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ABSTRAK 

 

 

Muhammad Iqbal Habie, 2014; Pengaruh Harga Tembakau dan Pendappatan 

Perkapita Terhadap Konsumsi Tembakau Di DKI Jakarta  Tahun 2003-2013. 

Dosen Pembimbing; Dra. Endang Sri Rahayu. M.Pd dan Dr. Siti Nurjanah, SE, 

M.Si  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga tembakau dan 

pendapatan perkapita terhadap konsumsi tembakau di DKI Jakarta. Adapun data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data time 

series periode 2003-2013 dalam kuartal yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, 

Departemen Pertanian dan Laporan Kementrian Kesehatan tentang tembakau. 

Metode penelitian menggunakan metode regresi kuadrat terkecil (OLS). Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

model analisis regresi berganda menggunakan software SPSS 16.0, output 

menunjukkan bahwa harga tembakau (X1) dan pendapatan perkapita (X2) masing 

masing berpengaruh negative dan positif  dan signifikan terhadap konsumsi 

tembakau (Y) di Indonesia. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai 

signifikansinya = 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan secara simultan harga 

tembakau dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan pada α = 5% terhadap 

konsumsi tembakau di DKI Jakarta. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh 

sebesar 0,968 memiliki pengertian bahwa perubahan konsumsi tembakau dapat 

dijelaskan oleh perubahan harga tembakau  dan pendapatan perkapita sebesar 96,8 

% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam 

model penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Konsumsi Tembakau, Harga Tembakau, Pendapatan Perkapita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Muhammad Iqbal Habie, 2014; The Influence of the Prices of Tobacco and  Per 

Capita Income Against Tobacco Consumption in DKI Jakarta in 2003-

2013. Faculty Mentors and Lectures ; Dra. Endang Sri Rahayu. M. Pd and Dr. Siti 

Nurjanah, S.E., M.Si. 

 

This research aims to analyze the influence of tobacco prices and per-

capita income against  tobacco consumption in DKI Jakarta. As for the data 

used in this research are the secondary, with  time series data from 2003 to 2013 

in the quarter gained from the Central Bureau of statistics, the Ministry of 

agriculture and Ministry of  Health Reports about tobacco. Research 

methods using quadratic regression method called OLS. Data analysis techniques 

used in this research is to use multiple regression analysis model using 

the software SPSS 16.0, the 

output shows thathepricesof tobacco(X1) andincome percapita (X2) each influenti

al negative andpositive and significantly to tobacco consumption (Y) in 

Indonesia. Test results of F with attention to their significance  value = 0.000 then 

it can be said to be 0.05 < simultaneous per-capita income of tobacco 

prices and significant effect on α = 5% against the consumption of tobacco in DKI 

Jakarta. The value of the coefficient of determination (R2) acquired for 0,968 

has a sense that changes in tobacco consumption can be explained by changes in 

prices and income per-capita tobacco of 96.8% while the rest is explained by 

other factors that do not exist in the model for this research. 
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