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ABSTRAKSI

ANALISIS PRESISTENSI 7 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI DI
PALEMBANG

Oleh : Sapto Laksono, Rosmiyati Chodijah Saleh 
Dan Muhammad Subardin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai presistensi 7 komoditas 

peyumbang inflasi di kota Palembang, dan berapa lama waktu yang di butuhkan 

komoditas tersebut dalam menyerap guncangan (shock) dan berapa cepat komoditas

tersebut kembali ke perilaku rata-rata jangka panjangnya ketika terjadi gangguan atau

shock. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data bulan

januari 2000 sampai desember 2009. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

kualitatif.

Hasil perhitungan menunjukan bahwa kelompok transport, komunikasi dan jasa 

yang memiliki nilai presistensi paling tinggi di banding komoditas lainnya. Kelompok 

transport, komunikasi dan jasa tersebut membutuhkan waktu yang paling lama dalam 

menyerap guncangan dan kembali ke perilaku rata-rata jangka panjangnya di banding 

dengan komoditas lainnya.

Kata kunci: iinflasi, derajat presistensi, waktu untuk kembali ke perilaku rata-rata jangka 

Panjangnya
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ABSTRACT

ANALYSIS PERSISTENCE VALUE OF 7 COMMODITIES THAT 
SUPPORT THE INFLATION IN PALEMBNG

By : Sapto Laksono, Rosmiyati Chodijah Saleh 
and Muhammad Subardin

The purpose of this paper is to fmd out the persistence value of 7 commodities

that support the inflation in Palembang and how Iong these commodities can absorb the

shock and go back to the average long term. The data used in this paper was secondary

data, namely firom January 2000 to December 2009, this paper used qualitative

technique analysis. The result showed that commodity of transport, communication and

sevice has higher value of persistence than other commodities. This commodity needs a 

very long time to absorb the shock and go back to the average long term.

Keyword : inflation, time to absorb the shock and qualitative method.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak masalah yang terdapat dalam suatu perekonomian, salah satunya inflasi. 

Inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana teijadi kenaikan harga

sehingga menyebabkan penurunan nilai uang. Miskhin, (2003:663) ”Milton 

Friedman mengatakan Inflasi merupakan fenomena moneter bila teijadi kenaikan harga 

teijadi secara terus menerus. Tingkat laju inflasi ditentukan oleh kekuatan permintaan 

dan penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar 

atau masyarakat”.

Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah 

atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam 

arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan 

membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya 

dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat teijadi inflasi tak terkendali (hyperinflasi) 

keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, orang menjadi tidak 

bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat 

dengan cepat, para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta 

kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka 

menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu

secara terus

menerus
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Perekonomian suatu Negara memiliki suatu tujuan agar dapat mengontrol kinerja 

perekonomiannya. Salah satunya adalah tujuan jangka panjang seperti yang di uraikan

Sadono (2003:333)

“Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat 
inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat 
inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah 
karena ia adalah sukar untuk. di capai. Yang paling penting di 
utamakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah”.

Inflasi yang tinggi dapat akan mengganggu perkembangan perekonomian. Hal ini 

di karenakan apabila inflasi terjadi maka harga-harga akan mengalami kenaikan. 

Kenaikan harga akan berdampak pula pada biaya produksi perusahaan. Hal ini di

ungkapkan oleh Sadono (2003:339) yaitu

“Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakan 
perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus 
menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka 
pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk 
tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dapat di capai dengan 
membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Oleh 
karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang 
bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat 
ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran 
akan terjadi”.

Salah satu yang menjadi sifat dari inflasi ialah “Inflasi bersifat presistensi”. 

Melalui pendekatan presitensi maka pengamatan terhadap perilaku inflasi pada dasarnya 

dilakukan ketika perekonomian suatu Negara mendapatkan gangguan atau shock yang 

mendorong terjadinya kenaikan harga-harga. Pengertian inflasi yang presisten diartikan 

dengan seberapa cepat inflasi tersebut kembali ke perilaku jangka panjangnya ketika 

terjadi gangguan atau shock. Semakin lama waktu yang di butuhkan inflasi untuk 

kembalt ke pertlaku rata-rata jangka panjangnya maka semakin tinggi presitensi inflasi 

yang ada. Dengan di ketahuinya persistensi suatu inflasi, maka dapat di ketahui juga

naik
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berapa lama waktu yang di butuhkan suatu inflasi untuk kembali ke perilaku rata-rata 

jangka panjangnya ketika terjadi gangguan atau shock. (Alamsyah, Halim, 2008). 

