggota 

rumah tangga, pendapatan rumah tangga, harga ubi-ubian (ubi jalar atau ubi 

kayu), lokasi wilayah pedesaan dan perkotaan. Dari hasil uji t diperoleh bahwa 

semua variabel yang digunakan berpengaruh nyata terhadap permintaan beras 

dari segi kuantitas sampai dengan tingkat kepercayaan 95%. Variabel jumlah 

anggota rumah tangga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

jumlah beras yang diminta dengan nilai koefisien sebesar 0,8347. Berdasarkan 

elastisitas harga sebesar 0,6225 artinya bahwa beras bersifat inelastis, 

sedangkan berdasarkan elastisitas pendapatan sebesar 0,0435, maka beras 

termasuk ke dalam kriteria barang normal. Berdasarkan elastisitas silang 

sebesar 0,2669 berarti bahwa ubi (ubi kayu dan ubi jalar) termasuk barang 

substitusi bagi beras. 

Beberapa penelitian di atas dijadikan sebagai landasan dari penelitian 

ini karena penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. Hal ini sesuai dengan metode analisis yang digunakan pada 

penelitian ini. Selain itu, penulis menjadikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan beras pada kedua penelitian tersebut sebagai dasar 
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dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras pada 

rumah tangga miskin di Kabupaten Demak.  
 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Padi 

Menurut (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, 2007b), 

klasifikasi botani tanaman padi adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub   : divisi Angiospermae 

Kelas   : Monotyledonae 

Keluarga  : Gramineae (Poaceae) 

Genus   : Oryza 

Spesies  : Oryza spp. 

Tumbuhan Padi adalah tumbuhan yang tergolong tanaman air 

(waterplant). Sebagai tanaman air bukan berarti tanaman padi itu hanya 

bisa tumbuh di atas tanah yang terus menerus digenangi air, baik 

penggenangan itu terjadi secara alamiah sebagaimana terjadi pada tanah 

rawa-rawa, maupun penggenangan itu disengaja sebagaimana terjadi pada 

tanah-tanah sawah. Dengan megahnya juga tanaman padi itu dapat 

tumbuh di tanah daratan atau tanah kering, asalkan curah hujan mencukupi 

kebutuhan tanaman akan air (Siregar, 1981:39). 

Pembudidayaan padi dapat dilakukan dengan cara penanaman, 

pemanenan, perontokan dan pengeringan gabah. Di Jawa dan Bali 

pemanenan dilakukan dengan memotong malai padi satu persatu dengan 

ani-ani. Dengan cara ini dapat dipilih padi yang masak dan meninggalkan 

padi yang belum masak untuk dipanen kemudian. Waktu panen yang jatuh 

pada akhir musim hujan memungkinkan butir-butir padi menjadi agak 

kering (dengan kadar air 20 sampai 21 persen) sebelum dipanen, sehingga 

kemungkinan tercecernya sedikit karena tidak mudah rontok. Karena 

tangkai malai ini dipotong panjang, maka ia dapat diikat dan dibawa 

pulang atau diangkut ke penggilingan untuk dikeringkan dalam keadaan 

masih terikat. Sirkulasi udara yang dimungkinkan oleh longgarnya 
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tumpukan ikatan dapat memperkecil kemungkinan tumbuhnya jamur atau 

pemanasan akibat fermentasi. Hal ini juga dibutuhkan untuk mempercepat 

pengeringan (Mears, 1982:53-54) 

2. Beras 

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan 

makanan ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun 

padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak 

dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain. Padi 

adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang 

cukup bagi tubuh manusia, sebab di dalamnya terkandung bahan yang 

mudah diubah menjadi energi. Oleh karena itu padi disebut juga makanan 

energi (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, 2007a). 

Posisi komoditas beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia 

adalah sebagai makanan pokok karena hampir seluruh penduduk 

Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utamanya 

disamping merupakan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, 

sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat 

jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Pengenalan komoditi beras 

kepada masyarakat bukan pengkonsumsi nasi telah mengakibatkan 

permintaan beras mengalami peningkatan sepanjang tahun.  Masyarakat 

Papua yang sebelumnya adalah pengkonsumsi sagu sebagai makanan 

utama, saat ini telah terbiasa dengan konsumsi nasi dalam keseharian 

mereka, begitu juga dengan masyarakat Maluku, Sulawesi Utara, Madura 

dan sebagainya (Anonim, 2002). 

Pola konsumsi beras di Indonesia secara perlahan tapi pasti 

mengalami perubahan sejalan dengan makin meningkatnya pendapatan, 

pendidikan dan mudahnya akses informasi. Konsumen beras saat ini 

semakin mementingkan mutu dan melihat beras tidak hanya sebagai 

komoditas melainkan sebagai suatu produk dengan kriteria tertentu. Hal 

ini terjadi khususnya pada konsumen yang memiliki tingkat 
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pendidikan/pengetahuan dan kemampuan ekonomi yang cukup, dan 

biasanya dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Medan, dan kota lainnya (Sutrisno, 2007:11) 

3. Permintaan  

Permintaan menunjukkan produk yang diinginkan dan mampu dibeli 

konsumen pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu 

tertentu dan hal lain diasumsikan konstan (Mc Eachern, 2000:42). 

 Permintaan seseorang atau suatu masyarakat atas suatu barang 

ditentukan oleh banyak faktor, di antara faktor-faktor tersebut yang 

terpenting adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini:  

a) Harga barang itu sendiri 

b) Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut 

c) Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat 

d) Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat 

e) Citarasa masyarakat 

f) Jumlah penduduk 

g) Ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang 

(Sukirno, 2003:76). 

Sedangkan menurut Sudarman (2000:86-90), ada empat faktor yang 

mempengaruhi permintaan terhadap komoditi tertentu pada suatu daerah. 

Empat faktor tersebut adalah: 

a) Harga Barang itu sendiri 

Sesuai dengan hukum permintaan, maka jumlah barang yang 

diminta akan berubah secara berlawanan dengan perubahan harga. 

b) Harga barang-barang lain yang ada kaitannya dalam penggunaan 

Barang-barang konsumsi pada umumnya mempunyai kaitan 

penggunaan antar yang satu dengan yang lain. Kaitan penggunaan 

antara kedua barang konsumsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu saling mengganti (substituted relation) dan saling 

melengkapi (complementary relation). Dua barang dikatakan 

mempunyai hubungan yang saling mengganti apabila naiknya harga 
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salah satu barang mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang 

yang lain. Sedangkan dua barang dikatakan mempunyai hubungan 

yang saling melengkapi apabila naiknya harga salah satu barang 

mengakibatkan turunnya permintaan terhadap barang yang lain. 

c) Penghasilan (Dalam Arti Uang) Konsumen 

Faktor ini merupakan faktor penentu yang penting dalam 

permintaan suatu barang. Pada umumya semakin besar penghasilan 

seseorang maka semakin besar pula permintaan seseorang terhadap 

suatu barang, demikian sebaliknya. 

d) Jumlah Konsumen 

Pada umumnya, jumlah konsumen sangat mempengaruhi jumlah 

permintaan terhadap suatu barang, semakin banyak jumlah konsumen, 

maka semakin banyak pula permintaan konsumen terhadap suatu 

barang, demikian pula sebaliknya. 

Dalam menganalisis permintaan perlu dibedakan diantara dua 

pengertian: permintaan dan jumlah barang yang diminta. Di dalam analisis 

ekonomi, permintaan mengambarkan keseluruhan daripada hubungan 

antara harga dan permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta 

berarti jumlah barang yang diminta pada suatu tingkat tertentu      

(Sukirno, 2003:78). 

Menurut Arsyad (1987:23-24) hubungan antara harga dan kuantitas 

yang diminta adalah berbanding terbalik (negatif). Jika harga naik, 

kuantitas yang diminta turun, hubungan yang demikian disebut “Hukum 

Permintaan”. Seperti gambar berikut: 

              P (Harga) 

  

        P1 

 

        P2 

     

         Q 
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                                   Q1    Q2 

Gambar 1. Kurva Permintaan 

Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang 

menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu 

dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli                  

(Sukirno, 2003:78). 

Kurva permintaan akan bergeser jika salah satu atau lebih dari 

variabel-variabel yang dianggap konstan berubah. Arah pergeseran (ke 

kanan atau ke kiri) tergantung kepada hubungan antara kuantitas barang 

yang diminta dan variabel yang berubah tersebut (Arsyad, 1987:25). 

Apabila kurva permintaan hanya menghubungkan kuantitas yang 

diminta dengan harga satuan barang tersebut maka fungsi permintaan 

menghubungkan kuantitas yang diminta disamping dengan harga barang 

tersebut juga dengan faktor-faktor lainnya yang besar pengaruhnya 

tehadap jumlah barang yang konsumen ingin dan sangggup untuk 

membelinya seperti misalnya, pendapatan konsumen yang bersangkutan, 

harga barang pengganti, harga barang komplementer, dan selera 

konsumen. Hal ini ternyata sangat penting agar dapat dapat membedakan 

elastisitas harga, elastisitas pendapatan dan elastisitas silang (Soediyono, 

1989:18). 

4. Elastisitas Permintaan 

Elastisitas adalah derajad kepekaan kuantitas yang diminta atau 

ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi 

permintaan (penawaran). Elastisitas biasanya menjelaskan respon atau 

perubahan kuantitas yang diminta jika harga, pendapatan atau faktor-

faktor lainnya berubah. Respon kuantitas penting karena hal tersebut 

mempengaruhi harga dipasar (Arsyad, 1987:45). 

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

elastisitas suatu produk, antara lain: 

1. Banyaknya produk subtitusi yang tersedia di pasar pada tingkat harga 

kompetitif dimana semakin banyak produk subtitusi yang tersedia di 
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pasar akan menyebabkan elastisitas permintaan suatu produk tertentu 

menjadi semakin elastis. 

2. Pengeluaran periode waktu elastisitas permintaan suatu produk lebih 

elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek. 

3. Masa pakai dari produk, semakin lama masa pemakaian untuk suatu 

produk yang bermasa pakai lama maka elastisitas produk tersebut 

semakin tinggi. 

4. Derajat kepentingan atau kebutuhan terhadap produk. 

5. Range penggunaan dari produk. 

6. Prosentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk produk 

(Gasperz, 1999:97). 

Menurut Sukirno (2003:115) dalam ilmu ekonomi dikenal tiga 

elastisitas permintaan, yaitu: 

a. Elastisitas harga 

b. Elastisitas pendapatan 

c. Elastisitas harga silang 

 

 

Dari ketiga jenis elastisitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Elastisitas Harga 

Adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta yang 

disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut sebesar 1 (satu) 

persen. 

Elastisitas Harga (Eh) = 
tersebutbarangahPerubahan

ayangbarangkuantitasPerubahan
arg%

intdim%
 

          Atau Eh = - ú
û

ù
ê
ë

é
D
D

=
D
D

Q
P

X
P
Q

PP
QQ

/
/

 

Dimana simbol delta menunjukkan suatu perubahan kedua rumus 

tersebut digunakan untuk menghitung elastisitas sedangkan elastisitas 

harga biasanya ditunjukkan untuk suatu angka positif, dengan cara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 30 

menambahkan tanda nilai mutlak pada rumus tersebut (Arsyad, 

1987:46). 

b. Elastisitas pendapatan (EI) 

Koefisien yang menunjukkan sampai dimana besarnya perubahan 

permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat perubahan 

pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau 

secara ringkas elastisitas pendapatan (Sukirno, 2003:116). 

                Elastisitas pendapatan = 
tan%

intdim%
pendapaPerubahan

ayangbarangkuantitasPerubahan
 

    EI = 
Q
I

X
I
Q

II
QQ

D
D

=
D
D

)/(
)/(

 

c. Elastisitas silang 

Menurut Daniel (2002:142), Elastisitas silang terhadap permintaan 

adalah perubahan harga satu barang tidak hanya berpengaruh terhadap 

jumlah permintaan atas barang itu, tetapi juga berpengaruh pada 

jumlah permintaan terhadap barang lainnya. Pernyataan ini dapat 

dituliskan sebagai berikut 

Es = 
YbarangahPerubahan

ayangXbarangjumlahPerubahan
arg%

intdim%
 

Dengan pengertian bahwa perubahan jumlah barang X yang 

diminta tersebut adalah semata-mata diakibatkan oleh perubahan 

harga barang Y. Sedangkan menurut Mubyarto (1989:147), dalam arti 

ekonomi maka selain besar kecilnya angka elastisitas silang yang 

lebih penting lagi artinya adalah tandanya. Tanda positif berarti 

barang X dan Y merupakan barang pengganti sedangkan bila tandanya 

negatif barang X dan Y adalah komplementer (saling melengkapi). 

Makin besar angka elastisitas itu makin dekat hubungan antara kedua 

barang yang bersangkutan. 

5. Kemiskinan 

Definisi kemiskinan memang beragam dari pendapat ahli yang satu 

sama yang lain, namun dapat dirangkum seseorang dikatakan ‘miskin’ 
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kalau kebutuhan dasar tentang material, mental-spiritual dan sosialnya 

belum tercukupi. Cirinya adalah bila mereka mempunyai keterbatasan 

penghasilan, pemikiran, ketrampilan, pendidikan, penghayatan kesusilaan, 

penghayatan keagamaan, kesehatan, perumahan, hubungan sosial dalam 

keluarga, hubungan sosial dalam lingkungan sekitarnya, dan hubungan 

social dalam masyarakat yang lebih sosial (Soekartawi, 1996:74). 

