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ABSTRAK
Kegiatan perdagangan internasional antar negara mendorong
adanya aktivitas perdagangan berupa kegiatan ekspor dan impor.
Dimana Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah
penduduk terbanyak keempat di dunia, cenderung melakukan impor
beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Masalah dalam
penelitian ini yaitu dimana harga beras dalam negeri yang cenderung
lebih tinggi dibandingkan harga beras impor, sedangkan kebutuhan
akan beras dalam negeri meningkat setiap tahunnya.
Rumusan dari penelitian ini adalah apakah harga beras dalam
negeri dan tingkat konsumsi masyarakat secara parsial maupun
simultan berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia tahun
20102019, serta bagaimana impor beras di Indonesia dalam perspektif
ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
harga beras dalam negeri dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap
impor beras di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana
pandangan ekonomi Islam terhadap impor. Jenis penelitian ini yaitu
kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan metode analisis regresi linear
berganda. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, harga
beras dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor
beras di Indonesia, hal ini berarti meningkat atau menurunnya harga
beras dalam negeri, pemerintah akan tetap melakukan impor beras,
guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Tingkat konsumsi
masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap impor beras di
Indonesia, dikarenakan walaupun beras merupakan makanan pokok
masyarakat Indonesia, tetapi seiring perkembangan zaman yang
semakin modern, mendorong sebagian orang untuk mengonsumsi
makanan cepat saji dan karbohidrat lainnya selain nasi sebagai
makanan pokok. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa harga
beras dalam negeri dan tingkat konsumsi masyarakat secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia tahun
2010-2019. Dalam syariat Islam, perdagangan atau jual-beli
diperbolehkan. Seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an surah
AnNisaa‟ ayat 29. Jadi, perdagangan internasional berupa impor boleh
dilakukan, asalkan dalam aktivitasnya sejalan dengan syariat Islam
dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup masyarakat.
Kata Kunci: Impor Beras, Harga Beras Dalam Negeri, Tingkat
Konsumsi Masyarakat

ii

MOTTO

          
 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada
Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu
mati kecuali dalam keadaan muslim.”
(QS. Ali-Imran (3) : Ayat 102)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal, guna mendapatkan gambaran yang
jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu
adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa
istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut
menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang
terkandung dalam skripsi ini. Oleh karena itu, untuk menghindari
kesalahan tersebut, disini diperlukan adanya pembatas terhadap
arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yaitu:
Pengaruh Harga Beras Dalam Negeri Dan Tingkat Konsumsi
Masyarakat Terhadap Impor Beras Di Indonesia Tahun 20102019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.Maka dari itu penulis
akan menguraikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul
tersebut.
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu
(orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan
atau perbuatan seseorang. 1
2. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan
dengan uang.2
3. Tingkat Konsumsi adalahsusunan dari pemakaian barang
hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan lain-lain).3
4. Impor adalah arus masuk dari sejumlah barang dan jasa ke
dalam pasar sebuah negara baik untuk keperluan konsumsi
atau pun sebagai barang modal atau bahan baku produksi
dalam negeri.4

1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Pustaka Grafindo, 2005), h. 849.
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 482.
3
Ibid. h. 728
4
Edward Christianto, “Faktor Yang Mempengaruhi Volume Beras Di
Indonesia”. Jurnal JIBEKA, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2013), h. 38-43.

2
5.

Perspektif Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai
cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan
human well-being melalui pengalokasian dan pendistribusian
sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran islam,
tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus
menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan
mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi. 5
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat
ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk
memperdalam pengetahuan tentang harga beras dalam negeri dan
tingkat konsumsi masyarakat terhadap impor beras di Indonesia
dalam perspektif ekonomi islam.
B.

Latar Belakang Masalah
Peranan beras yang sangat khusus merupakan salah satu
alasan pentingnya campur tangan pemerintah terhadap perberasan
masih dilakukan, salah satunya yaitu impor beras. Impor beras
memang sudah menjadi kegiatan tahunan Indonesia. Dari data
yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2000 hingga
saat ini, belum pernah Indonesia absen dari yang namanya impor
beras. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil
beras terbesar di dunia.
Paham ekonomi konvensional berpendapat bahwa
persoalan ekonomi muncul karena tuntutan pemenuhan kebutuhan
yang diperlukan oleh manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang
tak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan
terbatas ketersediaannya.
Akibatnya timbul kelangkaan. Kelangkaan inilah yang menurut
paham ekonomi konvensional merupakan masalah ekonomi yang
harus dipecahkan. Kelangkaan terjadi karena barang dan jasa yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan

5

Muhamad, Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 5.

3
semakin hari semakin habis, baik dari sisi kualitas maupun
kuantitasnya.6
Tingkat ketersediaan dan permintaan beras merupakan hal
yang paling penting dalam perberasan nasional. Hal ini agar tidak
terjadi kelangkaan maupun surplus beras yang dapat merugikan
masyarakat sebagai konsumen serta petani sebagai produsen dan
konsumen beras. Beredarnya beras impor di pasar Indonesia akan
berdampak buruk pada kesejahteraan petani lokal, sebab
konsumen akan memilih beras impor yang cenderung lebih murah
dibandingkan harga beras lokal yang cenderung lebih tinggi
dibandingkan harga beras impor, serta ketersediaan beras impor
yang lebih banyak di pasar dibandingkan beras lokal. 7
Keputusan pemerintah mengimpor beras dengan alasan
menekan harga beras dan mengamankan stok nasional merupakan
langkah yang kurang tepat, karena naiknya harga beras bukan
disebabkan oleh persediaan yang menipis, kenaikan justru
disebabkan oleh melonjaknya ongkos produksi, akibatnya naiknya
harga bahan bakar minyak. Terjadinya peningkatan impor hanya
akan memicu kenaikan harga beras internasional, karena itu dalam
jangka panjang akan semakin besar pula ketergantungan terhadap
impor beras dan semakin tidak terjamin pasokan beras secara
murah.8 Berikut data impor beras menurut negara asal utama:

6

Ibid, h. 15.
Febyola, Mirawati Yanita, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Impor Beras Di Indonesia Dengan Pendekatan Partial Least Square (Pls)”, Vol. 2 ISSN:
2621-1300, (2019).
8
Ikke Susanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras Di
Jawa Timur”, Vol. 2 ISNN : 2502-3764, (2017).
7

4
Tabel 1.1 Impor Beras (Ton) Menurut Negara Asal Utama Tahun
2014-2018
Negara Asal

2014

2015

Vietnam

306.418,1

509.374,2

Thailand

366.203,5

2017

2018

557.890,0

16.599,9

767.180,9

126.745,7

535.577,0

108.944,8

795.600,1

1.416,7

479,9

134.832,5

2.419,0

227,7

India

90.653,8

34.167,5

36.142,0

32.209,7

337.999,0

Pakistan

61.715,0

180.099,5

1.271,9

87.500,0

310.990,1

1.078,6

0,0

0,1

0,0

0,0

Taiwan

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lainya

15.838,0

10.734,2

17.465,1

57.601,3

41.826,7

Tiongkok

2016

Amerika
Serikat

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.
Dari tabel data impor beras menurut negara asal, dapat kita
lihat bahwa negara Indonesia lebih sering mengimpor beras dari
negara Vietnam, dan negara Vietnam menduduki negara asal
pengekspor beras tertinggi terhadap negara Indonesia.
Konsumen domestik akan diuntungkan dari harga impor yang
lebih rendah dan menghasilkan kuantitas permintaan yang lebih
besar, sementara produsen dan tenaga kerja domestik jelas akan
dirugikan karena mereka akan kehilangan bisnis akibat adanya
aliran barang luar negeri yang lebih murah.9