Banyak studi telah di lakukan dalam upaya mengenali dinamika inflasi, terutama 

mengenai presistensinya. Presistensi merupakan suatu kondisi dimana suatu variable 

akan cenderung menjauh dari nilai awalnya untuk waktu yang cukup lama, jika 

mengalami guncangan. Presistensi inflasi penting dikenali untuk membantu upaya 

peramalan inflasi, terutama mengenai polanya dalam menyerap guncangan. (Alamsyah, 

et al: 2008).

Dalam kaitannya dengan prisistensi inflasi, Badan Pusat Statitistik (BPS) 

menetapkan tujuh komoditas pembentuk inflasi. Ketujuh itu meliputi Inflasi di 

Palembang terbentuk dari beberapa komoditas. Badan Pusat Statistik menetapkan ada 7 

komoditas penyumbang inflasi di kota-kota seluruh Indonesia. 7 komoditas tersebut juga

yang membentuk inflasi di palembang. Komoditas tersebut antara lain kelompok bahan

makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, kelompok perumahan,

air, listrik & bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok

pendidikan, rekreasi & olahraga, dan kelompok transportasi & komunikasi.

Perkembangan prisestensi inflasi di kota Palembang cukup berarti bagi stablitas 

perkeonomian. Inflasi berkembang fluktuakif terlihat dari tabel 1.1. pergerakan inflasi di 

kota palembang yang fluktuatif dari tahun 2000-2009. Komoditas pangan mengalami 

guncanga yangg cukup tinggi di bandingkan dengan 6 komoditas lainnya. Hal ini dapat 

di lihat dari pergerakan yang di tunjukan oleh tabel 1.1.

Berbagai kajian secara umum mendefinisikan persistensi inflasi sebagai 

kecepatan inflasi kembali menuju kepada keseimbangan jangka panjang ketika 

merespons berbagai jenis gejolak (Angeloni, et.al, 2004 dan Altissimo, et.at dalam

3



Halim Alamsyah). Sumber gejolak dapat bersumber dari perkembangan faktor-faktor 

fundamental seperti pergerakan nilai tukar, kebijakan fiscal dan harga minyak dunia 

maupun dari pengaruh supply shock seperti gangguan distribusi, perubahan cuaca dan 

berbagai dampak bencana alam. Pengertian lain yang lebih sederhana diajukan oleh 

Batini dan Nelson (2001) dan Batini (2002) yang mendefinisikan persistensi inflasi 

sebagai (1) otokorelasi yang positif pada inflasi, (2) jeda atau lag antara keputusan 

kebijakan moneter yang sistematik dan tingkat puncak pada inflasi, dan (3) jeda atau lag

dari respons inflasi pada kebijakan yang non-systematic.

Gambar 1.1
Perkembangan 7 komoditas penyumbang inflasi di 

Palembang 2000-2009

60.00
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Sumber: Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia
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Pada kelompok bahan makanan, presistensi inflasi dapat dipengaruhi faktor 

iklim. Kondisi iklim yang tidak menentu akan menyebabkan hasil panen yang tidak 

maksimal. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir. Apabila banjir 

menyerang lahan pertanian makan akan merusak tanaman, 

menyebabkan lahan pertanian yang terkena banjir menjadi gagal panen karena 

tanamannya rusak terendam oleh banjir. Hal tersebut akan mempengaruhi supply 

terhadap kelompok bahan makanan terutama output pertanian (misal cabe). Apabila 

supply kelompok bahan makanan terganggu, maka relatif akan mempengaruhi inflasi 

kota Palembang. Konsumen akhir bahan makanan ini terbanyak adalah di daerah 

perkotaan. Sehingga apabila supply terhadap bahan makanan ke kota terganggu makan 

akan memepengaruhi presistensi inflasi kota palembang.