Sedangkan menurut Mubyarto (1983:171) cit Supardi (2002:9) 

mengemukakan bahwa kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana 

orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya pangan.  

Secara umum, kemiskinan dibedakan atas kemiskinan absolute dan 

kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengkategorikan seseorang 

sebagai miskin apabila mereka tidak mampu memenuhi suatu standart 

minimum kebutuhan pokok, seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, 

kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan kemiskinan relatif erat kaitannya 

dengan membandingkan tingkat kesejahteraan relatif terhadap kondisi 

umum sekelilingnya (relatif deprivation). Kemiskinan relatif dapat 

diindikasikan dengan melihat distribusi pendapatan penduduk dari suatu 

wilayah atau Negara (BPS, 2003:3). 

Menurut Sajogya (1981:10) cit Supardi (2002:13), kemiskinan 

dibedakan berdasarkan: miskin sekarat, miskin sekali, dan miskin. Di 

pedesaan miskin sekarat bila pendapatan per kapita < 180 kg/kapita/tahun, 

miskin sekali < 240 kg/kapita/tahun dan miskin < 320 kg/kapita/tahun. 

Adapun kemiskinan perkotaan untuk criteria kemiskinan yang sama 

adalah 1,5 kali lipat. Tahun 1982 angka tersebut diperbaiki dan ada 

perubahan klasifikasi, yakni: nyaris cukup pangan, apabila pendapatan di 

desa kurang dari setara 240 kg/kapita/tahun; miskin sekali pada tingkat 

360 kg/kapita/tahun; serta miskin pada tingkat 480 kg/kapita/tahun. 

Konsep garis kemiskinan menurut BPS yaitu berapa besar kalori 

minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari-hari. Jadi 

2100 kalori ini merupakan garis batas kemiskinan (Mudrajad, 2000:116).  
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Ada beberapa penyebab kemiskinan yang berpengaruh terhadap 

proses miskin, antara lain: (Sutrisno, 1995:3) 

a. Kondisi Geografi 

Kondisi perkotaan/desa yang sulit, dalam hal penghidupan 

khususnya dalam mencari nafkah yang akan berpengaruh dalam proses 

kemiskinan apabila tidak bisa ditangani. 

b. Faktor Demografi 

Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi diikuti dengan arus 

urbanisasi yang cenderung terus meningkat sebagai akibat dari 

keterbatasan lapangan kerja di desa dan dorongan untuk memperbaiki 

nasib di perkotaan tanpa bekal ilmu dan ketrampilan yang memadai 

menjadi sulit untuk memenuhi pasaran tenaga kerja sektor formal. Hal 

tersebut menjadikan penumpukan tenaga kerja di perkotaan dan 

cenderung terjadi pengangguran yang mempengaruhi terjadinya proses 

kemiskinan. 

c. Kondisi Sosial Budaya 

Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, 

kesehatan, gizi, kesadaran untuk hidup bersih, dan ketaatan pada 

norma-norma aturan yang berlaku juga berpengaruh pada proses 

kemiskinan. Demikian pula tradisi/budaya upacara selamatan ritual 

yang menyebabkan pemborosan juga dapat mengakibatkan proses 

terjadinya kemiskinan. 

Sedangkan Menurut Mardikanto (1993:3-5) cit Supardi (2002:10) 

kemiskinan disebabkan antara lain; (a) si miskin sendiri tidak merasa 

miskin, sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki diri; (b) 

berkembangnya budaya kemiskinan yang mengutamakan selamat atau 

kemiskinan bersama; (c) kemiskinan dipandang sebagai takdir yang wajib 

diterima dengan kepasrahan; (d) kondisi alam dan lingkungannya yang 

secara kuantitatif dan kualitatif tidak memungkinkan setiap individu atau 

masyarakat setempat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya; (e) 

ketidakmerataan distribusi pendapatan atau ketiadaan moral (dari 
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penguasa, si kaya, atau si kuat) untuk memperhatikan kehidupan orang-

orang miskin; (f) struktur sosial masyarakat tidak memberikan peluang 

bagi si miskin untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang 

sebenarnya tersedia bagi mereka; (g) kurangnya kemampuan si miskin 

untuk memahami masalah yang dihadapi, ketidakmampuan untuk melihat 

peluang serta memanfaatkan peluang yang tersedia. 

Kelemahan jasmani suatu rumah tangga mendorong orang kearah 

kemiskinan melalui beberapa cara yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja 

yang rendah, ketidakmampuan bekerja lama, upah rendah serta hilangnya 

sebagian pendapatan. Kelemahan jasmani yang menyerang tulang 

punggung keluarga sering mengakibatkan sebuah keluarga jatuh kedalam 

perangkap kemiskinan. Isolasi menyebabkan orang terjauhkan dari akses 

pelayanan publik dan aset sumber daya (termasuk pengetahuan dan 

koneksi untuk tempat bergantung). Isolasi acap kali menambah kerentanan 

rumah tangga miskin. Menurut BPS (2005), ciri-ciri rumah tangga miskin 

yang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai 

berikut: 

a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2. 

b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan. 

c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu 

berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 

d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama–sama dengan rumah 

tangga lain. 

e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan. 

g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah. 

h) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam 1 (satu) kali dalam seminggu. 

i) Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun. 
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j) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. 

k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau 

poliklinik. 

l) Sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah: petani dengan 

luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 

600.000 perbulan. 

m) Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 
 

C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai 

tingkat harga, secara grafis skala pada sumbu ordinat (vertikal) mengukur 

harga, sedangkan skala pada sumbu absis (horizontal) mengukur kuantitas 

barang. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada sesuatu barang 

ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

permintaan antara lain: harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan jumlah 

penduduk. Bentuk fungsi dari permintaan adalah fungsi kepangkatan dengan 

menggunakan beberapa variabel sebagai determinannya, yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

Qd =  bo. Hxb1 . Hkb2 . Hsb3. Yb4.eb5 

Dimana : 

Qd = Permintaan 

bo = Konstanta 

Hk = Harga barang komplementer 

Hs = Harga barang substitusi 

Y  = Pendapatan riil 

b1-b5 = koefisien regresi 

e = error 

Dalam penelitian ini variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan 

beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak adalah harga beras, 

harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah tangga 
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miskin, serta jumlah anggota rumah tangga miskin. Sehingga fungsi 

permintaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Ln Qd =  Lnbo + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 Ln X5 + b6 

Ln X6 + e 

Dimana :  

Qd  =   Permintaan beras (kg) 

Bo   =   Konstanta 

X1      =   Harga beras (Rp/kg) 

X2   =   Harga ubi kayu (Rp/kg) 

X3   =   Harga tempe (Rp/buah) 

X4   =   Harga ikan layur (Rp/kg) 

X5     =   Pendapatan rumah tangga miskin (Rp) 

X6      =   Jumlah anggota rumah tangga miskin (jiwa) 

b1 – b6  =  Koefisien regresi 

e           =  error 

 

 

Nilai koefisien regresi parsial dari masing-masing variabel 

menggambarkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan 

faktor-faktornya, yang dinamakan nilai elastisitasnya. Oleh karena itu nilai-

nilai koefisien regresi variabel yang bersangkutan merupakan nilai elastisitas. 

Elastisitas permintaan terdiri dari elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan 

elastisitas silang. 

1. Elastisitas Harga (Eh), dengan kriteria: 

1) Bila Eh > 1 dikatakan bahwa permintaan elastis, maka setiap 

perubahan harga mengakibatkan perubahan lebih besar dari jumlah 

yang diminta. 

2) Bila Eh < 1 dikatakan bahwa permintaan inelastis, maka setiap 

perubahan harga mengakibatkan perubahan lebih kecil dari jumlah 

yang diminta. 
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3) Bila Eh = 1 dikatakan elastisitas tunggal (unitary elasticity), maka 

setiap perubahan harga mengakibatkan perubahan proporsional dalam 

jumlah yang diminta. 

4) Bila Eh = 0 dikatakan bahwa permintaan sama dengan nol, maka 

berapapun harga barang mengakibatkan jumlah yang diminta tidak 

akan terpengaruh. 

5) Bila Eh = ∞ dikatakan elastisitas tidak terhingga, maka perubahan 

harga barang mempunyai 2 akibat, yaitu jumlah yang diminta tidak 

terhingga atau sama dengan nol, dimana kurvanya berbentuk 

horizontal 

(Daniel, 2002:140-143). 

2. Elastisitas Pendapatan (EI) 

Suatu barang yang sifatnya inferior akan mempunyai nilai elastisitas 

pendapatan yang cenderung negatif dan sebaliknya untuk barang “normal” 

cenderung mempunyai nilai elastisitas yang positif. Dalam banyak 

literatur, yang termasuk barang normal ini masih diklasifikasikan lagi 

menjadi dua, yaitu barang yang termasuk “lux” atau mewah dan barang 

keperluan sehari-hari. Kedua macam klasifikasi ini juga menentukan 

perbedaan besarnya nilai elastisitas pendapatan. Biasanya besarnya nilai 

elastisitas pendapatan pada barang-barang mewah adalah lebih besar dari 

satu, sebaliknya barang-barang keperluan sehari-hari mempunyai nilai 

elastisitas pendapatan diantara nol dan satu (0<EI<1) (Soekartawi, 

1993:135-136). 

3. Elastisitas Silang (Es) 

Tabel 3. Interpretasi Elastisitas Silang 

Elastisitas Golongan barang Interpretasi 
Positif 
 
Nol 
 
Negatif 

Subtitut 
 
Independent 
 
Komplement 

Barang-barang biasa saling mengganti 
satu sama lain 
Barang-barang tersebut tidak 
berhubungan dalam pengkonsumsinya 
Barang-barang tersebut secara 
bersama-sama dikonsumsi 

          Sumber : Arsyad (1987:57) 
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Untuk lebih jelasnya tentang kerangka teori pendekatan masalah, dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Teori Pendekatan Masalah Permintaan Beras Pada 
Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak  

 

 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga bahwa harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, 

pendapatan rumah tangga miskin, dan jumlah anggota rumah tangga 

miskin berpengaruh baik secara individu maupun secara bersama-sama 

terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak. 

2. Diduga bahwa pendapatan rumah tangga miskin merupakan variabel yang 

paling berpengaruh terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin 

di Kabupaten Demak. 

3. Diduga bahwa elastisitas permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak bersifat inelastis; elastisitas pendapatannya bernilai 

positif artinya beras termasuk barang normal; dan dari elastisitas silangnya, 

tempe merupakan barang komplementer bagi beras. 

Konsumsi Beras RT Miskin 
di Kabupaten Demak 

Harga Barang 

 

Harga Beras · Harga Ubi Kayu 
· Harga Tempe 
· Harga ikan layur 
 

Elastisitas Harga 
 

Pendapatan 
RT 

Jumlah 
Anggota RT 

 

Elastisitas Silang 
 

Elastisitas Pendapatan 
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E. Asumsi-asumsi 

1. Konsumen bertindak dan bersikap rasional dalam mengalokasikan 

pendapatan untuk mencapai kepuasan maksimal dan mempunyai 

pengetahuan yang lengkap tentang harga. 

2. Selama penelitian berlangsung, selera konsumen dianggap tetap. 

3. Variabel-variabel lain di luar penelitian yang tidak dimasukkan dalam 

model tercakup dalam error. 

4. Harga beras yang berasal dari produksi sendiri dan berasal dari pemberian 

sama dengan harga beras yang berasal dari pembelian. 

5. Harga ikan layur yang berasal dari produksi sendiri dan berasal dari 

pemberian sama dengan harga ikan layur yang berasal dari pembelian. 
 

F. Pembatasan Masalah 

1. Variabel yang mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin 

di Kabupaten Demak dibatasi pada harga beras, harga ubi kayu, harga 

tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah tangga miskin, dan jumlah 

anggota rumah tangga miskin. 

2. Harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, diperhitungkan 

berdasarkan harga setempat pada saat penelitian. 

3. Penelitian ini terbatas pada permintaan beras selama 1 bulan, yaitu pada 

bulan Maret tahun 2008. 
 

G. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Jumlah beras yang diminta adalah banyaknya beras yang dikonsumsi oleh 

rumah tangga selama 1 bulan yang diukur dalam kilogram per bulan 

(kg/bln). 

2. Harga beras adalah sejumlah uang yang dibayarkan rumah tangga untuk 

mambeli beras yang diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 

3. Harga ubi kayu adalah sejumlah uang yang dibayarkan rumah tangga untuk 

membeli ubi kayu yang diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 
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4. Harga tempe adalah sejumlah uang yang dibayarkan rumah tangga untuk 

membeli tempe yang diukur dalam satuan rupiah per buah (Rp/buah), 

dengan ukuran tempe per buah adalah 12 x 11 x 2 cm. 

5. Harga ikan layur adalah sejumlah uang yang dibayarkan rumah tangga 

untuk membeli ikan layur yang diukur dalam satuan rupiah per kg (Rp/kg). 

6. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 

seluruh bangunan dan pada umumnya makan bersama dari satu dapur. 

7. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang mendapat Bantuan 

langsung Tunai (BLT) menurut kriteria BPS. 

