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Modifikasi Model Perslmalan Produksi Padi N a s i d  CE% 

Dea 0 1 E ~ v i n a 2 ,  Alunad Ansori Mattjiz, Budi Wary& 

Badrm Ptrsat Statistik Indonesia melaMan perandan terhadap -prwiuksi pa& Nasional dm 
dipubEW pada tiup fanggal 15 F e M ,  15 !unit tian 15 Qktober. Angka yang m k a  publikasikan itu 
disebut A+ Ranralan 1 (ARAM I) ,  An& W m  2 ( A W  2), dan A?@a J b m a h  3 (ARAM 3). 
H-7 ARAM 1 2002 nenunjukkan penumnan produkm' parlr Nasional. Frnomena ters&ut nrminobuUlan 
perdebatan di Departemen Pertanian. Oleh karena itu perlu admtp peffgkaJiun terhiuiap metode 
peramalan produksi pa& yang s e l m  itti di.guffakan. 

Pmclitian ini bertujuan untuk ntenghasiikrm model perumalan produksi pdz Nasional baru ym~g 
merupakan mod@& d a n  d l  yang selama ini digunakan, hgan memasukkan vmiabtl-vmiabel ban. 
Dilakukan juga analisis deret wakiu mggunskan ARIMA untuk mamatkrm vmiabel-vmiabel bmu 
yang h e n u  dimasukkan tersebut. 

HPil dmi model modifikmi untuk m a l k a n  pmluksi pdr Nmimal ini bisa dikntakan lebih baik 
danLn?pada hasil ARAM BPS. Hal ini bisa dilihat dan' hasil penpjian hipofesis mengunakan tingkat 
kepcrmyaan 90%, dimana hasil ramatan model modijikasi tidak berbeda nyata&ngan'~T~P BPS (dengun 
nilm p = 0.129), sedangkan ARAM BPS berbeda nyata dengan ATAP BPS (dengun nihi p 0.U52). 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Badan Pusat Statistik Indonesia 

mempublikasikan Angka Ramalan (AKAM), 
A q b  Sznentara (ASEM), dan h g h  Tetap 
(ATAP) produksi padi nashnal. Angh 
Randan produksi padi nasiplcal 
dipubkkasikan tiga kal  s&ahw,, yaitu 
ARAM 1 pada bulan Febmari, ARAM 2 pada 
bulan Juni, dan ARAM 3 pada bulan Okbber. 
Angka Sementara dan Angka Tetap tahun 
sebelumnya dipublilcasikan pa& bulan Juni 
dan Oktober, bersamaan dengan ARAM 2 
dan ARAM 3. 

ARAM 1 2002 telah dtipblikasikan pada 
tanggal 15 Fehari  2002 dm mmunjukkan 
pcswmnan p d u k s i  padi secara nasiod. 
Renuntnan ini mnimbulkan perdebatan, 
bahwa Departemen Pertartian telah berupaya 
menerapkan berbagai macam kebijakan 
untuk meningkatkan produksi padi nasional, 
kenyatiwmya ARAM I menurun. Hal ini 
mengcibatkan muncubya keraguan 
t&d&p model peramalai, produksi padi 
yang selama ini digunakan oleh BPS. 

Dari kenyataan tersebut dicoba dilakukan 
modifikasi model peramalan produksi padi 
yang telah ada, yaitu yang digunakan oleh 
BPS, untuk mndapatkan model peramalan 
Yang 

T u i w  
Tyuan dari pmditian ini adalah 

mem- swtu model peramalan 
p d u k s i  padi nasional yang merupakan 
modifikasi hari model peramalan yang 
digunakan oleh BPS dengan memasukkan 
variabel-variabet baru yang mempunyai 
pengaruh terhadap produksi padi. - 

Luas Piinen, Praduktivitas, dan Produksi 
BPS dwn Deptan (1994) mendefinisikan luas 

panen, produktivitas, dan produksi sebagai 
berikut: 

Luas panen mempakan luas lahan sawah 
yang bisa diambil hasilnya. Luas tanam 
mewpalcan luas lahan sawah yang 
ditanami. 
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