9

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi terjemahan
Devri Barnadi Putera(Indonesia: Erlangga, 2011), h. 225.
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Pasokan impor bisa diharapkan menjadi pengendali atau
pengontrol yang efektif terhadap perilaku para oligopolis.
Kebijakan demikian memang disadari tidak efektif untuk semua
komoditas yang struktur pasarnya monopoli ataupun oligopoli.
Yang pasti, langkah-langkah untuk memperlancar impor sekaligus
bisa menguji sampai sejauh mana para oligopolis bisa bersaing di
pasar global atau selama ini cuma melanjutkan bisnis pemburuan
rente yang sudah lama mereka praktikan. Pemerintah tidak perlu
memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada importir, seperti
keringanan bea masuk dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Yang paling penting adalah pemerintah menjamin agar
mekanisme dan prosedur dalam mengimpor lancar tanpa
hambatan.10
Pada periode 2000-2018, impor beras mencapai
puncaknya pada tahun 2011, yaitu mencapai 2,75 juta ton. Namun,
sejak 2011, impor beras kembali mencapai puncaknya pada tahun
2018 yaitu sebesar 2,14 juta ton. Sebabnya, lahan panen beras
tanah air mengalami fluktuasi. Sebenarnya, selama Februari
hingga September 2018 produksi beras selalu berada di atas
tingkat konsumsi beras. Sayangnya, lahan panen dari bulan
Oktober hingga Desember 2018 diperkirakan merosot tajam. Tak
ayal BPS memperkirakan konsumsi beras pada periode OktoberDesember 2018 akan melebihi produksinya, dimana selisihnya
mencapai 3,51 juta ton selama periode tersebut.Namun, melihat
secara keseluruhan data produksi dan konsumsi beras selama
2018, Indonesia masih diprediksi surplus beras sebesar 2,85 juta
ton.11
Dibandingkan pada tahun 2017, surplus beras tahun 2018
diperkirakan turun lebih dari lima kali lipat. Memang, surplus
beras tahun ini jauh lebih kecil dibanding surplus beras pada
empat tahun ke belakang. Bila kecilnya surplus beras dijadikan

10

Faisal Basri, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 107.
CNBC Indonesia. “Sederet Alasan Kenapa Indonesia Masih Doyan Impor
Beras”.
(On-Line),
tersedia
di
:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190110130733-4-50025/ (10 Januari 2019)
11

6
alasan untuk meningkatnya impor, hal tersebut menjadi anomali
pada tahun-tahun sebelumnya dimana surplus mencapai belasan
hingga puluhan ton.Bahkan pada tahun 2016, dimana surplus
beras paling tinggi pada periode 2014-2017, Indonesia juga
terbilang mengimpor beras cukup banyak, mencapai 1,28 juta ton.
Adapun jumlah petani di Indonesia bisa mencapai 14,1 juta jiwa.
Dengan demikian apabila angka surplus itu dibagikan dengan
angka populasi petani, rata-rata petani hanya menyimpan 7,5
kilogram beras per rumah tangga per bulan.12
Masalah harga menjadi faktor utama beras di Indonesia tak
bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam dan
Thailand. Bahkan, selisih harga beras dalam negeri dibandingkan
dengan dua negara tersebut mencapai sekitar Rp.2.900 per
kilogram (kg). Menurut harga beras Internasional yang dikutip dari
Food and Agriculture Organizations (FOA), harga Internasional
beras ekspor kualitas bawah dari Thailand sekitar Rp. 5.395 (data
Juni 2019). Kemudian beras harga kualitas Vietnam sekitar Rp.
5.324/kg. Sedangkan, menurut data Pusat Informasi Harga Pangan
Strategis Nasional, harga beras dalam negeri kualitas bawah I hari
ini yang termurah yakni di wilayah DKI Jakarta Rp. 8.200/kg. 13
Berikut data harga beras dalam negeri:

12

Ibid.
Vadhiya Lidyana, “Kenapa Harga Beras RI Lebih Mahal dari
Internasional?” (On-line), tersedia di:
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4617170 (9 Juli 2019).
13
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Tabel 1.2 Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan
Besar/Grosir Indonesia (Rupiah/kg), 2014-2018
Harga Beras

2014

2015

2016

2017

2018

Januari

9.433

10.612

11.614

11.579

12.276

Februari

9.531

10.766

11.729

11.571

12.414

Maret

9.596

10.987

11.678

11.494

12.299

April

9.425

10.648

11.449

11.449

12.035

Mei

9.414

10.569

11.417

11.465

11.943

Juni

9.462

10.679

11.469

11.465

11.907

Juli

9.525

10.732

11.498

11.448

11.936

Agustus

9.525

10.935

11.475

11.411

11.899

September

9.694

11.055

11.448

11.482

11.900

Oktober

9.781

11.169

11.433

11.552

11.926

November

9.924

11.365

11.450

11.665

12.013

Desember

10.344

11.465

11.476

11.838

12.106

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.
Harga beras juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi,
dikarenakan apabila tingkat konsumsi tinggi namun kapasitas
produksinya tidak dapat memenuhi konsumsi, maka dapat
diasumsikan harga beras akan meningkat tajam karena tidak
tersedianya beras dipasar. Jumlah produksi beras yang terus
meningkat belum tentu dapat memenuhi kebutuhan beras didalam
negeri. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia tiap tahun
terus meningkat per tahunnya, sedangkan produksi yang
dihasilkan belum mencukupi tingkat konsumsi masyarakat
(Sari,2014). Fenomena bahwa harga beras itu cenderung selalu
naik walaupun produksi beras yang cenderung fluktuatif, impor
beras yang cenderung menurun dan konsumsi beras yang
cenderung
fluktuatif
menggambarkan
bahwa
terjadi
ketidakstabilan dalam persediaan beras di Indonesia dan

8
pemerintah yang masih bergantung pada impor dibanding potensi
alam yang ada di Indonesia.14
Tabel 1.3 Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia (Ton) Tahun
2010-2015
Tahun
Tingkat Konsumsi Masyarakat
2010

24.029.652

2011

24.892.633

2012

23.964.674

2013

24.236.003

2014

28.779.569

2015

29.292.929

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.
Tabel 1.4 Produksi Beras Indonesia (Ton) Tahun 2010-2015
Tahun

Produksi Beras

2010

66.469.394

2011

65.756.904

2012

69.056.126

2013

71.279.709

2014

70.846.465

2015

75.397.841

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah.

14

Febyola, Mirawati Yanita, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Impor Beras Di Indonesia Dengan Pendekatan Partial Least Square (Pls), (Vol. 2,
2019, ISSN: 2621-1300)
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Konsumsi beras masyarakat Indonesia dapat dikatakan tinggi
dikarenakan setiap orang di Indonesia mengkonsumsi beras setiap
tahunnya sebesar 111 kilogram per kapita per tahun. Konsumsi
beras per kapita masyarakat Indonesia tersebut dapat diterima
karena beras merupakan makanan pokok warga negara Indonesia.
Peningkatan permintaan beras disebabkan karena jumlah
penduduk yang terus mengalami peningkatan. 15
Tabel 1.5 Ketersediaan Beras Dan Kebutuhan Beras
Di Indonesia (Ton)
Produksi Beras
Konsumsi Beras
26.910.000

21.340.000

Sumber : Badan Pusat Statistik
Menurut data Kementrian Pertanian, diketahui bahwa
kebutuhan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Musim
panen yang akan berlangsung pada awal tahun akan menambah
jumlah stok yang ada, sehingga mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan baik. Data yang dimiliki Bulog yaitu cadangan
beras di gudangnya mencapai 2,3 juta ton. Artinya kebutuhan
beras aman. Perhitungan rata-rata konsumsi nasional mencapai
111,58 kilogram per kapita per tahun, dengan angka produksi
beras diperkirakan mencapai titik surplus sebanyak 4,64 juta ton
per tahun. Ketersediaan ini didukung dengan produksi di luar
pulau Jawa dan adanya penanaman varietas padi gogo yang
diketahui tahan pada musim kemarau.
Negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa memerlukan
beras sebagai bahan makanan pokok mereka. Indonesia yang
selalu disebut negara agraris, subur dan sebagainya ternyata tidak
mampu “memberi makanan” penduduknya, sehingga untuk urusan
nasi saja harus impor.16
15

Ibid.
Achmad Fauzi, “Begini Perjalanan Impor Beras Indonesia Sejak Tahun
2000 Hingga 2018”
16