8. Pendapatan rumah tangga miskin adalah merupakan keseluruhan 

pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja di semua jenis kegiatan dan 

dinyatakan dalam rupiah per bulan (Rp/bln). Pendapatan rumah tangga 

diukur dengan menghitung keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh 

seluruh anggota rumah tangga. 

9. Jumlah anggota rumah tangga adalah banyaknya anggota rumah tangga 

yang menetap dan mengkonsumsi makanan secara bersama-sama yang 

berasal dari satu dapur dan dinyatakan dalam satuan orang. 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Surakhmad (1994:140), metode deskriptif mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada 

masalah-masalah yang aktual. 

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

dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitik). 
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Sedangkan teknik pelaksanaannya secara survey, yaitu cara 

pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu (jangka 

waktu) yang bersamaan (Surakhmad, 1994:141).  
 

B. Metode Pengambilan Sampel 

1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Metode pengambilan daerah sampel dilakukan secara purposive, 

yaitu penentuan daerah sampel yang diambil secara sengaja dengan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Surakhmad, 1994:101).  

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak, sehingga pemilihan kecamatan dilakukan dengan 

pertimbangan jumlah rumah tangga miskin terbanyak. 

Kecamatan yang terpilih adalah Kecamatan Bonang dengan 

pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang 

memiliki persentase rumah tangga miskin terbesar di Kabupaten Demak 

yaitu sebesar 53,12 persen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga Miskin, 
Persentase Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten 
Demak Tahun 2005 

No. Kecamatan Jumlah Rumah 
Tangga 

Jumlah Rumah 
Tangga  
Miskin 

Persentase 
Rumah 
Tangga 

Miskin (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Bonang 
Guntur 
Karangawen 
Mranggen 
Mijen 
Wedung  
Gajah 
Karang Tengah 

23.599 
20.974 
20.223 
32.408 
19.131 
11.240 
17.985 
15.096 

12.536 
10.909 
10.351 
11.945 
6.700 
9.550 
6.185 
6.381 

53,12 
52,01 
51,18 
36,86 
50,51 
49,92 
46,36 
42,27 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Dempet 
Sayung 
Kebonagung 
Karanganyar 
Demak 
Wonosalam 

14.686 
22.782 
13.340 
13.266 
27.238 
18.287 

5.784 
8.931 
4.316 
6.848 

10.210 
6.793 

39,38 
39,20 
38,39 
38,08 
37,48 
37,15 

 Jumlah 270.255 117.439  

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2005b 

Dari kecamatan tersebut kemudian diambil dua sampel desa secara 

sengaja yang didasarkan pada kriteria bahwa kedua desa tersebut memiliki 

persentase rumah tangga miskin peringkat pertama dan peringkat kedua. 

Desa yang terpilih adalah Desa Purworejo yang memiliki persentase rumah 

tangga miskin peringkat pertama yaitu sebesar 73,69 persen dan Desa 

Gebang yang memiliki persentase rumah tangga miskin peringkat 2 yaitu 

sebesar 71,81 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga Miskin, 
Persentase Rumah Tangga Miskin Per Desa/Kelurahan di 
Kecamatan Bonang Tahun 2005 

No. Desa/ 
Kelurahan 

Jumlah  
Rumah Tangga 

Jumlah  
Rumah Tangga  

Miskin 

Persentase 
Rumah 
Tangga 

Miskin (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Purworejo 
Gebang 
Betahwalang 
Gebangarum 
Karangrejo 
Serangan 

2.057 
1.096 
1.076 

849 
1.382 

948 

1.516 
787 
681 
560 
865 
568 

73,69 
71,81 
63,29 
62,64 
62,59 
59,92 

7. Kembangan 796 468 58,79 
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8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Tlogoboyo 
Sukodono 
Morodemak 
Margolinduk 
Sumberejo 
Tridonorejo 
Jali 
Jatigoro 
Weding  
Krajanbogo 
Bonangrejo 
Poncoharjo 
Jatimulyo 
Wonosari 

1.059 
728 

1.512 
767 

1.879 
1.219 
1.094 

876 
1.774 

936 
731 

1.236 
775 
809 

601 
405 
833 
392 
894 
572 
508 
380 
769 
394 
305 
510 
266 
262 

56,75 
55,63 
55,09 
51,11 
47,58 
46,92 
46,44 
43,38 
43,35 
42,09 
41,72 
41,26 
34,32 
32,39 

 Jumlah 23.599 12.536  

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2005b 

2. Metode Pengambilan Responden 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:171) bila data dianalisis 

dengan statistik parametrik, maka jumlah sampel harus besar, karena nilai-

nilai atau skor yang diperoleh distribusinya harus mengikuti distribusi 

normal. Sampel yang tergolong sampel besar yang distribusinya normal 

adalah sampel yang jumlahnya ≥ 30 orang konsumen sampel, yang diambil 

secara random. 

 Dalam penelitian ini, dari dua desa yang terpilih kemudian diambil 

rumah tangga miskin sebagai responden sebanyak 60 rumah tangga, yang 

terdiri dari 30 rumah tangga di Desa Purworejo dan 30 rumah tangga di 

Desa Gebang. Pemilihan rumah tangga miskin sebagai sampel dari desa 

yang terpilih dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling). 

Sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian 

rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

(Singarimbun dan Effendi, 1989:155-156). Metode pengambilan sampel 

acak sederhana dalam pemilihan rumah tangga miskin sebagai sampel 

adalah dengan cara undian yaitu mengundi unsur-unsur penelitian atau 

satuan-satuan elementer dalam populasi dengan peluang yang sama untuk 

masing-masing sampel. Sampel yang telah diambil dikembalikan lagi 
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kemudian dilakukan pengundian lagi, demikian seterusnya sampai jumlah 

sampel yang dikehendaki terpenuhi.  
 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan alat bantu 

kuisioner, wawancara dan observasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Demak, kantor Kecamatan Bonang, kantor Kelurahan 

Purworejo dan kantor Kelurahan Gebang. 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer melalui 

wawancara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan melalui 

kuisioner. 

2. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dengan 

obyek penelitian. 

 

3. Pencatatan 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu 

dengan mencatat data yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga 

yang terkait dengan masalah ini. 
 

E. Metode Analisis Data 

Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Permintaan 

a. Untuk menganalisis hubungan antara permintaan beras dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya pada rumah tangga miskin di 
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Kabupaten Demak, digunakan model permintaan regresi non linier 

berganda dalam bentuk eksponensial, dengan bentuk persamaannya 

sebagai berikut : 

Qd  =  bo. X1
b1 . X2

b2 . X3
b3. X4

b4. X5
b5. X6

b6 

Untuk memudahkan penghitungan, maka regresi non linier berganda 

ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural sehingga diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

Ln Qd =  Lnbo + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 

Ln X5 + b6 Ln X6 

Dimana :  

Qd  =   Permintaan beras (kg) 

Bo   =   Konstanta 

X1      =   Harga beras (Rp/kg) 

X2   =   Harga ubi kayu (Rp/kg) 

X3   =   Harga tempe (Rp/buah) 

X4   =   Harga ikan layur (Rp/kg) 

X5     =   Pendapatan rumah tangga miskin (Rp) 

X6      =   Jumlah anggota rumah tangga miskin (jiwa) 

b1 – b6  =  Koefisien regresi 

b. Untuk menganalisis hubungan antara permintaan beras dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya pada rumah tangga miskin di Desa 

Purworejo, digunakan model permintaan regresi non linier berganda 

dalam bentuk eksponensial, dengan bentuk persamaan sebagai berikut  

Qd  =  bo. X1
b1 . X2

b2 . X3
b3. X4

b4. X5
b5. X6

b6 

Untuk memudahkan penghitungan, maka regresi non linier berganda 

ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural sehingga diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

Ln Qd =  Lnbo + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 

Ln X5 + b6 Ln X6  

Dimana : 
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Qd  =   Permintaan beras (kg) 

Bo   =   Konstanta 

X1      =   Harga beras (Rp/kg) 

X2   =   Harga ubi kayu (Rp/kg) 

X3   =   Harga tempe (Rp/buah) 

X4   =   Harga ikan layur (Rp/kg) 

X5     =   Pendapatan rumah tangga miskin (Rp) 

X6      =   Jumlah anggota rumah tangga miskin (jiwa) 

b1 – b6  =  Koefisien regresi 

c. Untuk menganalisis hubungan antara permintaan beras dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya pada rumah tangga miskin di Desa 

Gebang digunakan model permintaan regresi non linier berganda 

dalam bentuk eksponensial, dengan bentuk persamaan sebagai berikut: 

Qd  =  bo. X1
b1 . X2

b2 . X3
b3. X4

b4. X5
b5. X6

b6 

Untuk memudahkan penghitungan, maka regresi non linier berganda 

ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural sehingga diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

Ln Qd =  Lnbo + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 

Ln X5 + b6 Ln X6 

Dimana :  

Qd  =   Permintaan beras (kg) 

 

Bo   =   Konstanta 

X1      =   Harga beras (Rp/kg) 

X2   =   Harga ubi kayu (Rp/kg) 

X3   =   Harga tempe (Rp/buah) 

X4   =   Harga ikan layur (Rp/kg) 

X5     =   Pendapatan rumah tangga miskin (Rp) 

X6      =   Jumlah anggota rumah tangga miskin (jiwa) 

b1 – b6  =  Koefisien regresi 

2. Pengujian Model 
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a. Uji R2 

Untuk mengetahui kesesuaian model digunakan uji R2. Koefisien 

determinasi menunjukkan seberapa besar proporsi sumbangan variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Nilai R2 dari 0 

sampai 1, makin tinggi nilai R2 (semakin mendekati  satu) makin erat 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak 

bebasnya/sumbangan variabel bebas terhadap variasi (naik turunnya) 

variabel tak bebas semakin besar (Santoso, 2002:329). 

b. Uji F 

Untuk menguji seluruh variabel bebas yang diteliti berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap permintaan digunakan uji F, dengan 

selang kepercayaan 95%, hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho : bi  = 0 

Ha : bi  ≠ 0 

Dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah:  

1) Jika tingkat signifikansi < α berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata 

terhadap variabel tidak bebas. 

2) Jika tingkat signifikansi > α berarti Ho diterima dan Ha ditolak, 

maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel tidak bebas. 

 

c. Uji t 

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel penduga 

terhadap  permintaan digunakan uji t dengan rumus :   

)(bise
bi

t hitung=             

)()( biVarbise =  

Keterangan : 

bi          = koefisien regresi ke i 

Se (bi ) = standart error koefisien regresi ke i 
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Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : bi  = 0 

Ha : bi  ¹ 0 

Kriteria pengujian: 

1) Jika tingkat signifikansi < α, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya masing-masing faktor atau variabel bebas berpengaruh 

nyata terhadap variabel tidak bebas 

2) Jika tingkat signifikansi > α, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel tidak bebas. 

Sedangkan untuk mengetahui variabel bebas yang paling 

berpengaruh terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak, digunakan standard koefisien regresi partial, yang 

dapat diperoleh dengan rumus : 

  bi’   = bi  (Si/Sy) 

keterangan : 

bi’ =  standar koefisien regresi partial 

bi =  standar koefisien regresi variabel bebas x 

Si =  standar deviasi variabel bebas x 

Sy =  standar deviasi variabel tak bebas 

Nilai koefisien regresi partial yang terbesar merupakan variabel 

yang paling berpengaruh terhadap permintaan beras pada rumah tangga 

miskin di Kabupaten Demak. 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least 

Square), sehingga perlu dilakukan uji terhadap model yang digunakan 

apakah terjadi penyimpangan terhadap Asumsi Model Klasik. Adapun uji 

yang dilakukan meliputi: 

a. Multikolinearitas 

Untuk menguji adanya multikolinearitas digunakan pendekatan 

matriks korelasi, dimana matriks korelasi adalah hubungan dari 
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berbagai variabel yang dipakai dalam model regresi. Bila terjadi angka 

korelasi lebih dari 0,8 maka kedua variabel tersebut perlu 

dipertimbangkan apakah digunakan atau tidak dalam model 

(Soekartawi, 1993:107). 

b. Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas 

(autokorelasi), digunakan Uji Durbin Watson, dengan ketentuan 

sebagai berikut (Firdaus, 2004:101): 

1) 1,55 < DW < 2,46 yang artinya tidak terjadi autokorekasi. 

2) 1,10 < DW < 1,54 atau 2,46 < DW < 2,90 yang artinya tidak dapat 

disimpulkan. 

3) DW < 1,10 atau DW > 2,91 yang artinya terjadi autokorelasi. 

c. Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas berhubungan dengan faktor-faktor 

pengganggu yang dianggap intensitas gangguannya tetap yang 

tercermin pada varian Y. Dalam keadaan homoskedastisitas varian dari 

masing-masing Y sama, akan tetapi dalam keadaan heteroskedastisitas 

varian masing-masing Y tidak sama. Deteksi dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu y adalah Y yang 

telah diprediksi dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya). Jika ada pola tertentu, setiap titik-titik (point-point) 

yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas 

(Gujarati, 1997:188). 