Selain kondisi iklim, presistensi inflasi pada kelompok makanan juga dapat 

dipengaruhi harga input produksi (misal pupuk) juga dapat mempengaruhi hasil 

produksi petani. Semakin tinggi harga pupuk maka akan meningkatkan biaya produksi 

petani. Tingginya biaya produksi kadang tidak di imbangi dengan harga jual di kalangan 

petani yang cukup tinggi, sehingga harga jual tersebut dapat menutupi biaya produksi. 

Hal tersebut juga akan membuat kelompok bahan makanan ini memiliki waktu yang 

lama untuk menyerap guncangan.

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau. Pada kelompok ini 

kondisi bahan baku menjadi hal yang sangat penting. Ketersediaan

Kondisi ini akan

bahan baku

merupakan hal yang sangat penting. Apabila terdapat masalah pada bahan baku, maka 

akan mempengaruhi jumlah produksi kelompok ini. Kebanyakan bahan baku produksi di 

impor dan luar negn, hal ini menyebabkan harga bahan baku tinggi karena terpengaruh 

dengan harga internasional. Terganggunya jumlah produksi akan memicu kenaikan
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inflasi di Palembang. Selain bahan baku, biaya promosi yang besar juga mempengaruhi 

harga jual yang tinggi. Namun apabila pengusaha tidak mempromosikan produknya 

akan menyebabkan jumlah produk yang di jual sedikit. Hal tersbut mempengaruhi harga 

produk makanan jadi mengalami kenaikan, hal ini dapat menyebabkan inflasi. Hal ini 

juga dapat mengakibatkan lamanya waktu yang dii butuhkan untuk menyerap guncangan 

yang teijadi.

Kelompok perumahan, air, listrik & bahan bakar juga memberikan sumbangan 

pada inflasi kota Palembang. Perkembangan kota Palembang yang sangat pesat 

menyebabkan banyak penduduk yang berpindah ke Palembang untuk 

penghidupan yang lebih baik. Penduduk palembang pada tahun 2000 sebesar 1451419 

juta jiwa pada 2002 sebesar 1505304 juta jiwa terlihat dari data tersebut penduduk 

palembang mengalami kenaikan. Hal ini berimbas pada permintaan terhadap perumahan, 

konsumsi air, listrik dan bahan bakar. Banyaknya permintaan terhadap pemukiman di 

Palembang membuat harga komoditi tersebut melambung tinggi. Sebagai contoh 

banyaknya pembangunan perumahan di Palembang. Pda tahun 2008 jumlah

mencan

rumahtangga yang memiliki rumah dari tembok adalah sebanyak 64.66 persen.

Sedangkan yang terbuat dari bambu adalah 0 persen. Hal ini menunjukan bahwa 

tingginya permintaan terhadap rumah yang terbuat dari tembok. Selain itu pengusaha air 

minum di Palembang juga menaikan harga karena banyaknya permintaan terhadap air 

minum. Akibat dari harga yang tinggi tersebut teijadi inflasi di kelompok ini. Hal ini 

juga membuat inflasi kota Palembang juga tinggi. Tingginya permintaan terhadap 

pemukiman akan membuat kelompok ini membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyerap guncangan yang terjadi.
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Kelompok berikutnya yang ikut membentuk inflasi kota Palembang adalah 

kelompok sandang. Perilaku koumtifisme, perkembangan mode, promosi, dan berdirinya 

pusat perbelanjaan mendorong meningkatnya permintaan akan keperluan sandang di 

palembang. Karena banyaknya penduduk yang pindah ke Palembang, menyebabkan 

permintaan akan keperluan sandang di Palembang mengalami peningkatan. Jumlah 

penduduk Palembang paeda tahun 2008 sebanyak 1.417.047 juta jiwa. Di bandingkan 

dengan kabupaten lainnya di sumatera selatan, Palembang memiliki jumlah penduduk 

yang paling tinggi. Tingginya permintaan terhada sandang di Palembang akan 

menyebabkan inflasi kelompok ini akan tinggi. Ini di karenakan para produsen 

mengambil momentum banyaknya permintaan ini dengan menaikan harga produknya 

untuk meningkatkan keuntungan yang di peroleh. Hal ini akan berdampak tingginya 

infalsi pada komoditas tersebut. Apabila tingginya permintaan sandang tidak di 

imbangin dengan supply yang sama, maka akan memperlambat waktu yang di butuhkan 

kelompok sandang dalam menyerap guncangan yang terjadi.