10
Disisi lain peningkatan konsumsi beras nasional dari tahun ke
tahun akan makin terus bertambah seiring dengan adanya
peningkatan jumlah penduduk. Penduduk Negara Indonesia pada
tahun 2014 sebanyak 252.162.786 jiwa dengan tingkat konsumsi
nasional keseluruhan 21.340.032.253,61 kilogram per tahun dan
kebutuhan ini akan terus meningkat. Meskipun Indonesia adalah
negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di
dunia, Indonesia masih tetap merupakan negara importir beras.
Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan
teknikteknik pertanian yang tidak optimal ditambah dengan
konsumsi per kapita beras yang besar (oleh populasi yang besar).
Bahkan, Indonesia memiliki konsumsi beras per kapita terbesar di
dunia.
Setiap orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 89 kilogram
beras per tahun dan para petani kecil mengkontribusikan sekitar
90% dari produksi total beras di Indonesia, setiap petani itu
memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar.17
Konsumsi beras di Indonesia selain untuk kebutuhan rumah
tangga juga dipergunakan sebagai bahan baku industri, pengolahan
bahan baku tepung beras dan bahan makanan lainnya.Indonesia
sebenarnya mempunyai stok beras yang berlimpah dengan
ketersediaan beras nasional pada tahun 2018 bulan Januari 2,8 juta
ton dan Februari 5,4 juta ton, sehingga stok beras pada tahun ini
dinyatakan aman untuk tidak impor beras. Tetapi pemerintah
beralasan bahwa beras yang di impor saat ini adalah untuk
cadangan setiap provinsi di Indonesia. 18
Abu Yusuf mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang
murah dan mahalnya harga di pasar. Murah bukan karena
melimpahnya makanan, dan juga mahal bukan karena kelangkaan
(online),tersediadi:http://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/01/16/161052826(6Janu
ari 2018).
17
Astri Ridha Yanuarti, Mudya Dewi Afsari, “Profil Komoditas Barang
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting”, (Jurnal Komoditi Beras).
18
Yoga Pratama, “Analisis Kebijakan Impor Beras Terhadap Kondisi Panen
Petani Di Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Univesitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 3. 19 Rozalinda,
Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 149.
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makanan, bahkan terkadang makanan sedikit tetapi harganya
murah. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Pernyataan
ilmu yang hidup pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, secara
implisit bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh
supply (penawaran) semata, tetapi juga ditentukan oleh demand
(permintaan).19
Abu Yusuf mengindikasikan bahwa terdapat variabel-variabel
tertentu yang mempengaruhi terbentuknya harga, misalnya jumlah
uang beredar, penimbunan barang dan lain sebagainya.
Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa
apabila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. 19
Permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan akan
menyebabkan adanya kelangkaan. Padahal menurut hukum
kelangkaan suatu barang yang langka, maka akan menyebabkan
harga barang tersebut akan meningkat. 20
Dalam Islam walaupun secara tidak langsung dibahas dalam AlQur‟an mengenai impor, tetapi ada beberapa ayat dalam AlQur’an yang menjelaskan tentang perdagangan, yaitu:

         
             
 
Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka
di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa
: Ayat 29).
19

Ibid.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam,(Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), h. 322.
20
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Kebutuhan beras yang besar dalam negeri mengharuskan suatu
negara
melakukan
perdagangan
internasional,
dimana
perdagangan tersebut menjadi penghubung antar perekonomian
dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional
muncul karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya
sendiri. Impor termasuk kegiatan perdagangan internasional
karena melibatkan perdagangan antar dua negara atau lebih. 21
Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan oleh penulis,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam
mengenai “Pengaruh Harga Beras Dalam Negeri Dan Tingkat
Konsumsi Masyarakat Terhadap Impor Beras Di Indonesia
Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.
C. Batasan Masalah
Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini berfokus
pada ruang lingkup penelitian yang tidak meluas. Penelitian lebih
fokus untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan dan
menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan identifikasi
masalah, peneliti membatasi masalah harga beras dalam negeri dan
tingkat konsumsi masyarakat terhadap impor beras di indonesia
tahun 2010-2019.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah harga beras dalam negeri dan tingkat konsumsi
masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap impor beras di
Indonesia?
2. Apakah harga beras dalam negeri dan tingkat konsumsi
masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap impor beras
di Indonesia?
3. Bagaimana impor beras dalam perspektif ekonomi Islam?
21

Edward Christianto, “Faktor yang mempengaruhi Volume Impor Beras Di
Indonesia”, Jurnal JIBEKA, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2013), h. 39.
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E.

Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran
yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh harga beras dalam negeri dan
tingkat konsumsi masyarakat secara parsial terhadap impor
beras di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh harga beras dalam negeri dan
tingkat konsumsi masyarakat secara simultan terhadap impor
beras di Indonesia.
3. Untuk mengetahui impor beras dalam perspektif ekonomi
Islam.

F.

Manfaat Penelitian
Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang
diharapkan dapat memberi manfaat dari penulis maupun pihak lain
yang membutuhkan. Adapun manfaat dari peneitian ini adalah:
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
yang bermanfaat bagi bidang keilmuan Ekonomi Islam.
b. Manfaat praktis
1) Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau
keputusan dalam penerimaan impor beras di Indonesia.
2) Bagi penulis
Sebagai sarana dan melatih untuk mengembangkan
kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan
untuk dapat menuliskan dalam bentuk karya ilmiah
berdasarkan kajiankajian teori Ekonomi Islam.
3) Secara akademis
Penilitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat
dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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G. Penelitian Terdahulu
Melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian
terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian.
Untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.
Dari latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas,
penelitian ini memfokuskan pada Pengaruh Harga Beras Dalam
Negeri dan Tingkat Konsumsi Masyarakat terhadap Impor Beras
di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang
dilakukan peneliti sebelumnya:
Penelitian yang dilakukan oleh Desi Armaini, Eddy Gunawan,
dengan judul penelitiannya yaitu Pengaruh Produksi Beras, Harga
Beras Dalam Negeri Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Impor
Beras Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh produksi beras, harga beras dalam negeri dan produk
domestik bruto terhadap impor beras di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan data sekunder periode 2000-2014. Model analisis
menggunakan model regresi linear berganda dengan metode
Ordinary least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa harga beras dalam negeri berpengaruh positif dan
signifikan terhadap impor beras di Indonesia. Begitu pula dengan
Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap impor beras di Indonesia. Namun produksi beras
berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap impor beras di
Indonesia.22
Ikke Susanti dalam judul penelitianya yaitu Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Jawa Timur. Dengan
menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Dari
hasil penelitian ini menunjukan variabel harga beras lokal

22
Desi Armaini, Eddy Gunawan, “Pengaruh Produksi Beras, Harga Beras
Dalam Negeri Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Impor Beras Indonesia”, Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Unsyiah Banda Aceh, Vol. 1, No. 2 ISSN : 455-466, (November
2016).
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mempunyai pengaruh paling dominan terhadap volume impor
beras di Jawa Timur. 23
Yona Namira, Iskandar Andi Nuhung, Mudatsir Najamuddin
dalam judul penelitianya adalah Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia. Dengan menggunakan
metode analisis data regresi linear berganda, jenis dan sumber data
menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif. Dari hasil
penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang memiliki
hubungan positif adalah konsumsi beras, stok beras, harga beras
dalam negeri, dan harga beras internasional. 24
Ratih Kumala Sari, dalam judul penelitiannya yaitu Analisis
Impor Beras di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi impor
beras di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda dengan model Error Correction Model
(ECM). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara
parsial maupun secara bersama-sama produksi beras, konsumsi
beras, harga beras dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS berpengaruh dan signifikan terhadap impor beras di
Indonesia. 25 Rikho Zaeroni, Surya Dewi Rustariyuni, dengan
judul penelitiannya yaitu Pengaruh Produksi Beras, Konsumsi
Beras dan Cadangan Devisa terhadap Impor Beras di Indonesia.
Menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian
secara simultan menunjukkan variabel produksi, konsumsi dan
cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap impor beras di
Indonesia. Secara parsial variabel produksi dan konsumsi tidak
berpengaruh terhadap impor beras di Indonesia. 26
23
Ikke Susanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras Di
Jawa Timur”,Vol. 2 ISNN : 2502-3764, (2017).
24
Yona Namira, Iskandar Andi Nuhung, Mudatsir Najamuddin, “FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia”, Jurnal Agribisnis, Vol. 2
ISNN : 1979-0058, (2017).
25
Ratih Kumala Sari, “Analisis Impor Beras Di Indonesia”, Jurnal UNNES,
Vol. 2 ISSN 2252-6765, (2014).
26
Rikho Zaeroni, Surya Dewi Rustariyuni, “Pengaruh Produksi Beras,
Konsumsi Beras dan Cadangan Devisa terhadap Impor Beras di Indonesia”,Jurnal EP
Unud, Vol. 5 ISSN: 2303-6178, (2016).
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Musdalifah Mukhdar, dengan judul skripsi yaitu Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan alat
bantu statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel harga beras lokal, produksi beras
dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap impor beras di Indonesia. Sedangkan secara parsial
variabel harga beras tidak berpengaruh signifikan terhadap impor
beras di Indonesia. 27
Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, terdapat beberapa persamaan maupun
perbedaan pada penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya
yaitu pada penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang
impor beras di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu dimana
sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan
tiga variabel X (variabel bebas) dan satu variabel Y (variabel
terikat) yaitu impor beras. Sedangkan penelitian yang akan penulis
lakukan yaitu terdapat dua variabel X, dimana X1 yaitu Harga
Beras Dalam Negeri, dan X2 yaitu Tingkat Konsumsi Masyarakat,
dan variabel Y yaitu Impor Beras.Dan data yang akan diteliti
menggunakan data time series, yaitu rentang waktu dari tahun
2010-2019.