4. Elastisitas 

Untuk mencari tingkat kepekaan variabel terhadap permintaan beras 

pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak dengan cara menghitung 

elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Besarnya 

nilai elastisitas tersebut dapat ditunjukkan langsung oleh nilai koefisien 

regresi variabel penduganya. Pengukuran angka elastisitas ini dapat 

dilakukan dengan 3 macam analisis elastisitas yaitu: 
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a. Elastisitas Harga (Eh) 

6) Bila Eh > 1 dikatakan bahwa permintaan beras bersifat elastis. 

7) Bila Eh < 1 dikatakan bahwa permintaan beras bersifat inelastis. 

8) Bila Eh = 1 dikatakan bahwa permintaan beras bersifat elastisitas 

tunggal (unitary elasticity). 

9) Bila Eh = 0 dikatakan bahwa permintaan beras sama dengan nol. 

10) Bila Eh = ∞ dikatakan bahwa permintaan beras bersifat elastisitas 

tidak terhingga. 

b. Elastisitas Pendapatan (EI) 

1) Jika EI = Positif, maka beras termasuk barang normal. 

a) Jika 0 < EI < 1 maka beras adalah barang kebutuhan pokok 

b) Jika EI > 1 maka beras adalah barang mewah  

2) Jika EI = Negatif, maka beras termasuk barang inferior. 

c. Elastisitas Silang (Es)  

1) Jika Es = positif, maka barang tersebut termasuk golongan barang 

Subtitut bagi beras. 

2) Jika Es = Nol, maka barang tersebut termasuk golongan barang 

Independent. 

3) Jika Es = Negatif, maka barang tersebut termasuk golongan barang 

Komplement bagi beras. 

IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 

 

A. Keadaan Alam 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah yang terletak pada koordinat 6º43’26”- 7º09’43” Lintang Selatan 

dan 110º27’58”- 110º48’47” Bujur Timur.  

Secara administratif, wilayah Kabupaten Demak berbatasan dengan: 
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Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan; 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; 

Sebelah Barat   : Kota Semarang; 

Sebelah Utara   : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. 

Wilayah administrasi Kabupaten Demak terdiri atas 14 Kecamatan 

dengan 247 desa/kelurahan. 

2. Topografi  

Wilayah Kabupaten Demak terletak pada elevasi (ketinggian tanah dari 

permukaan laut) 0-100 m yang dibatasi atas tiga region, yaitu: 

Region A : Elevasi 0-3 m, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, 

Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung 

   Region B :  Elevasi 3-100 m, meliputi sebagian dari kecamatan-kecamatan 

di Kabupaten Demak 

Region C: Elevasi lebih dari 100 m, meliputi sebagian kecil dari 

Kecamatan Karangawen dan Mranggen 

Keadaan topografi Kabupaten Demak sebagian besar adalah datar, 

hanya sebagian kecil saja yang berupa bukit/ bergelombang yaitu di bagian 

selatan (Kecamatan Mranggen dan Karangawen). Sedangkan topografi 

pantai merupakan daerah pantai yang menunjang sektor perikanan dan 

kelautan yang tidak dapat ditinggalkan dalam upaya mencapai peningkatan 

taraf hidup masyarakat, dimana Demak memiliki wilayah pantai yang 

cukup panjang, yakni 58 km. Hamparan pantai itu membentang di 

Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Kecamatan Wedung. 

Jenis tanah yang ada terbagi menjadi 4 yaitu : 

a. Grumosol (kelabu tua) sebanyak 78% 

b. Aluvial (kelabu) sebanyak 15% 

c. Regosol (kelabu) sebanyak 4 % 

d. Mediteran (coklat tua) sebanyak 3 % 
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Tekstur tanah di wilayah Kabupaten Demak terdiri atas: 

a. Tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 Ha, meliputi sebagian dari 

hampir seluruh kecamatan dari wailayah Kabupaten Demak kecuali 

Kecamatan Karangtengah 

b. Tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 Ha, meliputi sebagian 

dari hampir seluruh kecamatan dari wilayah Kabupaten Demak kecuali 

Kecamatan Dempet dan Gajah 

Dilihat dari topografi wilayah dan penduduk yang mayoritas 

bermatapencaharian di bidang pertanian, menjadikan Pemerintah Kabupaten 

Demak meletakkan sektor pertanian sebagai andalan dalam mencapai 

percepatan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan lahan teknis dan tekstur tanah 

halus yang luas serta iklim yang menunjang, sehingga memungkinkan 

pertanian di Kabupaten Demak selalu memberikan hasil sepanjang tahun. 

3. Keadaan Iklim 

Iklim dapat diklasifikasikan secara empiris berdasarkan unsur-unsur 

iklim yaitu suhu, angin, kelembaban, ketinggian tempat dan curah hujan. 

Untuk mengetahui iklim di Kabupaten Demak digunakan sistem 

klasifikasi Schmidt dan Ferguson, dengan menghitung : 

a. jumlah bulan basah dan bulan kering 

b. nilai Q (kebasahan) dengan cara membagi rata-rata bulan kering dengan 

rata-rata bulan basah dalam 10 tahun 

Adapun kriteria bulan menurut Schmidt dan Ferguson adalah : 

i. Bulan basah : curah hujan > 100 mm 

ii. Bulan lembab : curah hujan 60-100 mm 

iii. Bulan kering : curah hujan < 60 mm 

Sedangkan kriteria iklim menurut Schmidt dan Ferguson meliputi : 

a. Tipe kebasahan A prosentase 0-14,3%   = sangat basah 

b. Tipe kebasahan B prosentase 14,3-33,33%  = basah 

c. Tipe kebasahan C prosentase 33,33-60%    = cukup basah 

d. Tipe kebasahan D prosentase 60-100%   = sedang 

e. Tipe kebasahan E prosentase 100-167%   = agak kering 
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f. Tipe kebasahan F prosentase 167-300%   = kering 

g. Tipe kebasahan G prosentase 300-700%   = sangat kering 

h. Tipe kebasahan H prosentase diatas 700%   = ekstrim kering 

Rata-rata curah hujan, hari hujan, bulan basah, bulan lembab, dan 

bulan kering di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Rata-rata Curah Hujan, Hari Hujan, Bulan Basah, Bulan Lembab  
dan Bulan Kering di Kabupaten Demak, Tahun 1997-2006  

No Tahun Curah 

hujan 

(mm) 

Hari 

hujan 

(hari) 

Bulan 

basah 

(BB) 

Bulan 

lembab 

(BL) 

Bulan 

Kering 

(BK) 

1 1997 1694,00 96 5 3 4 

2 1998 2436,73 115 6 2 4 

3 1999 1802,76 112 6 3 3 

4 2000 1690,00 77 3 5 4 

5 2001 1466,75 85 3 5 4 

6 2002 2815,68 104 6 3 3 

7 2003 2441,38 105 6 3 3 

8 

9 

10 

2004 

2005 

2006 

16735,00 

15571,00 

15309,00 

738 

734 

617 

8 

8 

5 

2 

2 

1 

2 

2 

6 

Jumlah 61962,30 2783 56 29 35 

R

at

a-

ra

ta 

6196,23 278,3 5,6 2,9 3,5 

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2006 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Demak 

rata-rata bulan basah : 5,6 dan rata-rata bulan kering 3,6 sehingga dapat 

dihitung nilai Q dengan rumus : 

 Q = Rata-rata bulan kering  x 100% 

       Rata-rata bulan basah 
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Dengan demikian berdasarkan kriteria iklim Schmidt dan Ferguson 

maka iklim di Kabupaten Demak termasuk tipe D (sedang).  

Sedangkan untuk mengetahui keadaan suhu rata-rata per tahun di 

Kabupaten Demak dihitung dengan rumus Braak, yaitu : 

T = (26,3 – 0,61h)°C 

Dimana : 

T     : suhu rata-rata tahunan 

26,3 : suhu rata-rata di pantai Pulau Jawa 

0,61 : koefisien tetap 

h      : tinggi tempat dari pemukaan laut dalam hektometer 

Berdasarkan rumus tersebut maka suhu rata-rata tahunan di 

Kabupaten Demak yang mempunyai ketinggian 0 – 100 meter di atas 

permukaan laut (mdpl), adalah : 

T pada 0 meter     = [26,3 – (0,61 x 0)]°C 

       = 26,3°C 

T pada 100 meter = [26,3 – (0,61 x 1)]°C 

       =  25,69°C 

Suhu di Kabupaten Demak berkisar 25,69°C – 26,3°C. Suhu 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses dasar 

pertumbuhan tanaman. Proses dasar pertumbuhan tanaman meliputi 

fotosintesis, respirasi, transpirasi, pembelahan sel, sehingga akan 

berpengaruh terhadap produksi.  

4. Keadaan Pertanian 

Secara administratif, luas Kabupaten Demak adalah 89.743 Ha. Sebagai 

daerah agraris, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan 

sawah yang mencapai luas 48.640 Ha (54,20%), dan selebihnya adalah lahan 

kering yaitu sebesar  41.103 Ha (45.80%). 

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan 

berpengairan teknis (21,71%) dan tadah hujan (19,56%), setengah teknis 

    = 3,5  x 100% 

       5,6 
    = 62,5% 
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(6,26%) dan sisanya (7%) sederhana. Sedangkan lahan kering digunakan 

untuk tegal/kebun (15,39%), bangunan dan halaman (14,91%), untuk tambak 

(9,43%), untuk tebat/empang/rawa (0,13%), untuk perkebunan Negara/swasta 

(0,23%), untuk hutan rakyat (0,05%), untuk hutan negara yaitu di daerah 

Karangawen dan Mranggen (1,75%) dan sisanya digunakan untuk lainnya 

(3,58%).   

Di sektor pertanian dibagi dalam 3 sub sektor, yang meliputi tanaman 

pangan, perkebunan, dan hortikultura. Masing-masing sub sektor itu memiliki 

produk unggulan dan lahan tanam yang berbeda. Untuk Sub sektor tanaman 

pangan meliputi komoditi padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, 

kedelai dan sorgum. Komponen tanaman padi pada tahun 2007 dengan areal 

tanam seluas 91.482 ha, dengan jumlah produksi gabah 516.771 ton. Apabila 

dibandingan dengan tahun yang lalu 2006 produksi gabah telah mengalami 

kenaikan, baik luas areal panen maupun produktivitas. Untuk tanaman 

perkebunan meliputi tembakau, kapas, kelapa, tebu, kapuk randu dan kelapa 

hibrida dan mete. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak 

dibudidayakan di Demak meliputi belimbing, jambu merah delima, mangga, 

pisang, semangka, melon dan blewah. Sub sektor tanaman hortikultura ini, 

saat ini semakin diintensifkan penggarapannya, terutama pada komoditi jambu 

merah delima. 

Sektor pertanian di Demak juga melakukan intensifikasi budidaya 

ternak. Peternakan tersebut meliputi ternak besar berupa sapi, kerbau dan 

kuda, serta ternak kecil berupa kambing, domba dan kelinci. Selain itu juga 

dibudidayakan ternak unggas seperti itik, ayam, burung puyuh dan angsa. 

Pada Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak, didukung 

dengan wilayah pantai yang cukup panjang, yakni 58 km. Hamparan pantai itu 

membentang di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Kecamatan 

Wedung. Selain produksi ikan laut dihasilkan pula ikan darat yang berasal dari 

perikanan tambak, kolam, dan perairan umum. Jenis ikan pada budidaya 

tambak meliputi bandeng, udang windu, udang vanamai, blanak, kakap, udang 

putih, kepiting, kerang dll. Budidaya perikanan tambak tersentra di Kecamatan 
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Wedung, Bonang, Karangtengah dan Kecamatan Sayung. Sedangkan jenis 

ikan pada budidaya air tawar meliputi ikan tawes, lele, mujahir, nila, gurami, 

gabus, karper dll, terdapat di 14 kecamatan. 
 

B. Keadaan Penduduk 

Komposisi atau struktur penduduk adalah gambaran susunan penduduk 

yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik 

yang sama. Sebagai contoh adalah pengelompokan penduduk menurut umur, 

jenis kelamin, mata pencaharian, agama, dan lain-lain. 

1. Keadaan Penduduk Menurut Umur 

Penduduk merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan 

ekonomi secara keseluruhan. Penduduk merupakan sumberdaya untuk 

menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Jumlah 

penduduk yang besar diharapkan dapat mendudukung pembangunan 

ekonomi dan pembangunan pertanian khususnya. 

Penduduk suatu daerah dapat dikelompokkan menurut komposisi 

tertentu misalnya berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan umur 

dapat dibedakan menjadi kelompok penduduk umur produktif dan 

penduduk umur tidak produktif. Komposisi penduduk tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijaksanaan pemerintah.  