Wabah penyakit yang menyerang masyarakat mengakibatkan biaya berobat 

menjadi tinggi. Pada tahun 2008 jumlah persentase penduduk yang mengalami keluhan 

penyakit adalah sebanyak 49.24 persen. Keluhan kesehatan yang di alami antara lain, 

panas, batuk, pilek, asma, diare, sakit kepala berulang sakit gigi dan lainnya. Sedangkan 

jumlah penduduk yang berobat di rumah sakit pemerintah adalah sebesar 1.30 persen, 

rumah sakit swasta 1.42, praktek dokter sebesar 8.80, dan puskemas sebesar 9.39. 

Topografi Palembang yang kebanyakan daerahnya merupakan rawa menyebakan banyak 

wabah demam berdarah di Palembang. Hal ini di karenakan rawa-rawa tersebut menjadi 

tempat bertelurnya nyamun penyebar penyakit demam berdarah. Selain itu, tingginya 

harga obat juga mempengaruhi biaya kesehatan masyarakat. Banyakya obat-obatan yang
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mengakibatkan harga obat melambung tinggi. Pesentase penduduk yang 

menggunakan obat modem di Palembang pada tahun 2008 sebesar 95.91 persen, ini 

menunjukan bahwa hamper seluruh penduduk Palembang mengkonsumsi obat modem.

mempengaruhi inflasi kelompok kesehatan yang pada akhirnya 

berpengaruh pada inflasi kota Palembang. Apabila sumber wabah penyakit tersebut tidak 

segera di tangani maka akan mempengaruhi lamanya waktu yang di butuhkan kelompok 

kesehatan dalam menyerap guncangan yang teijadi.

Kelompok berikutnya yang menyumbang inflasi di Palembang ialah kelompok 

pendidikan, rekreasi & olahraga. Banyaknya berdiri sekolah seoklah mewah di 

Palembang memicu tingginya biaya pendidikan di Palembang. Karena sekolah sekolah 

tersebut memiliki kualitas yang lebih baik di banding dengan sekolah lainnya maka 

sekolah tersebut mengenakan biaya yang tinggi bagi para siswa yang bersekolah di sana. 

Biaya pendidikan yang tinggi dan harga buku pelajaran yang tinggi memicu tingginya 

inflasi kelompok ini. Selain itu masih sedikitnya saran rekreasi di paelmbang 

menyebabkan harga saran rekreasi yang ada di Palembang melambung tinggi. Hal 

tersebut menyebakan inflasi komoditas tersebut tinggi. Apabila kondisi ini berlanjut 

akan mengakibatkan lamanya waktu yang di butuhkan kelompok tersebut untuk 

menyerap guncangan yang teijadi.

Kelompok terakhir yang ikut menyumbang inflasi di adalah kelompok 

transportasi & komunikasi.tingginya pertumbuhan kendaraan di Palembang yang tidak 

di iringi dengan pertumbuhan jalan, membuat kemacetan di kota Palembang. Jaringan 

jalan yang mempunyai kondisi baik saat ini adalah ± 63,87% dari seluruh

di impor

Hal ini akan

panjang

jaringan jalan yang ada. Jaringan jalan yang mempunyai kondisi sedang mempunyai 

panjang ± 19,10% serta jaringan jalan yang mempunyai kondisi rusak adalah ± 17,03%
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dari panjang seluruh jalan di Kota Palembang. Kemacetan yang teijadi akan menambah 

waktu tempuh yang lama. Selain itu kemacetan tersebut akan mempengaruhi biaya 

transportasi, karena macet akan meningkatkan konsumsi BBM kendaraan di Palembang 

yang akhirnya memicu tingginya inflasi komoditas ini. Hal ini akan mengakibatkan 

inflasi Palembang turut naik. Apabila kondisi jalan yang ada tidak segera di perbaiki dan 

jumlah jalan tidak di tambah makan akan mempengaruhi waktu komoditias ini dalam

menyerap guncangan.