27

Musdalifah Mukhdar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras di
Indonesia”. (Skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2014).
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perdagangan Internasional
1. Pengertian Perdagangan Internasional
Menurut Deliarnov, perdagangan internasional adalah
kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh
penduduk atau suatu negara dengan negara lain. perdagangan
internasioanl muncul karena pada hakikatnya tidak ada satu pun
negara di dunia yang dapat menghasilkan semua barang atau
jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.28
Menurut Christianto, pengertian perdagangan internasional
menurut kamus ekonomi yaitu perdagangan yang terjadi antara
dua negara atau lebih. Dasar dalam perdagangan internasional
adalah adanya perdangan barang dan jasa antara dua negara
atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 29
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan perdagangan
barang dan jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih
yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta
memperoleh barang dan jasa yang dinginkan, karena negaranya
sendiri belum dapat memenuhi kebutuhan penduduknya.
2. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional
Adapun faktor-faktor pendoron perdagangan internasional
sebagai berikut :
a) Adanya kebutuhan barang atau jasa yang belum dapat
diproduksi di dalam negeri.

28

Kartika Sari, Perdagangan Internasional, (Klaten: Cempaka Putih, 2019),

h. 1
29

Iswandari, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Impor Kedelai Di
Indonesia”, Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8, No. 1, (2014), h.11.
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan
usaha.
Adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dalam mengolah sumber daya
ekonomi.
Adanya perbedaan sumber daya, iklim dan kualitas sumber
daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas
hasil produksi.
Adanya kesamaan selera msayarakat dunia terhadap suatu
produk tertentu.
Keinginan menjalin kerja sama ekonomi, hubungan politik
dan dukungan negara lain.
Berkembangnya globalisasi ekonomi dalam kehidupan
masyarakat dunia.
Kemajuan telekomunkasi, informasi dan transportasi yang
memudahkan pelaksanaan perdagangan internasional.30

3. Hambatan Perdagangan Internasional
a)

Perbedaan Mata Uang Antar Negara
Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta
kepada negara pengimpor untuk membayar dengan
menggunakan mata uang negara pengekspor. Padahal nilai
uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang
pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara
pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara
pengimpor. Dengan demikian, agar antar kedua negara
diuntungkan serta memudahkan proses perdagangan, perlu
adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. 32
b) Pembayaran Antar Negara Sulit dan Risikonya Besar
Negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran
dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau
telegrapic transfer.31
30

Ibid, h.11.
Ibid, h. 8.

32
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c)

Kualitas Sumber Daya Yang Rendah
Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan
sulit bersaing dengan barangbarang yang dihasikan oleh
negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya
menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk
melakukan perdagangan internasional.
d) Adanya Kebijaksanaan Impor Dari Suatu Negara
Setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk
melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya
dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi
maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal
daripada
barang-barang
dalam
negeri,
sehingga
mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk
membeli barang impor.
e) Adanya Organisasi Ekonomi Regional
Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan
perekonomian negara-negara anggotanya. Sebuah organisasi
ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan
impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya,
apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut
melakukan perdagangan internasional dengan negara
anggota tersebut maka akan mengalami kesulitan. 32
B.

Impor Beras
1. Pengertian Impor
Menurut Ratnasari, impor adalah proses barang atau
komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal,
umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor adalah
tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain
ke dalam negeri. Impor merupakan bagian penting dari
perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang31
32

Ibid, h. 9.
Ibid, h. 10.
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barang yang tidak dapat dihasilkan dari suatu negara, atau
negara yang sudah dapat menghasilkan, tetapi belum
mencukupi kebutuhan rakyat. 33
Menurut Larassati, impor adalah arus masuk dari sejumlah
barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara baik untuk
keperluan konsumsi ataupun sebagai barang modal atau bahan
baku produksi dalam negeri. 34
Impor adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak,
seperti orang, pengusaha maupun lembaga pemerintah atau non
pemerintah yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual
kembali di dalam negeri. 35
Impor juga bisa diartikan sebagai kegiatan perdagangan
internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang
dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada di seluruh
wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan guna memenuhi
kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun untuk
kegiatan industri dan lain-lain.36
Impor merupakan bagian atau bentuk dari perdagangan
internasional, perdagangan ini melibatkan antara pihak dari
dalam maupun luar negeri untuk keperluan konsumsi atau
bahan baku produksi dalam negeri. Jadi peran impor dalam
perdagangan internasional itu sendiri adalah untuk memperluas
pasar dan melengkapi kebutuhan antar negara dengan komoditi
unggulan dari negara masing-masing.3738
Aktivitas impor akan menimbulkan aliran uang ke luar
negeri dan imbalannya adalah barang dan jasa luar negeri
33
Jimmy Benny, “Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan
Devisa Di Indonesia”, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4, (Desember 2013), h. 1408.
34
Edward Chrstianto, “Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras Di
Indonesia”, Jurnal JIBEKA, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2013), h. 39.
35
Mahyus Ekanda, Ekonomi Internasional, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 11.
36
I Putu Kusuma Juniantara, et.al.“Pengaruh Ekspor, Impor Dan Kurs
Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode1999-2010”, Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, h.35.
37
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kebijaksanaan (Jakarta: Rajawali Press.
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masuk ke dalam negeri. Aliran barang dan jasa luar negeri yang
masuk ke dalam negeri akan mengancam perusahaan dalam
negeri yang mengahasilkan barang dan jasa sejenis yang
akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Aliran ini biasa
disebut dengan bocoran, karena sebagian pendapatan rumah
tangga maupun perusahaan lari ke luar negeri karena membeli
barang dan jasa luar negeri. 39
2. Faktor-Faktor Yang Dapat Meningkatkan Impor
a)
b)
c)
d)

e)

Tingkat inflasi di dalam negeri lebih tinggi daripada
tingkat inflasi yang yang terjadi di luar negeri.
Meningkatnya kemakmuran masyarakat di dunia.
Kurs devisa yang menguntungkan bagi para importir.
Kebijakan yang menguntungkan bagi importir: Tax
holiday (pembebasan pajak bagi importir, paling tidak
adanya pengurangan pajak) dan adanya subsidi terhadap
barang impor.
Kegagalan kegiatan produksi di dalam negeri. 40

3. Pendistribusian Beras Impor Di Indonesia
a)

Alur Raskin
1) Raskin Sebagai Simpul Perberasan Nasional
Tugas publik Perum Bulog meruakan amanat dari
Inpres No. 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan
gabah dan penyaluran beras oleh pemerintah yang
merupakan intervensi pemerintah dalam perberasan
nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Tugas
pertama, yaitu melaksanakan kebijakan pembelian
gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP). Tugas kedua, yaitu