Pada Tabel 7 berikut ini, akan ditunjukkan keadaan penduduk 

menurut kelompok umur di Kabupaten Demak pada tahun 2002-2006. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten 

Demak Tahun 2002-2006 

Tahun Penduduk 

umur 

(0-14 th) 

Penduduk 

umur 

(15-64 th) 

Penduduk 

umur  

(>65 th) 

Jumlah   

Penduduk 

Dependency 

ratio (%) 

2002 322.814 634.319 39.251 996384 57,08 

2003 329.526 647.484 40.065 1017075 57,08 

2004 332.187 652.731 40.396 1025314 57,08 

2005 317.519 674.043 44.659 1036221 53,73 
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2006 336.518 665.140 41.453 1043111 56,82 

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2006 

Menurut kelompok umur, pada tahun 2006 sebagian besar penduduk 

Kabupaten Demak termasuk dalam umur produktif (15-64 tahun) sebanyak 

665.140 orang (63,77%), dan selebihnya 336.518 orang (32,26%) berumur 

dibawah 15 tahun dan 41.453 orang (3,97%) berumur 65 tahun ke atas. Dari 

angka tersebut dapat diketahui angka ketergantungan (dependency ratio) 

Kabupaten Demak tahun 2006, dengan menggunakan rumus : 

Dependency ratio: %100
6415

6515
x

tahunPenduduk
tahunPenduduktahunPenduduk

-
>+<  

Dependency ratio =   %100
140.665
971.377

x  

  =   56,82 % 

Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Demak pada tahun 2006, rata-

rata 100 orang berumur produktif harus memberi penghidupan kepada 57 

orang yang belum dan tidak produktif. Angka Beban Tanggungan ini 

termasuk tinggi. Tingginya ABT ini dapat menghambat pembangunan 

ekonomi Kabupaten Demak, karena sebagian dari pendapatan yang 

diperoleh oleh kelompok umur produktif, harus dikeluarkan untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok penduduk belum produktif dan kelompok 

penduduk yang tidak lagi produktif. 

2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk adalah di sektor 

pertanian. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kabupaten 

Demak dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 8. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut 

Lapangan Usaha di Kabupaten Demak, Tahun 2006 

Jumlah Penduduk Yang Bekerja No Lapangan Usaha 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Pertanian 

2 Pertambangan dan Industri 

97.138 

91.112 

78.248 

36.160 

175.386 

127.272 

3 Perdagangan 

4 Angkutan dan Komunikasi 

5 Keuangan dan Jasa-jasa 

29.804 

16.434 

44.830 

47.096 

402 

28.630 

76.900 

16.836 

73.460 

Jumlah 279.318 190.536 469.854 

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2006 

Dari Tabel 8, dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk 

Kabupaten Demak sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian, yaitu 

175.386 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang 

peranan penting dalam perekonomian daerah Kabupaten Demak. Sebagian 

besar penduduk masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian  

yang meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, 

sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, serta sub sektor kehutanan. 
 

C. Keadaan Perekonomian 

1. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan merupakan faktor penting dalam peningkatan 

pendidikan penduduk di suatu daerah termasuk Kabupaten Demak. Sarana 

pendidikan yang memadai dapat memudahkan masyarakat dalam 

mengenyam pendidikan yang lebih baik. Adapun sarana pendidikan di 

Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini : 

Tabel 9. Sarana Pendidikan, Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten 

Demak Tahun 2006 

No Jenis Sarana Pendidikan Gedung Guru Murid 
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1. SD 577 5.667 127.218 

2. SLTP 56 1.572 22.709 

3. SLTA 43 1.208 15.589 

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2006 

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di 

Kabupaten Demak sudah memadai, hal ini terlihat dengan banyaknya 

jumlah SLTA di Kabupaten Demak yaitu sebesar 43 yang tersebar di 

setiap kecamatan di Kabupaten Demak. Sedangkan mengenai jumlah SD, 

dan SLTP juga telah memadai, hal tersebut berarti bahwa masyarakat 

Kabupaten Demak dapat dengan mudah mengenyam wajib belajar 9 tahun, 

yang dianjurkan oleh pemerintah. 

2. Perdagangan 

Dilihat dari banyaknya perusahaan yang telah mempunyai tanda 

daftar perusahaan menurut jenis kegiatannya, sebagian besar perusahaan 

bergerak di bidang perdagangan & rumah makan yaitu sebesar 77,27 

persen, di bidang bangunan sebesar 8,97 persen dan di  bidang jasa 

kemasyarakatan sebesar  5,0 persen. 

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Demak antara lain 

pasar tradisional, pasar hewan, toko/kios dan warung makan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 berikut. 

Tabel  10.  Sarana Perdagangan di Kabupaten Demak Tahun 2006 

No Sarana Perdagangan Jumlah 

1. Pasar tradisional 43 

2. Pasar hewan 9 

3. Toko / kios 1987 

4. Warung makan 215 

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2006 

Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Demak berjumlah 43 pasar, 

sedangkan jumlah toko/kios 1987, dengan adanya sarana perdagangan ini 

akan mempermudah penyaluran hasil produksi pertanian. 
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3. Sarana Perhubungan  

 Jalan merupakan sarana dan prasarana transportasi yang penting 

dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu daerah. Tersedianya sarana dan 

prasarana di Kabupaten Demak dapat dilihat dari data panjang jalan 

berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 11. Panjang Jalan di Kabupaten Demak Tahun 2006 

Panjang Jalan 
Keadaan Jalan 

Kabupaten  % Propinsi   % 

Kondisi Jalan: 

1. Baik 
2. Sedang 
3. Rusak 
4. Rusak Berat 

 

150,125 

115,525 

101,430 

59,430 

 

35,19 

27,09 

23,78 

13,94 

     

41,00 

13,00 

- 

- 

 

75,93 

24,07 

- 

- 

Jumlah 426,510 100,00 54,00 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2005. 

 Pada Tabel 11, menunjukkan bahwa keadaan jalan di Kabupaten 

Demak sebagian besar dalam kondisi yang baik. Kondisi jalan yang baik 

berpengaruh terhadap kelancaran arus transportasi hasil-hasil pertanian 

dari produsen ke daerah pemasaran. 

 

 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 12. Karakteristik Umur Responden Desa Purworejo dan Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 
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Purworejo Gebang 

Suami Istri Suami Istri 

 

No. 
Golongan 

Umur 

(Tahun) 
Jml 

(org) 

% Jml 

(org) 

% Jml 

(org) 

% Jml 

(org) 

% 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

6 

16 

7 

1 

0 

20 

53 

23 

4 

0 

11 

15 

4 

- 

0 

37 

50 

13 

- 

0 

7 

13 

8 

2 

0 

23 

43 

27 

7 

0 

10 

11 

9 

- 

0 

33 

37 

30 

- 

0 

 Jumlah 

Rata-rata 

30 

43,57 

100 30 

39,53 

100 30 

45 

100 

 

30 

41,17 

100 

Sumber : Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa sebagian besar umur 

suami maupun istri yang berada di kedua desa masuk ke dalam golongan 

umur 35-44. Rata-rata umur suami di Desa Purworejo adalah 44 tahun 

sedangkan di Desa Gebang adalah 45 tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

mereka termasuk ke dalam kelompok umur produktif sehingga sebagai 

kepala rumah tangga, mereka masih mampu bekerja secara baik untuk 

dapat menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga 

mereka. Sedangkan rata-rata umur istri di Desa Purworejo adalah 40 tahun 

dan di Desa Gebang adalah 41 tahun, hal ini menunjukkan bahwa mereka 

juga termasuk ke dalam kelompok umur produktif sehingga mereka masih 

mampu bekerja secara baik untuk membantu menambah pendapatan 

rumah tangga. 

 

 

 

 

Tabel 13. Karakteristik Pendidikan Responden Desa Purworejo dan Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 
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Purworejo Gebang 

Suami Istri Suami Istri 

 

No. 
Pendidikan 

(Tahun) 
Jml 

(org) 

% Jml 

(org) 

% Jml 

(org) 

% Jml 

(org) 

% 

1. 

2. 

3. 

4. 

1-3 

4-6 

7-9 

10+ 

6 

19 

2 

3 

20 

63 

7 

10 

11 

18 

1 

- 

37 

60 

3 

- 

7 

17 

1 

5 

23 

57 

3 

17 

9 

17 

1 

3 

30 

57 

3 

10 

 Jumlah 

Rata-rata 

30 

6 

100 30 

4,87 

100 30 

6,27 

100 30 

5,73 

100 

Sumber : Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pendidikan suami maupun istri baik di Desa Purworejo dan di Desa 

Gebang adalah 4 sampai 6 tahun, hal ini berarti sebagian besar responden 

hanya mampu mengenyam pendidikan setingkat SD saja. Demikian pula 

dengan rata-rata pendidikannya, baik pendidikan suami maupun istri di 

kedua desa hanya mampu mengenyam pendidikan setingkat SD saja, 

bahkan rata-rata pendidikan istri hanya 4 dan 5 tahun yang berarti rata-rata 

dari mereka belum menyelesaikan pendidikan setingkat SD secara penuh. 

Pada kedua desa tersebut pendidikan setingkat SD lebih dikenal dengan 

MI (Madrasah Ibtidaiyah), sedangkan untuk pendidikan setingkat SMP 

disebut MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan pendidikan setingkat SMA 

disebut MAN (Madrasah Aliyah Negeri). 

Bekal pendidikan yang minim tersebut menyebabkan mereka 

hanya mampu bekerja pada bidang yang mengutamakan tenaga fisik 

daripada tenaga pikiran sehingga pendapatan yang dapat mereka peroleh 

sedikit, hal ini dapat menimbulkan kemiskinan rumah tangga karena 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara penuh. 
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Tabel 14. Karakteristik Pekerjaan Responden Desa Purworejo dan Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

Purworejo Gebang 

Suami Istri Suami Istri 

 

No. Pekerjaan 

 
Utama 

(org) 

Sam-

pingan 

(org) 

Utama 

(org) 

Sam-

pingan 

(org) 

Utama 

(org) 

Sam-

pingan 

(org) 

Utama 

(org) 

Sam-

pingan 

(org) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Nelayan 

Buruh Ikan 

Petani 

Buruh Tani 

Pedagang 

Buruh Bangunan 

Swasta 

PNS 

Tukang Becak 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

11 

3 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

10 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Jumlah 30 1 6 - 30 7 12 - 

Sumber : Analisis Data Primer 

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa sebagian besar suami di Desa 

Purworejo memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, hal tersebut wajar 

karena Desa Purworejo merupakan desa pantai yang wilayahnya 

berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sedangkan untuk pekerjaan istri 

tidak jauh beda dengan suami yang memanfaatkan wilayah desa yang 

berbatasan langsung dengan laut dengan cara bekerja sebagai buruh ikan 

yaitu membuat ikan asin. Lain halnya dengan Desa Gebang yang 

merupakan desa non pantai atau desa yang jauh dari laut, sehingga tidak 

ada yang bekerja sebagai nelayan. Sebagian besar suami maupun istri 

bekerja sebagai petani dan buruh tani, karena memang sebagian besar 

wilayah Desa Gebang terdiri dari daerah persawahan.  

Pada kedua desa tersebut sebagian besar responden bekerja dalam 

bidang-bidang yang menghasilkan pendapatan yang tidak menentu dan 
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tidak pasti, akan tetapi membutuhkan tenaga yang besar. Dikatakan tidak 

menentu karena baik nelayan maupun petani kegiatan usahanya sangat 

bergantung sekali dengan keadaan alam yang tidak menentu, yang dalam 

hal ini adalah musim maupun cuaca. Sedangkan membutuhkan tenaga 

yang besar karena dalam melakukan kegiatan usahanya, mereka harus 

turun langsung ke lapang sehingga membutuhkan fisik yang baik untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Hal inilah yang dapat menimbulkan 

kemiskinan pada kedua desa tersebut. 

Berdasarkan Tabel 14 juga dapat dilihat bahwa ada sebagian istri 

yang ikut bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga. Dengan 

demikian kemiskinan rumah tangga dapat diminimalisir.  

Tabel 15. Jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin Desa Purworejo dan 

Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

No. Jumlah 

Anggota RT 

Purworejo Gebang Purworejo + 

Gebang 

1. 

2. 

3. 

1-3 orang 

4-6 orang 

> 6 orang 

5 

18 

7 

5 

22 

3 

10 

40 

10 

 Jumlah 

Rata-rata 

30 

4,97 (5) 

30 

4,27 (4) 

60 

4,62 (5) 

Sumber : Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah 

anggota rumah tangga pada kedua desa adalah 5 orang, akan tetapi rata-

rata jumlah anggota rumah tangga pada masing-masing desa berbeda, 

yaitu pada Desa Purworejo dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 

adalah 5 orang, sedangkan pada Desa Gebang adalah 4 orang. Besarnya 

jumlah anggota rumah tangga akan mempengaruhi jumlah permintaan 

beras. Semakin besar jumlah rumah tangga maka semakin besar pula 

jumlah permintaan beras. 
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Tabel 16. Pendapatan Rumah Tangga Miskin Desa Purworejo dan Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

No. Pendapatan RT Purworejo Gebang Purworejo + 

Gebang 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 1.000.000 

1.000.000-1.999.999 

2.000.000-2.999.999 

3.000.000 + 

6 

19 

5 

0 

3 

22 

5 

0 

9 

41 

10 

0 

 Jumlah 

Rata-rata 

30 

1.530.667 

30 

1.547.300 

60 

1.538.983 

Sumber : Analisis Data Primer 

Sebagian besar rumah tangga pada kedua desa mempunyai 

pendapatan sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 1.999.999 per bulan. Dilihat dari 

rata-rata pendapatan pada 60 rumah tangga di kedua desa diperoleh hasil 

sebesar Rp. 1.538.983,00 per bulan, sedangkan rata-rata pendapatan rumah 

tangga di Desa Purworejo sendiri diperoleh hasil sebesar Rp. 1.530.667,00 

per bulan, angka tersebut masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan 

rata-rata pendapatan rumah tangga di Desa Gebang sebesar Rp. 

1.547.300,00. Hal tersebut terjadi karena rumah tangga di Desa Gebang 

lebih memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi dengan pendapatan yang 

bervariasi pula, sehingga mempengaruhi nilai rata-ratanya. 