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat di lihat dengan jelas melaui 

besarnya pendapatan yang di terima oleh rumah tangga yang bersangkutan.dari data 

susenan menunjukkan bahwa secara umum di sumatera selatan modus rata-rata 

pengeluaran penduduk sebulan adalah pada golongan pengeluaran antara Rp 300.000- 

Rp499.999 dengan persentase sebesar 39,11 persen, ada juga beberapa kabupaten kota 

yang sebagian besar penduduknya berada pada golongan pengeluaran Rp 200.000- 

Rp299.999 yaitu kabupaten Oku selatan dan empat lawang. Penduduk yang berada pada 

golongan pengeluaran “kurang dari Rp 100.000” persentasen pengeluaran rata-rata 

perkapita untuk bahan makanan adalah 19.97 persen. Angka persentase tersebut terus 

meningkat sampai pada golongan pengeluaran rata-rata perkapita untuk bukan makanan 

mencapai 61.00 persen. Secara umum persentase pengeluaran untuk barang bukan 

makanan sebesar 40.65 persen. Dari hasil Susenan 2009 terlihat bahwa pengeluaran rata- 

per kapita untuk perumahan merupakan persentase yang paling besar bila di 

bandingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya yaitu sebesar 49.15 

persen.sedangkan pengeluaran barang dan jasa sebesar20.51 persen. Pengeluaran untuk 

pendidikan sebesar 9.21 persen. Pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, tutup kepala 

hanay sebesar 6.17 persen. Sedangkan persentase pengeluaran rata-rata perkapita untuk

rata

9



makanan pokok sebesar 15.53, sebaliknya porsi pengeluaran rata-rata perkapita untuk 

makanan berprotein tinggi yaitu ikan, daging, telur, dan susu sebesar 24.84 persen.

Inflasi pada umumnya dianggap memiliki sifat yang presisten. Semakin presisten 

inflasi, atau semakin tinggi derajat presistennya, maka semakin sulit bagi kebijakan 

moneter untuk menurunkannya. Semakin sulit bagi kebijakan moneter untuk 

menurunkan inflasi, maka kinerja perekonomian akan semakin terganggu, dan biaya 

disinflasi pun akan semakin besar.

Presistensi inflasi sangatlah penting untuk di ketahui. Dengan di ketahuinya 

presistensi suatu inflasi maka dapat di ketahui berapa lama waktu yang di butuhkan 

inflasi tersebut untuk kembali ke titik mulanya. Karena sangat pentingnya untuk 

mengetahui derajat presistensi inflasi dalam perekonomian, maka peneliti ingin mencoba 

meneliti derajat presistensi inflasi yang ada di Palembang. Dalam hal penelitian ini 

peneliti ingin meneliti derajat presistensi inflasi dari 7 komoditas pokok penyumbang 

inflasi kota Palembang. Mengetahui adanya derajat presistensi inflasi 7 komoditas pokok 

penyumbang inflasi kota Palembang maka akan di ketahui pula berapa lama waktu yang 

di butuhkan suatu komoditas penyumbang inflasi di Palembang untuk menyerap 

goncangan yang terjadi atau kembali ke titik mulanya.

Berdasarkan derajat presistensi suatu komoditas penyumbang inflasi di 

Palembang, maka di ketahui komoditas mana yang memiliki derajat persistensi yang 

paling tinggi, dan komoditas mana yang dapat menyerap goncangan paling cepat atau 

yang memiliki waktu paling singkat untuk ke titik mulanya.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian uu adalah.

1. Komoditas mana yang memiliki derajat presistensi paling tinggi di antara 7 

komoditas penyumbang inflasi di kota Palembang?

2. Berapa lama waktu yang di butuhkan komoditas tersebut untuk menyerap 

guncangan atau shock dan kembali ke perilaku rata-rata jangka panjangnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui komoditas penyumbang inflasi manakah yang memiliki tingkat 

presistensi yang paling tinggi di Palembang?

2. Mengetahui berapa lama waktu suatu komoditas penyumbang inflasi dalam

menyerap guncangan dan kembali ke perilaku rata-rata jangka panjangnya ?

3. Bagaimana hubngan antara tingkat presistensi dengan waktu yang di butuhkan

inflasi dalam menyerap guncangan dan kembali ke perilaku rata-rata jangka

panjangnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di peroleh dari penulisan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui komoditas apa yang memiliki tingkat presistensi yang paling tinggi 

dalam presistensi inflasi di Palembang selama periode 2000-2009. Dan juga 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang telah di bahas.
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