39

Detri Karya, Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen, (Jakarta:
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menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah yang
diwujudkan daam pelaksanaan program raskin.
Sedangkan tugas ketiga, yaitu menyediakan dan
menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga
beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan
rawan pangan. Kegiatan ketiga tersebut dilaksanakan
oleh Perum Bulog dalam bentuk pengelolaan Cadangan
Beras Pemerintah (CBP).41
2) Distribusi Raskin Dari Gudang Bulog Sampai RTS
Penyaluran raskin diawali dari permintaan alokasi
(Surat Permintaan Alokasi-SPA) dari pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA tersebut
ditujukan
kepada
Kadivre/Kasubdivre
yang
membawahi wilayah tersebut. Atas SPA tersebut oleh
tim koordinasi raskin setempat dibahas jadwal
penyaluranya untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat menyiapka waktu, dana dan tenaga pada
saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke
titik distribusi, tim koordinasi raskin melakukan
pengecekan kondisi beras raskin yang akan disalurkan.
Beras raskin kemudian dikirimkan ke titik distribusi
tujuan sesuai dengan jumlah RTS (Rumah Tangga
Sasaran) yang terdata di wilayah tersebut. Apabila ada
perubahan data RTS maka hal tersebut merupakan
kewenangan
musyawarah
Desa/kelurahan
dan
musyawarah Kecamatan. 42

41

Anggun Juwita Tangkudung, Amir Halid, Yanti Saleh, "Analisis Penerapan
Manajemen Dan Strategi Disribusi Beras Di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
(Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo)”, Jurnal Ilmiah Agribisnis, Vol. 1, No. 1,
ISSN : 2541-6847 (November 2016), h. 3.
42
Ibid, h. 4. 44Ibid, h.5. 45 Desi Armaini, Eddy Gunawan, “Pengaruh Produksi
Beras, Harga Beras Dalam Negeri Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Impor Beras
Indonesia”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah Banda Aceh, Vol. 1, No. 2 ISSN : 455466, (November 2016), h. 458. 46 Riyono, Gigih Erlik Budiharja, “Pengaruh Kualitas
Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk

23
b)

Kemitraan
1) Mitra Kerja Pengadaan (MKP) Dalam Negeri
MKP merupakan perusahaan yang berbadan hukum,
badan usaha atau usaha perseoranganatau Kelompok
Tani
atau
Gabungan
Kelompok
Tani
(Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaatan untuk
melakuakn kerja sama pengadaan gabah/beras dan
pangan lainnya. Landasan kemiraan antara Perum
Bulog dengan mitra kerja pengadaan dilaksanakan
berdasarkan pada:
a) Komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan
Kemitraan Pengadaan Pangan dan sesuai sasaran
yang ditentukan;
b) Tujuan bersama memenuhi target Pengadaan
Pangan dan sesuai instruksi Presiden RI tentang
kebijakan Perberasan Nasional;
c) Berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu
tertentu sesuai dengan kondisi industri pangan
nasional.
2) On Farm
Kegiatan pengembangan usaha guna memberikan
kontribusi bagi perusahaan dan mendukung kegiatan
perusahaan dan juga kegiatan pelayanan publik serta
menyukseskan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan
berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan program
kerja Kementrian Badan Usaha Milik Negara. 44

Aqua Di Kota Pati”. Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 2 ISSN : 2252-826, (Juni
2016), h. 100-101.
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C. Harga Beras Dalam Negeri
1. Pengertian Harga
Menurut Dolan dan Simon, harga merupakan sejumlah
uang atau jasa atau barang yang ditukar pembeli untuk
beraneka produk atau jasa yang disediakan penjual. Sedangkan
menurut Monroe, menyatakan bahwa harga merupakan
pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk
memperoleh produk atau jasa.45
Menurut Untoro, harga adalah kemampuan yang dimiliki suatu
barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Menurut
Fandy Tjiptono, harga merupakan satu-satunya unsur baura
pemasaran yang memberkan pemasukan atau pendapatan bagi
perusahaan.46
Menurut Kotler dan Keller, harga adalah salah satu elemen
bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain
menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah dalam
program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran
dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak waktu. 43
Menurut Basu Swastha, harga merupakan sejumlah uang
yang harus dibayar oleh konsumen atau pembeli untuk
mendapatkan produk yang ditawarkan oleh penjual. Penetapan
harga jual harus sesuai dengan daya beli konsumen yang dituju
dan dengan pertimbangan faktor biaya, pesaing, laba dan
perubahan keinginan pasar. 44
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa harga
adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah
uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan
sejumlah kombinasi barang atau jasa berikut pelayanannya. 45

43

Ibid.
Ibid.
45
Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang
Benar, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), h. 450. 50Serra Renita, “Pengaruh
Produksi Beras, Harga Beras, Tingkat Konsumsi Beras Terhadap Impor Beras Di
44

25
Harga adalah satuan nilai yang diberikan pada suatu
komoditi
sebagai
informasi
kontraprestasi
dari
produsen/pemilik komoditi. Dalam teori ekonomi disebutkan
bahwa harga barang dan jasa yang pasarnya kompetitif, maka
tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran
pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan
atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan pada penjual
pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang
diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian
harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan
dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam
suatu pasar.50
Menurut teori ekonomi, apabila suatu pasar memiliki
persaingan sempurna, maka harga akan ditentukan oleh
mekanisme pasar. Namun hal yang kerap di jumpai dalam
kehidupan nyata adalah jumlah penawaran seringkali tidak
dapat memadai jumlah permintaan. Selain itu, pola masyarakat
yang cenderung konsumtif akan mengakibatkan melonjaknya
permintaan. Tingginya permintaan yang belum tentu dipenuhi
oleh penawaran akan menyebabkan ketidakstabilan harga
dalam pasar. Karena adanya keterkaitan antara suatu barang
dengan barang yang lain akan menyebabkan harga suatu barang
akan berubah apabila harga barang lainnya berubah. 46
Pada kehidupan nyata, harga beras yang ada di pasar tidak
hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah
pun juga ikut andil dalam penentuan harga. Dalam hal ini,
pemerintah diwakili oleh Badan Usaha Logistik (BULOG).
Menurut Suparmin, Bulog dibentuk sebagai lembaga formal
untuk mengemban tugas dalam hal memenuhi penyediaan
pangan, khususnya beras. Walaupun pemerintah telah
melakukan penentuan harga, harga beras berada dalam batasan
penentuan harga yang ditentukan, atau dapat disebut juga
Indonesia”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2019), h. 24-25.
46
Ibid.
52
Ibid.