2. Permintaan Beras 

Beras merupakan kebutuhan pangan yang utama untuk dikonsumsi 

oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia termasuk di Desa Purworejo 

dan Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Tabel berikut 

menunjukkan besarnya permintaan beras per bulan dan harga beras baik di 

Desa Purworejo maupun di Desa Gebang: 

Tabel 17. Rata-rata Permintaan Beras dan Harga Beras pada Rumah 

Tangga Miskin Desa Purworejo dan Desa Gebang Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak 
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No. 

 

Keterangan 

Rata-rata  

Permintaan Beras 

(kg/bln) 

Rata-rata  

Harga Beras  

(Rp) 

1. 

2. 

Purworejo  

Gebang  

70,61 

61,77 

5003,00 

5003,00 

3. Purworejo + 

Gebang 

66,22 5003,00 

Sumber : Analisis Data Primer 

Dari Tabel dapat dilihat bahwa rata-rata permintaan beras pada 60 

rumah tangga di kedua desa adalah sebesar 66,22 kg/bln, sedangkan dilihat 

dari rata-rata permintaan beras pada masing-masing desa terdapat 

perbedaan, yaitu rata-rata permintaan beras pada rumah tangga di Desa 

Purworejo lebih besar apabila dibandingkan dengan rata-rata permintaan 

beras pada rumah tangga di Desa Gebang, hal ini disebabkan permintaan 

beras dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga, dimana rata-rata 

jumlah anggota rumah tangga di Desa Purworejo lebih besar daripada di 

Desa Gebang. 

Selama penelitian harga beras yang diperoleh rumah tangga 

bervariasi mulai dari Rp. 4.800,00/kg sampai Rp. 5.200,00/kg, namun 

dilihat dari rata-rata harga beras pada kedua desa ternyata memiliki nilai 

yang sama yaitu sebesar Rp. 5.003,00/kg,  

Seluruh rumah tangga baik yang berada di Desa Purworejo 

maupun di Desa Gebang mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan 

utama yang mengandung karbohidrat, sedangkan bahan makanan lain yang 

dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat adalah ubi kayu yang ternyata 

hanya dijadikan sebagai kudapan atau camilan pada saat 

beristirahat/bersantai bersama keluarga. Mereka menyatakan bahwa 

apabila mereka mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras, maka 

mereka tidak akan merasa kenyang dan tidak dapat melaksanakan kegiatan 

sehari-hari mereka dengan optimal, maka dari itu beras dapat dikatakan 
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sebagai satu-satunya sumber energi. Selain itu beberapa rumah tangga di 

Desa Purworejo juga menyatakan bahwa beras yang dalam hal ini diolah 

menjadi nasi merupakan pasangan yang paling cocok apabila dikonsumsi 

dengan menggunakan lauk ikan, dimana sebagian besar rumah tangga di 

Desa Purworejo bekerja sebagai nelayan yang terkadang menyisihkan 

sedikit hasil tangkapan ikannya untuk dikonsumsi sendiri. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Beras 

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras 

di Desa Purworejo dan di Desa Gebang adalah sama, meskipun 

karakteristik dari kedua desa tersebut berbeda, dimana Desa Purworejo 

merupakan desa pantai, sedangkan Desa Gebang merupakan desa non 

pantai. Berikut merupakan Tabel yang menunjukkan rata-rata faktor yang 

mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin Desa 

Purworejo dan Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. 

 

 

 

 

Tabel 18. Rata-Rata Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Beras pada 

Rumah Tangga Miskin Desa Purworejo dan Desa Gebang, 

Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak 

No. Keterangan Purworejo Gebang Purworejo + 

Gebang 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Rata-rata harga beras 

(Rp/kg) 

Rata-rata harga ubi kayu 

(Rp/kg) 

Rata-rata harga tempe 

(Rp/buah) 

Rata-rata harga ikan layur 

(Rp/kg) 

5.003,00 

 

1.223,00 

 

1.043,00 

 

8300,00 

 

5.003,00 

 

1.070,00 

 

1.023,00 

 

8.450,00 

 

5.003,00 

 

1.147,00 

 

1.033,00 

 

527,00 
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5. 

 

6. 

 

Rata-rata pendapatan RT 

(Rp/bln) 

Rata-rata jumlah anggota 

RT (orang) 

1.530.667,00 

 

5 

1.547.300,00 

 

4 

1.538.983,00 

 

5 

Sumber : Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat bahwa rata-rata harga barang 

yaitu tempe, dan ubi kayu di Desa Purworejo lebih tinggi daripada di Desa 

Gebang, hal tersebut terjadi karena letak geografis Desa Purworejo yang 

terletak di pinggiran kota Kecamatan Bonang dan lebih jauh dari pusat 

kota Demak sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Demak, sehingga 

biaya pengangkutan ke Desa Purworejo lebih besar daripada biaya 

pengangkutan ke Desa Gebang. Sedangkan rata-rata harga ikan layur di 

Desa Purworejo lebih rendah daripada di Desa Gebang, karena memang 

Desa Purworejo merupakan desa pantai, dimana sebagian besar 

penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, dan salah satu hasil 

tangkapan ikan yang jumlahnya paling besar pada bulan maret adalah ikan 

layur. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak: 

a. Harga Beras 

Harga merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian suatu barang. 

Oleh karena itu, apabila dalam suatu pasar menjual sejenis barang 

dengan kualitas yang sama/hampir sama maka orang atau konsumen 

akan cenderung membeli barang dengan harga yang lebih murah atau 

rendah. 

Harga beras yang dikonsumsi rumah tangga baik di Desa 

Purworejo maupun di Desa Gebang berkisar antara Rp. 4.800,00/kg 

sampai dengan Rp. 5.200,00/kg. Rata-rata harga beras yang 

dikonsumsi rumah tangga di Desa Purworejo dan Desa Gebang yaitu 

sebesar Rp. 5.033,00/kg. Di Desa Purworejo sendiri terdapat 3 rumah 
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tangga yang membeli beras dengan harga Rp. 4.800,00/kg, 1 rumah 

tangga membeli beras dengan harga Rp. 4.900,00/kg, 22 rumah tangga 

yang membeli beras dengan harga Rp. 5.000,00/kg, dan sisanya yaitu 

sebanyak 4 rumah tangga membeli beras dengan harga Rp. 

5.200,00/kg. Sedangkan di Desa Gebang, sebanyak 3 rumah tangga 

yang membeli beras dengan harga Rp. 4.800,00/kg, 3 rumah tangga 

dengan harga Rp. 4.900,00/kg, 17 rumah tangga dengan harga Rp. 

5.000,00/kg, 4 rumah tangga dengan harga Rp. 5.100,00/kg, dan 

sisanya sebanyak 3 rumah tangga membeli beras dengan harga Rp. 

5.200,00/kg. Adanya perbedaan harga tersebut disebabkan masing-

masing rumah tangga membeli beras di tempat yang berbeda. Pada 

kedua desa, rumah tangga yang membeli beras dengan harga tinggi, 

membelinya dari warung yang dekat dengan rumah mereka, sedangkan 

rumah tangga yang membeli beras dengan harga lebih rendah, 

membelinya langsung dari pasar yang terdapat pada masing-masing 

desa tersebut, sehingga harganya lebih murah. Pada rumah tangga di 

Desa Purworejo dan Desa Gebang, rata-rata konsumsi beras per 

bulannya adalah sebesar 66,22 kg, sedangkan di Desa Purworejo 

sendiri, rata-rata konsumsi beras per bulannya adalah 70,67 kg, dan di 

Desa Gebang sendiri adalah 61,77 kg.  

b. Harga Ubi Kayu 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa seluruh rumah tangga baik 

di Desa Purworejo maupun Desa Gebang, mengkonsumsi ubi kayu 

dengan harga berkisar antara Rp. 1.000,00/kg sampai Rp. 1.300,00/kg. 

Rata-rata harga ubi kayu di Desa Purworejo dan Desa Gebang adalah 

sebesar Rp. 1.147,00/kg. Di Desa Purworejo sendiri, ada 6 rumah 

tangga yang membeli dengan harga Rp. 1.100,00/kg, dan 11 rumah 

tangga dengan harga Rp. 1.200,00/kg, dan sisanya sebanyak 13 rumah 

tangga  dengan harga Rp. 1.300,00/kg sedangkan rata-rata harga ubi 

kayu yang dibeli oleh rumah tangga  di Desa Purworejo adalah sebesar 

Rp. 1.223,00/kg. Di Desa Gebang ada 14 rumah tangga membeli 
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dengan harga Rp. 1.000,00/kg, 11 rumah tangga  dengan harga Rp. 

1.100,00/kg, dan 5 rumah tangga  dengan harga Rp. 1.200,00/kg, 

sedangkan rata-rata harga ubi kayu yang dibeli oleh rumah tangga  di 

Desa Gebang adalah sebesar Rp. 1.070,00/kg. Adanya perbedaan rata-

rata harga ubi kayu di Desa Purworejo dan di Desa Gebang disebabkan 

Desa Purworejo bukan merupakan daerah persawahan sehingga tidak 

mampu menghasilkan ubi kayu sendiri, oleh karena itu harus 

mendatangkan ubi kayu dari luar desa sehingga membutuhkan 

tambahan biaya transport. Hal inilah yang menyebabkan harga ubi 

kayu di Desa Purworejo lebih mahal daripada harga ubi kayu di Desa 

Gebang. Adanya perbedaan harga antar rumah tangga pada satu desa 

disebabkan karena masing-masing rumah tangga membeli ubi kayu di 

tempat yang berbeda. Pada kedua desa, rumah tangga yang membeli 

ubi kayu dengan harga tinggi, membelinya dari warung yang dekat 

dengan rumah mereka, sedangkan rumah tangga yang membeli ubi 

kayu dengan harga lebih rendah, membelinya langsung dari pasar yang 

terdapat pada masing-masing desa tersebut, sehingga harganya lebih 

murah. Untuk rata-rata konsumsi ubi kayu per bulan rumah tangga di 

Desa Purworejo adalah 1,87 kg dan di Desa Gebang adalah sebesar 1,9 

kg. 

c. Harga Tempe 

Menurut hasil penelitian rata-rata harga tempe yang dikonsumsi 

rumah tangga di Desa Purworejo adalah sebesar Rp. 1.043,00/buah, 

sedangkan rata-rata harga tempe yang dikonsumsi rumah tangga di 

Desa Gebang adalah sebesar Rp. 1.023,00/buah. Harga tempe yang 

dibeli rumah tangga pada kedua desa hampir sama yaitu Rp. 

1.000,00/buah dan Rp. 1.100,00/buah, dengan rata-rata harga sebesar 

Rp. 1.033,00/buah. Adanya perbedaan harga antar rumah tangga pada 

satu desa disebabkan masing-masing rumah tangga membeli tempe di 

tempat yang berbeda. Rumah tangga yang membeli tempe dengan 

harga tinggi, membelinya dari penjual/pedagang tempe yang sering 
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berkeliling di sekitar rumah mereka, sedangkan rumah tangga yang 

membeli tempe dengan harga lebih rendah, membelinya langsung dari 

pasar yang terdapat pada masing-masing desa tersebut, sehingga 

harganya lebih murah. Sedangkan bentuk dan ukuran dari tempe yang 

dibeli oleh rumah tangga di kedua desa sama, yaitu berbentuk kotak 

dengan ukuran 12 cm x 11 cm x 2 cm. Tempe merupakan lauk pauk 

pelengkap nasi yang paling sering dikonsumsi oleh rumah tangga baik 

di Desa Purworejo maupun di Desa Gebang, karena menurut mereka 

selain harga tempe yang terjangkau, dengan hanya makan tempe 

sebagai pelengkap nasi, mereka sudah merasa enak. Rata-rata 

konsumsi tempe per bulan rumah tangga di Desa Purworejo adalah 

sebesar 17 buah, dan di Desa Gebang adalah  13 buah. 

d. Harga Ikan Layur 

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata harga ikan layur yang 

dikonsumsi rumah tangga di kedua desa adalah Rp. 8.375,00/kg, 

sedangkan pada rumah tangga di Desa Purworejo adalah sebesar Rp. 

8.300,00/kg dan rata-rata harga ikan layur yang dikonsumsi rumah 

tangga di Desa Gebang adalah sebesar Rp. 8.450,00/kg. Perbedaan 

rata-rata harga ikan layur di kedua desa dikarenakan Desa Purworejo 

terletak di dekat laut sehingga tidak membutuhkan biaya transportasi 

untuk dapat membeli ikan layur. Ikan layur merupakan salah satu ikan 

yang banyak dikonsumsi oleh semua rumah tangga di kedua desa, hal 

tersebut dikarenakan pada bulan Maret produksi ikan layur yang besar, 

sehingga harga dari ikan layur murah apabila dibandingkan dengan 

ikan laut lainnya, selain itu ikan layur merupakan salah satu ikan yang 

setelah ditangkap dapat diolah/dimasak secara langsung tanpa perlu 

diasinkan terlebih dahulu menjadi ikan asin. Rata-rata konsumsi ikan 

layur oleh rumah tangga di Desa Purworejo adalah sebesar 1,47 

kg/bulan. Sebagian besar rumah tangga di Desa Purworejo 

memperoleh ikan layur bukan dari pembelian melainkan dari hasil 

tangkapan mereka yang bekerja sebagai nelayan. Mereka menyisihkan 
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sedikit hasil tangkapan ikan layur untuk dikonsumsi sendiri dan 

kemudian sisanya dijual semua ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Moro 

Demak, hal tersebut dikarenakan produksi ikan layur yang terlalu 

besar, sehingga apabila mereka mengambil sedikit untuk dikonsumsi 

sendiri tidak akan mengurangi pendapatan mereka. Rata-rata konsumsi 

ikan layur di Desa Gebang adalah sebesar 1,18 kg./bulan. Pada rumah 

tangga di Desa Gebang, ikan layur yang dikonsumsi seluruhnya 

berasal dari pembelian. 

e. Pendapatan Rumah Tangga 

Menurut hasil penelitian rata-rata pendapatan rumah tangga di 

Desa Purworejo adalah sebesar Rp. 1.530.667,00/bln, sedangkan rata-

rata pendapatan rumah tangga di Desa Gebang adalah sebesar Rp. 