26
sebagai penentuan harga dasar dan harga atas. Dengan
demikian, diharapkan produsen beras tetap menjual hasil
produksi dengan harga yang layak. Mekanisme permintaan dan
penawaran di pasar sangat menentukan harga beras di
Indonesia.52
Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang
dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang
tidaklah dinisbahkan pada barang sejenis, tetapi dinisbahkan
pada uang. Misalnya 1 kg beras dinilai dengan Rp.9.000,00,-.
Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan
permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi
permintaan dan penawaranlah yang menentukan harga.
Peningkatan permintaan terhadap suatu komoditi cenderung
menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi
barang-barang lebih banyak. 47
2. Jenis-Jenis Harga
Berikut ini jenis-jenis harga yang dikenakan pada suatu
produk :
a) Harga titik dasar (basic point price) adalah harga yang
didasarkan atas titik lokasi atau titik basis tertentu.
b) Harga daftar (list price) adalah harga yang ditunjukkan
atau dipublikasikan. Dari harga ini, pembeli biasanya
dapat memperoleh potongan harga.
c) Harga netto (net price) adalah harga yang harus dibayar,
biasanya merupakan harga daftar dikurangi potongan dan
kemurahan.
d) Harga zona (zone price) adalah harga yang sama untuk
suatu daerah zona atau daerah geografis tertentu.
e) Harga stempel pos (postage stamp delivered price) adalah
harga yang sama untuk semua daerah pasarnya, disebut
juga dengan harga uniform.
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f) Harga C.I.F (cost, insurance and freight) adalah harga
barang yang di ekspor sudah termasuk biaya asuransi,
biaya pengiriman barang dan lain-lain sampai
diserahkannya barang itu kepada pembeli pelabuhan yang
dituju.
g) Harga F.A.S (free alongside price) adalah harga untuk
barang yang dikirim lewat laut. 48
3. Konsep Harga
Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi,
pengertian harga,nilai dan utility merupakan konsep yang
paling berhubungan dengan penetapanharga. Yang dimaksud
dengan utility dan value sebagai berikut :
1. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu
barang, yangmemungkinkan barang tersebut memenuhi
kebutuhan (needs), keinginandan memuaskan konsumen.
2. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan
produk lain. Nilaiini dapat dilihat dalam situasi barter
yaitu pertukaran barang denganbarang. Sekarang ini
kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagitetapi
telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut
harga (price). Harga adalah nilai suatu barang yang
dinyatakan dengan uang.Definisi diatas memberikan arti
bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan
dalam menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa
yangdibutuhkan konsumen. 49
Pasar yang bersaing sempurna akan menghasilkan harga
yang adil bagi si penjual maupun si pembeli. Apabila
mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan
tercapai. Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa
48
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terminologi, antara lain: si‟r al-mithl, thaman al-mithl dan
qimah al-adl. Istilah qimah al-adl (harga yang adil) pernah
digunakan oleh Rasulullah Shalallahu „alaihi wasallam dalam
mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana
budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap
memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau qimah aladl (shahih muslim).
Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan
yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya
transaksi bisnis harus dilakukan pada haga yang adil, sebab hal
tersebut merupakan cerminan dari Komitmen Syariat Islam
terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang
adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan
(kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan
menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan
manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual
memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh
manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.56
4. Harga Dalam Pandangan Islam
Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil
pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran
agama Islam Al-Quran sendiri sangat menekan keadilan dalam
setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah
hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar
khususnyaharga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba
sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi
kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam Firman Allah Ta‟ala
dalam surat Al-Baqarah Ayat 278 yang berbunyi:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut)
jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah: Ayat
278).
Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa
hadist Nabi Muhammad Shallallahu
„Alaihi Wasallam dalam konteks kompensasi seorang majikan
membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi
manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi
yang adil (qimqh al-adl) istilah yang sama juga telah pernah
digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khatab. Ketika
menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham
mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.
Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis
juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan
barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang
adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena
itu mereka mengenalnya dengan harga setara.
Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh
perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering
menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dari
harga yang setara. Ia juga membedakan dua jenis harga yakni
harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai.
Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga
yang adil, ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah
harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara
bebas yakni pertemuan antar permintaan dan penawaran. 50
Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam
hadist yangmenceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan
kepada Nabi untukmenetapkan harga dipasar Rasulullah
menolak tawaran itu dan mengatakan bahwaharga dipasar tidak
boleh ditetapkan karena Allah-lah yang menentukannya.
50
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Menurut pakar Ekonomi Kontemporer teori inilah yang
diadopsi oleh bapak Ekonomi Barat Adam Smith dengan nama
teorinya invisible hands, menurut teori ini pasar-pasar akan
diatur oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan, oleh karena itu
harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan
penawaran.
Harga juga dipengaruhi oleh tingkat-tingkat kepercayaan
terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila
seorang yang terpercaya dan dianggapmampu dalam membayar
kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan
orang tersebut. Tapi bila kredibilitas (kekuatan untuk
menimbulkan kepercayaan) seseorang dalam masalah kredit
telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan
transaksi dengan orang tersebut. Tetapi bila kredibilitas
seseorang dalam masalah kredit telah daragukan, maka penjual
akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut
dan cenderung memasang harga tinggi.
Pada masa Khulafah Rasyidin para Khalifah pernah
melakukan investasi pasar baik pada sisi penawaran maupun
permintaan. Intervensi ini dilakukan para Khalifah dari sisi
permintaan adalah mengatur jumlah barang yang ditawarkan
seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn alKhatab ketika
mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga
gandum di Madinah. Sedangkan intervensi disisi permintaan
dilakukan dengan menanam sikap sederhana dan menjauhkan
dari sifat konsumarisme. Investasi pasar juga dilakukan dengan
pengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan pasar
Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala
pusat pasar di Mekah. 51
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D. Tingkat Konsumsi Masyarakat
1. Pengertian Konsumsi
Menurut Samuelson dan Nordhaus, konsumsi atau
pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah
tangga atas barang jadi dan jasa. Dilihat dari arti ekonomi,
konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau
menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Namun harus
kita ingat terdapat beberapa jenis barang, seperti mesin-mesin
maupun bahan mentah, yang digunakan untuk menghasilkan
barang lain. hal ini dapat disebut dengan konsumsi produktif
(productive consumption). Sedangkan konsumsi yang dapat
memenuhi kepuasan akan kebutuhan secara langsung disebut
sebagai konsumsi akhir (final consumption).
Menurut Suherman Rosyidi, Konsumsi diartikan sebagai
penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung
akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih
tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran
oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. 52
Menurut N. Gregory Mankiw, Konsumsi merupakan
pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang
meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan
lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak
tahan lama seperti makanan, pakaian. Jasa meliputi barang
yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan.
Menurut Muhamad Abdul Halim Pengeluaran konsumsi rumah
tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga
untuk membeli barang-barang dan jasajasa untuk kebutuhan
hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu.53
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumsi
merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga

52
53
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atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada
periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan.
Konsumsi beras nasional pada dasarnya terdiri dari konsumsi
beras untuk pangan dan non pangan. Mengacu pada konsep
Neraca Bahan Makanan (NBM, 2019) maka konsumsi beras
untuk pangan adalah konsumsi beras untuk rumah tangga dan
industri makanan. Sedangkan konsumsi beras untuk non
pangan adalah beras yang digunakan untuk pakan dan industri
non
makanan,
dan
kehilangan
beras
selama
54
pengolahan/tercecer.
2. Fungsi Konsumsi
Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat
pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi
konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
C = a + bY
Dimana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah
tangga, a adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada
jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, b
adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi,
Y adalah pendapatan disposable (pendapatan yang siap
dikonsumsi) a > 0 dan 0 < b < 1.55
3. Perilaku Konsumen
Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau
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keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan
kembali.56
Menurut James F. Engel et al, Perilaku konsumen
didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara
langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan
barangbarang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan
keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan
tersebut.
Menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta, Perilaku
konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan
keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan
dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau
dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.57
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa
perilaku konsumen adalah tindakantindakan yang dilakukan
oleh individu, kelompok yang berhubungan dengan proses
pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan
barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.
4. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Masyarakat
Menurut Suparmoko terdapat beberapa variabel yang
mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, meliputi:
a. Selera Konsumsi
Masing-masing individu berbeda, meskipun individu
tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama, hal
ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap
individu.
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b. Faktor Sosial Ekonomi
Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan
keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap
pengaluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok
umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan
dan akhirnya turun pada umur tua.
c. Kekayaan
Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering
dimasukan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang
menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen
yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando dan Franco
Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu
kekayaan merupakan faktor penting dalam menetukan
konsumsi.
d. Keuntungan atau Kerugian Capital
Keuntungan capital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari
kapital akanmendorong tambahnya konsumsi, selebihnya
dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.
Tingat Harga
Sejauh ini konsumsi riil merupakan fungsi dari pendapatan
riil. Oleh karena itu naiknya pendapatan nominal yang
disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proposi yang
sama tidak akan merubah konsumsi riil.65
Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula faktor-faktor lain
yang mempengaruhi konsumsi, antara lain:
a. Pendapatan
b. Perkiraan harga di masa mendatang
c. Harga barang yang bersangkutan
d. Iklan
e. Ketersediaan barang dan jasa
f. Selera
g. Mode
h. Jumlah keluarga
i. Lingkungan sosial budaya58
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5. Konsumsi Dalam Perspektif Islam
Konsumsi merupakan suatu hal yang penting dalam
kehidupan manusia, karena setiap orang membutuhkan
berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Ia
harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi
tubuhnya dari berbagai iklim ekstrim, memiliki rumah untuk
dapat berteduh, beristirahat keluarga, serta menjaganya dari
berbagai gangguan fatal.
Menurut
Yusuf
al-Qardhawi,
konsumsi
adalah
pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran
untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.
Menurut Yusuf alQardhawi, ada beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi dalam berkonsumsi, diantaranya: konsumsi
pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak
bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan
kekikiran. pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah
dalam Surah Al- Baqarah: Ayat 168 :

          
      
Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi
baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan
itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al-Baqarah :Ayat
168).
Perilaku konsumsi seorang muslim harus didasarkan pada
ketentuan Allah dan Rasul-Nya agar tercipta kehidupan
manusia yang lebih sejahtera. Seorang muslim dalam
berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu:
a. Manusia tidak kuat sepenuhnya mengatur detail
permasalahan
ekonomi
masyarakat
atau
negara.
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Keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah.
Sebagimana firman Allah Ta‟ala dalam Surat An-Nahl ayat
11 yang menjelaskan bahwasanya Allah lah yang telah
menurunkan air dari langit, diantaranya untuk dikonsumsi
manusia dan tumbuhan yang ada di bumi, dan Allah
menumbuhkan tanaman dengan air itu yang darinya tumbuh
bermacam-macam buah.
b. Perilaku konsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai
makhluk sosial. Maka dalam berperilaku dikondisikan untuk
saling menghargai dan menghormati orang lain, yang
perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai
kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumsi
dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana
psikologi orang lain. 59
E. Impor Dalam Perspektif Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu
pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis
dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan
ekonomi dengan cara-cara Islam yang didasarkan atas ajaran
agama Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah. Berikut beberapa
pengertian lebih jelas mengenai definisi ekonomi Islam dari
beberapa ekonom Muslim terkemuka saat ini :
Menurut Manan, Ahmad dan Khan, ekonomi Islam
merupakan implementasi sistem dan etika Islam dalam kegiatan
ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral
masyarakat. Menurut Siddiqie dan Naqvi, ekonomi Islam
merupakan representasi pelaku ekonomi umat muslim untuk
melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh.
Menurut Hazanuzzaman dan Metwally, ekonomi Islam
merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al59

Amiruddin K, Ekonomi Mikro (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan
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Qur‟an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik
ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur‟an dan Sunnah
maka tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan
ekonomi yang dlakukan olehindividu dan komunitas muslim
yang ada, akan tetapi juga merupakan perwujudan perilaku
ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam.60
2. Perdagangan Internasional Menurut Literatur Islam
Dalam sejarah Islam, praktik perdagangan internasional
telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shalallahu „Alaihi
Wasallam dengan membawa dagangan istrinya yaitu Khadijah
hingga ke Negeri Syam. Inilah yang menjadi bukti bahwa
dalam Islam perdagangan itu tidak terbatas yang hanya
berdagang di dalam negeri. Perdagangan memainkan peran
penting dalam memperoleh harta, baik dilakukan dalam skala
kecil atau pun besar (internasional/ekspor dan impor).
Apabila persediaan barang di suatu negara tidak cukup
untuk memenuhi permintaan akan barang tersebut, maka negara
tersebut dapat mengimpor dari negara lain. untuk suatu barang
tertentu faktor selera dapat memegang peranan penting.
Misalnya, mobil, pakaian, rokok, meskipun satu negara telah
dapat menghasilkan barang-barang tersebut, namun
kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. 69
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟,
al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana firman Allah
Subhanahu Wata‟ala yaitu:
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca
kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan
sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka
dengan diamdiam dan terang-terangan, mereka itu
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS.
Faathir: Ayat 29).
Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual
beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada
yang lain atas dasar saling merelakan. Maka dapat disimpulkan
bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar
benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di
antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda yang di
dapat dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian
atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan telah
disepakati.61
Hukum perdagangan internasional dalam Islam
disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang),
bukan pada asal barang. Jika pemilik barang adalah warga
negara Islam, baik Musim maupun kafir dzimmi, maka barang
yang di impor tidak boleh dikenakan cukai. Namun jika barang
yang masuk ke wilayah negara Islam adalah milik warga
negara asing, maka baran tersebut dikenakan cukai sebesar nilai
yang dikenakan negara asing tersebut terhadap warga negara
Islam, atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara negara
Islam dengan negara asing tersebut. Membolehkan
perdagangan internasional dengan alasan sejalan dengan Islam,
karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (al61
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maks) atas barang impor milik warga negara Islam, tidak dapat
dibenarkan.62
Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur
kebebasan dalam melakukan transaksi
(tijaratan „an taradhin) dengan mengindahkan keridhaan dan
melarang pemaksaan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu
„Alaihi Wasallam perdagangan yang dilakukan selalu
didasarkan pada prinsip kebebasan. Artinya kebebasan tersebut
dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara si
penjual dan pembeli.72 Terdapat banyak ayat Al-Qur‟an yang
menjelaskan mengenai tentang diperbolehkannya perdagangan
atau perniagaan, salah satunya pada surah AnNisaa ayat 29
berikut ini:

        
            
   
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu.
Sesungguhnya
Allah
Maha
Penyayang
kepadamu”.(QS. An-Nisaa : ayat 29).
Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiliki
regulasi mengenai perdagangan interasional yang sangat
kontras dengan perdagangan internasonal, diantaranya yaitu : a.
Aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah.
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b. Seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat
diperniagakan ke orang lain.
c. Hukum perdagangan internasional dalam Islam di
sandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik
barang), bukan pada asal barang.
d. Pedagang dari negara kafir mu‟ahid (negara kafir yang
memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), ketika
memasuki wilayah negara Islam akan diperlakukan sesuai
isi perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak.
e. Membolehkan perdagangan internasional dengan alasan
sejalan dengan Islam, karena adanya larangan Islam
terhadap penarikan cukai (al-maks) atas barang impor milik
warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan. 63
3. Pemikiran Abu Ubaid
Ulama besar yang bernama Abu Ubaid bin Salam bin
Miskin bin Zaid al-Azdi telah menyoroti praktik perdagangan
internasional ini, khususnya impor dan ekspor. Pemikiran Abu
Ubaid tentang ekspor impor ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu:
a. Tidak Adanya Nol Tarif
Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zamn
jahiliyah dan telah dilakukan oleh raja bangsa Arab dan non
Arab tanpa pengecualian. Kebiasaan mereka adalah memungut
cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk
ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Maqil, ia
berkata, “saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair
siapakah yang telah kalia pungut cukai barang impornya? Ia
berkata, “kami tidak pernah mengenakan cukai atas muslim dan
mua-hid. Saya bertanya, lantas siapakah orang yang telah
engkau kenakan cukai atasnya? Lalu ia menjawab, “kami
mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana
mereka telah memungut barang impor kami apabila kami
masuk dan mendatangi negeri mereka”.
63
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Hal tersebut diperjelas lagi dengan surat-surat Rasulullah
Shallallahu „alaihi wa sallam, dimana beliau mengirimkannya
kepada penduduk penjuru negeri seperti Tsaqif, Bahrain,
Dawmatul Jandal dan lainnya yang telah memeluk agama
Islam. isi surat tersebut adalah “Binatang ternak mereka tidak
boleh diambil dan barang dagangan impor mereka tidak boleh
dipungut cukai atasnya”. Umar bin Abdul Aziz telah mengirim
sepucuk surat kepada Adi bin Arthaah yang isinya adalah
“Biarkanlah bayaran fidyah manusia. Bairkanlah bayaran
makan kepada umat manusia. Hidangkanlah bayaran cukai
barang impor atas umat manusia. Sebab, ia bukanlah cukai
barang impor. Akan tetapi, ia merupakan salah satu bentuk
merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah Ta‟ala, yaitu :
“Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadapa hak-hak
mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan
berbuat kerusakan”. (QS. Hud : ayat 85).
Dari uraian di atas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan
bahwa cuka merupakan adat kebiasaan yang senantiasa
diberlakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah Ta‟ala
membatalkan sistem cukai tersebu dengan pengutusan
Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam serta agama Islam.
lalu datanglah kewaiban membayar zakat sebanyak seperempat
dari usyur (2,5%), dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, “saya telah
dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia
memerintahkannya supaya mengambil cukai barang impor dari
para pedagang kafir harbi sebanyak usyur (10%), barang impor
pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari usyur (5%),
dan barang impor pedagang kaum muslimin sebanyak
seperempat dari usyur (2,5%).
Yang menarik, cukai merupakan salah satu bentuk
merugikan orang lain, yang sekarang ini di dengungkan oleh
penganut perdagangan internasional (international trade),
bahwa tidak boleh ada tariff barrier pada suatu negara. Barang
dagangan internasional harus masuk dan keluar dari suatu
negara. Dengan kata lain, bea masuk nol persen. Tetapi, dalam
konsep Islam, tidak ada sama sekali yang internasional.
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Meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin.
Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang
besarnya 2,5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5%
untuk ahli dzimmah (kafir yang sudah melakukan perdamaian
dengan Islam), dan 10% untuk kafir harbi (yahudi dan nasrani).
Jadi, tidak ada praktiknya sejak dahulu bahwa barang suatu
negara internasional masuk ke negara lain begitu saja. 64
b.