1.547.300,00/bln. Pendapatan rumah tangga di Desa Gebang lebih 

besar daripada rumah tangga di Desa Purworejo, Hal tersebut terjadi 

karena rumah tangga di Desa Gebang lebih memiliki jenis pekerjaan 

yang bervariasi dengan pendapatan yang bervariasi pula. Sebagian 

besar rumah tangga di Desa Purworejo memperoleh pendapatan 

dengan bekerja sebagai nelayan. Sedangkan sebagian besar rumah 

tangga di Desa Gebang memperoleh pendapatannya dengan bekerja 

sebagai petani maupun buruh tani.  

f. Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Berdasarkan penelitian rata-rata jumlah anggota rumah tangga di 

Desa Purworejo adalah sebesar 5 orang, sedangkan rata-rata jumlah 

anggota rumah tangga di Desa Gebang adalah sebesar 4 orang. Jumlah 

anggota rumah tangga mempengaruhi permintaan terhadap beras. 

Semakin besar jumlah anggota rumah tangga, semakin besar pula 

permintaan terhadap beras. 
 

B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Analisis Permintaan 
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Berdasarkan perhitungan, model fungsi permintaan beras pada 

rumah tangga miskin di Desa Purworejo dan Desa Gebang, Kecamatan 

Bonang, Kabupaten Demak adalah sebagai berikut : 

Qd  =  -6,817X1
-0,942 . X2

0,361 . X3
0,458. X4

0,686. X5
0,432. X6

0,625 

Model fungsi permintaan beras pada rumah tangga miskin di Desa 

Purworejo adalah sebagai berikut : 

Qd  =  5,928 X1
-2,872. X2

0,367. X3
0,446. X4

0,983. X5
0,519. X6

0,507 

Sedangkan model fungsi permintaan beras pada rumah tangga 

miskin di Desa Gebang adalah sebagai berikut : 

Qd  =  -24,812X1
0,809. X2

0,3564. X3
1,136. X4

0,420. X5
0,381. X6

0,702 

2. Pengujian Model 

Dari hasil model persamaan dilakukan pengujian model, yang 

meliputi : 

d. Uji R2 

Koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengetahui berapa 

besar proporsi sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel tak bebasnya. Dari hasil analisis diperoleh nilai R2 sebagai 

berikut : 

1) Uji R2 Pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,722. Hal 

ini berarti 72,2 persen permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang 

digunakan dalam model yaitu harga beras, harga ubi kayu, harga 

tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah tangga miskin, dan 

jumlah anggota rumah tangga miskin, sedangkan sisanya sebesar 

27,8 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

2) Uji R2 Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Purworejo 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,761. Hal 

ini berarti 76,1 persen permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang 

digunakan dalam model yaitu, harga beras, harga ubi kayu, harga 
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tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah tangga miskin, dan 

jumlah anggota rumah tangga miskin, sedangkan sisanya sebesar 

23,9 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

3) Uji R2 Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Gebang 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,688. Hal 

ini berarti 68,8 persen permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang 

digunakan dalam model yaitu, harga beras, harga ubi kayu, harga 

tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah tangga miskin, dan 

jumlah anggota rumah tangga miskin, sedangkan sisanya sebesar 

31,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 

e. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang 

digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 

permintaan beras. Hasil analisis uji F adalah sebagai berikut: 

1) Uji F Pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak 

Tabel 19. Hasil Analisis Varians Permintaan Beras pada Rumah 

Tangga Miskin di Kabupaten Demak 

Sumber 

variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

df Rerata 

kuadrat 

F Hitung Sig 

Regresi 5,938 6 0,990 22,969**) 0,000 

Residu 2,284 53 0,043   

Total  8,222 59    

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi 

Keterangan : 
** : Signifikan pada tingkat signifikansi α = 5 % 

 

 

2) Uji F Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Purworejo 
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Tabel 20. Hasil Analisis Varians Permintaan Beras pada Rumah 

Tangga Miskin di Desa Purworejo Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak 

Sumber 

variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

df Rerata 

kuadrat 

F Hitung Sig 

Regresi 3,683 6 0,614 12,195**) 0,000 

Residu 1,158 23 0,050   

Total  4,841 29    

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi 

Keterangan : 
** : Signifikan pada tingkat signifikansi α = 5 % 

3) Uji F Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Gebang 

Tabel 21. Hasil Analisis Varians Permintaan Beras pada Rumah 

Tangga Miskin di Desa Gebang Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak 

Sumber 

variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

df Rerata 

kuadrat 

F Hitung Sig 

Regresi 2,207 6 0,368 8,464**) 0,000 

Residu 0,999 23 0,043   

Total  3,206 29    

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi 

Keterangan : 
** : Signifikan pada tingkat signifikansi α = 5 % 

Berdasarkan analisis uji F yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa nilai F hitung pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak 

adalah sebesar 22,969 dengan nilai signifikansi 0,000, nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil daripada nilai α = 5 %. Nilai F hitung 

pada rumah tangga miskin di Desa Purworejo sebesar 12,195 dengan 

nilai signifikansi 0,000, nilai signifikansi ini juga lebih kecil daripada 

nilai α = 5 %. Sedangkan Nilai F hitung pada rumah tangga miskin di 
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Desa Gebang sebesar 8,464 dengan nilai signifikansi 0,000, nilai 

signifikansi ini ternyata juga lebih kecil daripada nilai α = 5 %. Nilai 

ketiga signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai α = 5 % 

menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diamati yaitu harga beras, 

harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah 

tangga miskin, dan jumlah anggota rumah tangga miskin secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan beras. 

f. Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak. Hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Uji t Pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak 

Tabel 22. Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas terhadap 

Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di 

Kabupaten Demak 

Model Koefisien 

Regresi 

t hitung Sig. 

Harga beras -0,942 -0,673ns 0,504 

Harga ubi kayu 0,361 1,225 ns 0,226 

Harga tempe 0,458 0,751ns 0,456 

Harga ikan layur 0,686 1,684 ns 0,089 

Pendapatan rumah tangga 

miskin 

0,432 4,032**) 0,000 

Jumlah anggota rumah 

tangga miskin 

0,625 4,972**) 0,000 

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi  

Keterangan: 

** : signifikan pada tingkat signikansi α = 5 % 

ns : tidak signifikan  
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Dari hasil analisis pada Tabel 22 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga 

ikan layur lebih besar dari nilai α = 5 % berarti variabel-variabel 

tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan beras. 

Sedangkan nilai signifikansi variabel pendapatan rumah tangga miskin 

dan jumlah rumah tangga miskin lebih kecil dari nilai α = 5 %, oleh 

karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α = 5 % berarti variabel 

pendapatan rumah tangga miskin dan jumlah rumah tangga miskin 

berpengaruh nyata secara individu terhadap permintaan beras. 

 

2) Uji t Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Purworejo 

Tabel 23. Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas terhadap 

Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di Desa 

Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

Model Koefisien 

Regresi 

t hitung Sig. 

Harga beras -2,872 -1,225 ns 0,233 

Harga ubi kayu 0,367 0,530 ns 0,601 

Harga tempe 0,446 0,468 ns 0,644 

Harga ikan layur 0,983 1,353 ns 0,189 

Pendapatan rumah tangga 

miskin 

0,519 3,131**) 0,005 

Jumlah anggota rumah 

tangga miskin 

0,507 2,465**) 0,022 

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi  

Keterangan: 

** : signifikan pada tingkat signikansi α = 5 % 

ns : tidak signifikan  

Hasil analisis pada Tabel 23 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga 
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ikan layur lebih besar dari nilai α = 5 % berarti variabel-variabel 

tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan beras. 

Sedangkan variabel pendapatan rumah tangga miskin dan jumlah 

rumah tangga miskin yang mempunyai nilai signifikansi lebih kecil 

dari nilai α = 5 % yang berarti bahwa variabel pendapatan rumah 

tangga miskin dan jumlah rumah tangga miskin yang berpengaruh 

nyata secara individu terhadap permintaan beras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Uji t Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Gebang 

Tabel 24. Pengaruh Masing-masing Variabel Bebas terhadap 

Permintaan Beras pada Rumah Tangga Miskin di Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

Model Koefisien 

Regresi 

t hitung Sig. 

Harga beras 0,809 0,407 ns 0,688 

Harga ubi kayu 0,564 0,927 ns 0,364 

Harga tempe 1,136 1,153 ns 0,261 

Harga ikan layur 0,420 0,752 ns 0,460 

Pendapatan rumah tangga 

miskin 

0,381 2,190**) 0,039 

Jumlah anggota rumah 

tangga miskin 

0,702 3,486**) 0,002 

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi  
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Keterangan: 

** : signifikan pada tingkat signikansi α = 5 % 

ns : tidak signifikan  

Hasil analisis pada Tabel 24 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga 

ikan layur lebih besar dari nilai α = 5 % berarti variabel-variabel 

tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan beras. 

Sedangkan variabel pendapatan rumah tangga miskin dan jumlah 

rumah tangga miskin yang mempunyai nilai signifikansi lebih kecil 

dari nilai α = 5 % yang berarti bahwa variabel pendapatan rumah 

tangga miskin dan jumlah rumah tangga miskin yang berpengaruh 

nyata secara individu terhadap permintaan beras. 

g. Variabel bebas yang paling berpengaruh 

Untuk mengetahui variabel bebas yang paling berpengaruh 

terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak dapat diketahui dengan cara melihat nilai koefisien regresi 

partial terbesar pada variabel yang berpengaruh secara individu 

terhadap permintaan beras rumah tangga miskin. Semakin besar nilai 

koefisen regresi parsial maka semakin besar pengaruh variabel bebas 

tersebut terhadap permintaan beras. Dari hasil perhitungan dapat 

diketahui  sebagai berikut : 

1) Pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak 

Tabel 25. Nilai Standard Koefisien Regresi Parsial Beberapa 

Variabel yang Berpengaruh terhadap Permintaan Beras 

pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Demak 

Variabel Koefisien Regresi 

Parsial 

Peringkat 

Jumlah anggota rumah 

tangga miskin 

0,625 

 

1 

Pendapatan rumah tangga 0,432 2 
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miskin 

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi 

Berdasarkan Tabel 25 dapat diketahui bahwa dari 2 variabel, 

variabel yang mempunyai nilai koefisien regresi parsial terbesar 

adalah variabel jumlah anggota rumah tangga miskin. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota rumah tangga miskin 

merupakan variabel yang paling berpengaruh  terhadap permintaan 

beras. 

2) Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Purworejo Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak 

Tabel 26. Nilai Standard Koefisien Regresi Parsial Beberapa 

Variabel yang Berpengaruh terhadap Permintaan Beras 

pada Rumah Tangga Miskin di Desa Purworejo 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

Variabel Koefisien Regresi 

Parsial 

Peringkat 

Pendapatan rumah tangga 

miskin  

0,519 

 

1 

Jumlah anggota rumah 

tangga miskin 

0,507 

 

2 

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi 

Berdasarkan Tabel 26 dapat diketahui bahwa dari 2 variabel, 

variabel yang mempunyai nilai koefisien regresi parsial terbesar 

adalah variabel pendapatan rumah tangga miskin. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pendapatan rumah tangga miskin 

merupakan variabel yang paling berpengaruh  terhadap permintaan 

beras. 

3) Pada Rumah Tangga Miskin di Desa Gebang Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak 
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Tabel 27. Nilai Standard Koefisien Regresi Parsial Beberapa 

Variabel yang Berpengaruh terhadap Permintaan Beras 

pada Rumah Tangga Miskin di Desa Gebang 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

Variabel Koefisien Regresi 

Parsial 

Peringkat 

Jumlah anggota rumah 

tangga miskin  

0,702 1 

Pendapatan rumah tangga 

miskin 

0,381 2 

Sumber : Diolah dari Lampiran Skripsi 

Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui bahwa dari 2 variabel, 

variabel yang mempunyai nilai koefisien regresi parsial terbesar 

adalah variabel jumlah anggota rumah tangga miskin. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel jumlah angota rumah tangga miskin 

merupakan variabel yang paling berpengaruh  terhadap permintaan 

beras. 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least 

Square), sehingga perlu dilakukan uji terhadap model yang digunakan 

apakah terjadi penyimpangan terhadap Asumsi Model Klasik. Adapun uji 

yang dilakukan meliputi : 

a. Uji multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi apabila nilai matrik person corelation  

lebih dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel-variabel 

bebas terjadi multikolinearitas.  