Cukai Bahan Makanan Pokok
Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan
makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10%, tetapi 5%
dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok
banyak berdatangan ke kota Madinah sebagai pusat
pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari
ayahnya, ia berkata, “Umar telah memungut cukai dari
kalangan pedagang luar, masing-masing dari minyak dan
gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari usyur
(5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan
ke kota Madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang
impor al-Qithniyyah sebanyak usyur (10%)”.65
c. Ada Batas Tertentu Untuk Cukai
Tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada
batas-batas tertentu dimana apabila kurang dari batas tersebut
maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan adDamisyqi (dia adalah petugas cuki di perbatasan Mesir pada
saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat
kepadanya yang isinya adalah “Barang siapa yang melewatimu
dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan
impor mereka. Yaitu pada setiap dua puluh dinar mesti
dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila barang
dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah
engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatkanlah surat
pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai
akan tetap diberlakukan hingga sampai satu tahun”. Jumlah
64
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sepuluh dinar adalah sama dengan jumlah seratus dirham di
dalam ketentuan pembayaran zakat. Seorang ulama Iraq,
Sufyan telah menggugurkan kewajiban membayar cukai
apabila barang impor ahli dzimmah tidak mencapai seratus
dirham. Menurut Abu Ubaid, seratus dirham inilah ketentuan
kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli
dzimmah dan kafir harbi.76
F. Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini penulis memiliki konsep yaitu terdapat
dua variabel independen (bebas) yang merupakan variabel yang
mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya
variabel dependen (terikat). 66 Serta memiliki satu variabel
dependen (terikat) yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau
menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 78 Adapun variabel
independen dalam penelitian ini yaitu harga beras dalam negeri
dan tingkat konsumsi masyarakat, sedangkan variabel
dependennya yaitu impor beras.
Penulis melihat bahwa harga beras dalam negeri dan tingkat
konsumsi masyarakat memiliki hubungan yang dapat
mempengaruhi Indonesia selalu melakukan impor beras setiap
tahunnya. Konsumsi beras masyarakat Indonesia dapat dikatakan
tinggi dikarenakan setiap orang di Indonesia mengkonsumsi beras
setiap tahunnya sebesar 111 kg per kapita. Hal itu dapat diterima
karena beras merupakan makanan pokok warga negara Indonesia.
Suplai produksi beras yang saat ini terbatas, yaitu karena alih
fungsi lahan sawah yang saat ini semakin gencar dilakukan.
Beberapa proyek pembangunan kota seperti pembangunan
pelabuhan, bandara sampai infrastruktur, turut menyumbang
pengurangan lahan sawah di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah
satu pemicu harga beras lokal yang cenderung lebih tinggi
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dibandingkan harga beras impor, serta ketersediaan beras impor
yang lebih banyak di pasar dibandingkan beras lokal.
Berdasarkan asumsi-asumsi yang mempengaruhi impor beras
di Indonesia, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai
berikut:

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka
berpikir diatas, penulis mencoba menguraikan apakah terdapat
hubungan antara variabel X1 (Harga Beras Dalam Negeri) dan X2
(Tingkat Konsumsi Masyarakat) dengan variabel Y (Impor Beras).
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G. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian
biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan
sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada
teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga
dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan
masalah pada penelitian, belum jawaban yang empirik. 67 Maka
hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Harga Beras Dalam Negeri terhadap Impor Beras di
Indonesia
Harga beras dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
harga. Kenaikan harga tersebut antara lain dapat disebabkan
menipisnya stok beras dibeberapa daerah karena belum
memasuki panen raya atau juga dapat dikarenakan impor beras
yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
nasionalnya belum terealisasi. Hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Ikke Susanti (2017) menemukan bahwa variabel
harga beras lokal berpengaruh terhadap beras impor. 68 Lalu,
hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Armaini, Eddy
Gunawan, menunjukkan bahwa harga beras dalam negeri
berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di
Indonesia. 69 Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh
Musdalifah Mukhdar, secara simultan variabel harga beras
berpengaruh signifikan terhadap impor beras, Sedangkan
secara parsial variabel harga beras tidak berpengaruh signifikan
terhadap impor beras di Indonesia. 70
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Melihat dari penelitian tersebut maka hipotesis pertama yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H0 = Harga beras dalam negeri tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap impor beras di Indonesia.
H1 = Harga beras dalam negeri berpengaruh positif dan
signifikan terhadap impor beras di Indonesia.
2. Pengaruh Tingkat Konsumsi Masyarakat terhadap Impor Beras
di Indonesia
Konsumsi beras dari tahun ke tahun meningkat, karena
setiap tahun pula jumlah penduduk meningkat. Dalam hal
pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia, menghadapi dilema
antara upaya mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri
dengan cara peningkatan produktivitas dan impor beras, dengan
upaya menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau
oleh semua pihak. Namun dengan semakin meningkatnya
jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap
beras dan upaya peningkatan produktivitas dalam negeri tidak
dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kumala Sari,
yaitu diperoleh data bahwa tingkat konsumsi beras per kapita
per tahun masyarakat Indonesia meningkat per tahunnya.
Sedangkan produksi yang dihasilkan kurang mencukupi tingkat
konsumsi masyarakat Indonesia. Sehingga untuk menutupi
kekurangan tersebut pemerintah mengambil keputusan untuk
melakukan impor beras dari negara lain. Berdasarkan hasil
penelitian disimpulkan bahwa secara parsial konsumsi beras
berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di
Indonesia. 71 maka hipotesis kedua yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H0 = Tingkat konsumsi masyarakat tidak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia.
H2 = Tingkat konsumsi masyarakat berpengaruh positif dan
signifikan terhadap impor beras di Indonesia.
71
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3. Pengaruh Harga Beras Dalam Negeri dan Tingkat Konsumsi
Masyarakat Terhadap Impor Beras Di Indonesia
Kenaikan harga beras dapat disebabkan oleh menipisnya
stok beras dibeberapa daerah karena belum memasuki panen
raya atau juga dapat dikarenakan impor beras yang dilakukan
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya belum
terealisasi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan beras di
Indonesia, menghadapi dilema antara upaya mencukupi
kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan cara peningkatan
produktivitas dan impor beras, dengan upaya menjaga
kestabilan harga beras agar tetap terjangkau oleh semua pihak.
Namun dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk akan
meningkatkan permintaan terhadap beras dan upaya
peningkatan produktivitas dalam negeri tidak dapat memenuhi
kebutuhan beras dalam negeri. Maka, hipotesis ketiga yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H0 = Harga beras dalam negeri dan tingkat konsumsi
masyarakat secara bersama-sama tidak berpengaruh
signifikan terhadap impor beras di indonesia.
H3= Harga beras dalam negeri dan tingkat konsumsi
masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap impor beras di indonesia.
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