Berdasarkan nilai Matrik Person Corelation yang ditujukan 

pada lampiran, dari ketiga fungsi permintaan diketahui bahwa korelasi 

antar variabel bebas tidak ada yang bernilai > 0,8. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel 
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bebas yang mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga 

miskin di Kabupaten Demak. 

b. Uji autokorelasi 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan uji Durbin 

watson. Untuk perhitungan pada 60 rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak diperoleh nilai d sebesar 1,973. Sedangkan nilai d untuk 

perhitungan 30 rumah tangga miskin di Desa Purworejo adalah sebesar 

1,56, dan nilai d untuk perhitungan 30 rumah tangga miskin di Desa 

Gebang adalah sebesar 2,393. Ketiga nilai d yang dihitung ternyata 

berada pada selang 1,55 < DW < 2,46, hal ini berarti tidak terjadi 

autokorelasi. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji Park digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hetroskedastisitas. Dari ketiga hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa gambar (scatterplot) tidak membentuk pola tertentu. Hasil yang 

demikian menunjukkan bahwa kesalahan pengganggu mempunyai 

varian yang sama (homoskedastisitas), sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Elastisitas 

Untuk mencari tingkat kepekaan (elastisitas) variabel terhadap 

permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak dengan 

cara menghitung elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas 

silang. Besarnya nilai elastisitas tersebut dapat ditunjukkan langsung oleh 

nilai koefisien regresi variabel penduganya. 

Perhitungan nilai elastisitas harga dan silang pada permintaan beras 

rumah tangga miskin di Kabupaten Demak tidak diperhitungkan, karena 

pada penelitian ini variabel yang berhubungan dengan perhitungan 

elastisitas tersebut yaitu harga beras yang digunakan untuk mengukur 

elastisitas harga, serta harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur yang 

digunakan untuk mengukur elastisitas silang tidak berpengaruh nyata 

terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 
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Demak. Dari hasil analisis diketahui bahwa besarnya elastisitas 

pendapatan pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak adalah 0,432. 

Ini berarti jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka akan 

mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan beras sebesar 0,432 

persen. Sedangkan besarnya elastisitas pendapatan pada rumah tangga 

miskin di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah 

0,519. Ini berarti jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka 

akan mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan beras sebesar 0,519 

persen. Besarnya elastisitas pendapatan pada rumah tangga miskin di Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah 0,381. Ini berarti 

jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka akan 

mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan beras sebesar 0,381 

persen. Ketiga nilai elastisitas pendapatan yang bertanda positif 

menunjukkan bahwa beras termasuk barang normal. Sedangkan ketiga 

nilai elastisitas pendapatan yang terletak antara angka nol dan satu 

menunjukkan bahwa beras adalah barang kebutuhan pokok. 

C. Pembahasan 

Rata-rata permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak adalah sebesar 66,22 kg/bln. Apabila dilakukan perhitungan jumlah 

beras yang dikonsumsi per kapita per bulan, yaitu dengan cara membagi 

antara rata-rata konsumsi beras per bulan dengan rata-rata jumlah anggota 

rumah tangga, diperoleh hasil bahwa jumlah beras yang dikonsumsi pada 

rumah tangga miskin di Kabupaten Demak adalah 13,24 kg/kapita/bulan. 

Besarnya angka tersebut menandakan bahwa jumlah beras yang dikonsumsi 

rumah tangga pada penelitian ini lebih besar daripada jumlah beras yang 

sebaiknya dikonsumsi penduduk sesuai konsep Pola Pangan Harapan yaitu 

sebesar 97 kg/kapita/tahun atau 8,083 kg/kapita/bulan (Kantor Menteri Urusan 

Pangan dan PSKPG IPB 1994/1995 cit. Rahayu 2004:161). Hal ini berarti 

jumlah beras yang dikonsumsi rumah tangga berlebihan sehingga perlu 

dikurangi, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara mencoba 

mengalihkan pola konsumsi beras ke non beras melalui program diversifikasi 
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pangan dengan pemanfaatan pangan sumber kalori, protein, vitamin dan 

mineral sehingga dalam penggunaannya memiliki gizi yang lebih baik. 

Berdasarkan uji F yang dilakukan, permintaan beras pada rumah 

tangga miskin di Kabupaten Demak secara bersama-sama dipengaruhi oleh 

harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, pendapatan rumah 

tangga miskin, dan jumlah anggota rumah tangga miskin. Sedangkan 

berdasarkan uji t, permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga miskin dan jumlah anggota 

rumah tangga miskin, sedangkan harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, 

harga ikan layur, tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan beras.  

Dari analisis penelitian dapat dijelaskan hal-hal berikut: 

1. Harga Beras 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa harga beras tidak berpengaruh 

nyata terhadap permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak. Harga beras tidak mempengaruhi jumlah permintaan karena beras 

merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang penting bagi 

kehidupan manumur, sehingga berapapun harga beras yang berlaku di 

pasar tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan dengan catatan faktor 

lainnya dalam kondisi tetap atau cateris paribus. 

Seluruh rumah tangga baik yang berada di Desa Purworejo 

maupun di Desa Gebang mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan 

utama yang mengandung karbohidrat, sedangkan bahan makanan lain yang 

dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat adalah ubi kayu yang ternyata 

hanya dijadikan sebagai kudapan atau camilan pada saat 

beristirahat/bersantai bersama keluarga. Mereka menyatakan bahwa 

apabila mereka mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras, maka 

mereka tidak akan merasa kenyang dan tidak dapat melaksanakan kegiatan 

sehari-hari mereka dengan optimal, maka dari itu beras dapat dikatakan 

sebagai satu-satunya sumber energi. Selain itu beberapa rumah tangga di 

Desa Purworejo juga menyatakan bahwa beras yang dalam hal ini diolah 

menjadi nasi merupakan pasangan yang paling cocok apabila dikonsumsi 
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dengan menggunakan ikan sebagi lauknya, dimana sebagian besar 

responden di Desa Purworejo bekerja sebagai nelayan yang selalu 

menyisihkan sedikit hasil tangkapan ikannya untuk dikonsumsi sendiri. 

Karena begitu pentingnya arti beras, seluruh rumah tangga baik 

yang berada di Desa Purworejo mupun di Desa Gebang menyatakan 

bahwa apabila harga naik maka mereka tidak akan mengurangi jumlah 

beras yang mereka konsumsi, bahkan apabila pada kondisi mereka tidak 

mampu membeli beras dengan hasil pendapatan yang diperolehnya, 

mereka akan tetap membeli beras dengan jumlah yang sama setiap hari 

meskipun dengan cara meminjam uang dari orang lain. 

2. Harga Ubi Kayu 

Suatu barang dikatakan sebagai barang substitusi jika barang 

tersebut penggunaannya dapat menggantikan barang lain. Pada penelitian 

ini ubi kayu diestimasikan sebagai barang substitusi dari beras karena 

sama-sama merupakan bahan pangan sumber karbohidrat. 

Uji t menunjukkan bahwa harga ubi kayu tidak berpengaruh nyata 

terhadap permintaan beras. Terjadinya kondisi ini karena hubungan antara 

beras dan ubi kayu tidak sepenuhnya saling menggantikan, karena beras 

merupakan bahan makanan sumber karbohidrat yang memiliki nilai gizi 

yang lebih tinggi daripada ubi kayu (Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Provinsi DKI Jakarta). Selain itu teknologi pengolahan beras menjadi nasi 

sangat simpel, dan menghasilkan cita rasa netral yang tidak membosankan 

(Khomsan, 2004:18). 

3. Harga Tempe dan Harga Ikan Layur 

Suatu barang dikatakan sebagai barang komplementer jika barang 

tersebut penggunaannya dapat melengkapi barang lain. Pada penelitian ini 

tempe, dan ikan layur diestimasikan sebagai barang komplementer dari 

beras karena barang-barang tersebut dapat melengkapi beras sebagai lauk 

pauk.  

Berdasarkan uji t diketahui bahwa harga temped an harga ikan 

layur tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan beras. Hal ini 
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disebabkan karena apabila tidak ada tempe, beras tetap bisa dikonsumsi 

dengan bahan pelengkap lain sebagai lauk pauk, seperti tahu, ayam negeri 

dan lain-lain. 

4. Pendapatan Rumah Tangga Miskin 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel pendapatan rumah 

tangga miskin berpengaruh nyata terhadap permintaan beras pada rumah 

tangga miskin di Kabupaten Demak. 

Dari hasil analisis diketahui bahwa besarnya elastisitas pendapatan 

rumah tangga miskin di Kabupaten Demak adalah 0,432. Ini berarti jika 

terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka akan mengakibatkan 

bertambahnya jumlah permintaan beras sebesar 0,432 persen. Sedangkan 

besarnya elastisitas pendapatan pada rumah tangga miskin di Desa 

Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah 0,519. Ini berarti 

jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka akan 

mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan beras sebesar 0,519 

persen. Besarnya elastisitas pendapatan pada rumah tangga miskin di Desa 

Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah 0,381. Ini berarti 

jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka akan 

mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan beras sebesar 0,381 

persen. Hal ini disebabkan karena apabila pendapatan seseorang naik maka 

orang tersebut cenderung menggunakan kenaikan pendapatan tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, demikian juga yang terjadi pada 

masyarakat di kedua desa yang sebagian besar penduduknya termasuk 

dalam golongan penduduk miskin, sehingga apabila pendapatan meningkat 

maka jumlah permintaan beras juga akan meningkat.  

Beras termasuk barang normal, hal ini sesuai dengan hipotesis 

yang ketiga. Beras juga termasuk kategori barang kebutuhan pokok, 

karena nilai elastisitas pendapatannya terletak antara angka nol dan satu.  

5. Jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin 

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel jumlah anggota rumah 

tangga miskin berpengaruh nyata terhadap permintaan beras. Dalam 
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penelitian ini rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada kedua desa 

adalah sebesar 5 orang yang terdiri dari ayah, ibu dan tiga anak. Nilai 

koefisien regresi variabel jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 

0,625. Nilai positif menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga 

mempunyai hubungan yang berbanding lurus terhadap permintaan beras. 

Hal ini berarti jika terjadi penambahan jumlah anggota rumah tangga 

sebesar 1 orang, maka akan meningkatkan jumlah permintaan beras 

sebesar 0,625 persen. 

Akan tetapi apabila dianalisis secara terpisah antara Desa 

Purworejo dan Desa Gebang,  rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada 

masing-masing desa tersebut berbeda, yaitu pada Desa Purworejo dengan 

rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 5 orang, sedangkan pada 

Desa Gebang adalah 4 orang. Pada Desa Purworejo, nilai koefisien regresi 

variabel jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 0,507. Nilai positif 

menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempunyai hubungan 

yang berbanding lurus terhadap permintaan beras. Hal ini berarti jika 

terjadi penambahan jumlah anggota rumah tangga sebesar 1 orang, maka 

akan meningkatkan jumlah permintaan beras sebesar 0,507 persen. 

Sedangkan pada rumah tangga miskin di Desa Gebang mempunyai nilai 

koefisien regresi variabel jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 

0,702. Nilai positif menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga 

mempunyai hubungan yang berbanding lurus terhadap permintaan beras. 

Hal ini berarti jika terjadi penambahan jumlah anggota rumah tangga 

sebesar 1 orang, maka akan meningkatkan jumlah permintaan beras 

sebesar 0,702 persen. Keterkaitan yang erat ini sesuai dengan sifat beras 

yang merupakan makanan pokok yaitu bahan makanan yang setiap orang 

memerlukannya dengan tingkat konsumsi yang hampir sama perkapitanya. 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 
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A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rata-rata permintaan beras pada rumah tangga miskin di Kabupaten 

Demak adalah 66,22 kg/bulan, sedangkan permintaan beras per kapita 

per bulan adalah 13,24 kg/kapita/bulan.  

2. Harga beras, harga ubi kayu, harga tempe, harga ikan layur, pendapatan 

rumah tangga miskin dan jumlah anggota rumah tangga miskin secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan beras pada rumah 

tangga miskin di Kabupaten Demak. 

3. Jumlah anggota rumah tangga miskin merupakan variabel yang paling 

mempengaruhi permintaan beras pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Demak secara individu. 

4. Beras termasuk barang normal, artinya jika terjadi kenaikan pendapatan 

maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan beras. 
 

B. Saran  

Berdasarkan faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan beras 

pada rumah tangga miskin di Kabupaten Demak, yaitu jumlah anggota rumah 

tangga, hal tersebut berarti permintaan beras akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, untuk itu disarankan bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Demak untuk menjaga ketersediaan stok beras sehingga 

dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak. Salah satu cara 

untuk menjaga ketersediaan stok beras adalah tetap memproduksi beras agar 

tidak terjadi kelangkaan beras, sehingga produksi beras senantiasa perlu 

ditingkatkan dan dikembangkan, hal ini bisa dilakukan dengan cara 

intensifikasi pertanian. Intensifikasi bisa dilakukan dengan lebih 

meningkatkan Panca Usaha Tani yang terdiri dari penggunaan bibit unggul, 

penggunaan pupuk yang tepat, perbaikan tehnik bercocok tanam, pengairan 

yang lebih baik dan pemberantasan hama. 
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