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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kedelai merupakan komoditas strategis di Indonesia karena kedelai 

merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia setelah beras dan 

jagung. Komoditas ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah 

dalam kebijakan pangan nasional. Pertumbuhan ekonomi di negara–negara 

berkembang yang membawa dampak kepada peningkatan kemakmuran akan 

terus berlanjut. Ini mengakibatkan makin bertambah cepatnya permintaan 

pangan serta perubahan bentuk dan kualitas pangan dari penghasil energi 

kepada produk–produk penghasil protein nabati maupun hewani seperti telur, 

susu, tempe, tahu dan daging (Beddu dkk, 1996). 

Kebutuhan protein pada kedelai akan terus meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan. Namun, dipihak lain penyedia 

sumber protein di Indonesia masih belum mencukupi. Pertumbuhan permintaan 

yang pesat baik untuk konsumsi manusia maupun untuk pakan ternak disatu 

sisi, sedangkan disisi lain pertumbuhan produksi kedelai dalam negeri belum 

mampu memenuhi pertumbuhan pemintaannya. Kesenjangan konsumsi dengan 

produksi semakin melebar, sehingga hal ini terpaksa di tutup dengan kedelai 

impor. Dalam upaya memacu peningkatan produksi kedelai untuk memenuhi 

permintaan dalam negeri dan substitusi impor yang meningkat, perlu dikaji 

sumber-sumber pertumbuhan produksi di berbagai provinsi di Indonesia 
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(Aditema, 2011). Pada tabel 1 menunjukkan produksi, luas panen dan 

produktifitas kedelai dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya, namun 

pemenuhan kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam 

negeri sehingga dibutuhkan impor setiap tahun rata-rata sebanyak 1, 1 juta 

ton/tahun. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Produksi per (ton), Luas Panen (Ha), dan 

Produktivitas (Ku/Ha) Kedelai Indonesia Tahun 2003-2013 

No. Tahun 
Nilai Produksi 

(ton) 

Luas Panen 

(ha) 

Produktivitas 

(ku/ha) 

1 2003 671.600 526.796 12,75 

2 2004 723.483 565.155 12,80 

3 2005 808.353 621.541 13,01 

4 2006 747.611 580.534 12,88 

5 2007 592.534 459.116 12,91 

6 2008 775.710 590.956 13,13 

7 2009 974.512 722.791 13,48 

8 2010 907.031 660.823 13,73 

9 2011 851.286 622.254 13,68 

10 2012 843.153 567.624 14,85 

11 2013 807.568 554.132 14,57 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2013 

Tabel 1 menunjukkan produksi kedelai yang semakin meningkat pada 

tahun 2003 hingga tahun 2012. Namun pada tahun 2007 dan dari tahun 2009 

sampai pada tahun 2012 mengalami penurunan  terus menerus. Pada Tabel 1 

yang memperlihatkan produksi kedelai nasional dari tahun 2003 sebesar 

671.600 ton mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebesar 775.710 ton, namun 

sempat mengalami penurunan tahun 2007 menjadi sebesar 592,534 ton yang 

cenderung menurun yang diakibatkan luas panen dari tahun 2003 seluas 

526.796 Ha yang cenderung menurun hingga tahun 2007 menjadi seluas 

459.116 Ha. Produksi dan luas panen kedelai dari tahun 2003 sampai 2009 
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mengalami peningkatan, namun  tahun 2010 sampai tahun cenderung  tahun 

berikutnya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini 

berarti besarnya kenaikan produksi kedelai ditentukan pula oleh peningkatan 

luas areal tanam. Dengan kata lain, tingkat produksi kedelai yang menurun 

disebabkan oleh makin berkurangnya luas areal tanam. Setiap tahun 

permintaan konsumsi kedelai di Indonesia terus meningkat namun tidak 

diimbangi dengan produksi kedelai lokal sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

kedelai dalam negeri maka pemerintah melakukan upaya dengan cara 

mengimpor kedelai dari berbagai negara. Impor kedelai yang dilakukan 

pemerintah memberikan keuntungan bagi produsen olahan kedelai seperti 

tempe. Keuntungan tersebut yaitu harga kedelai impor yang lebih murah 

dibandingkan harga kedelai lokal dan kualitas dari kedelai impor lebih baik 

dari kedelai lokal. 

Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Produksi Kedelai Indonesia 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 
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Tabel 1.2 

Menyajikan Target Produksi Dari Setiap Komoditi Tanaman Pangan Utama 

Pada RPJMN  Tahun 2010-2014 

No. Komoditi Tahun Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%) 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 Padi 66.680 70.599 74.129 77.835 81.727 5,22 

2 Jagung  19.800 22.000 24.000 26.000 29.000 10,02 

3 Kedelai 1.300 1.560 1.900 2.250 2.700 20,05 

4 
Kacang 

Tanah 
822 970 1.100 1.200 1.300 10,20 

5 
Kacang 

Hijau 
360 370 390 410 430 4,55 

6 Ubi Kayu 22.248 23.400 25.000 26.300 27.600 5,54 

7 Ubi Jalar 2.000 2.150 2.300 2.450 2.600 6,78 

Sumber : Rencana Strategis kementrian Pertanian 2010-2014 

Kedelai merupakan komoditas pangan terpenting ke tiga setelah padi 

dan jagung yang mempunyai posisi yang strategis dalam seluruh kebijakan 

pangan nasional karna perannya sangat penting dalam menu pangan penduduk 

indonesia. Dalam rangka pemenuhan target kebutuhan pangan utama tersebut, 

Kementrian Pertanian (Kementan) pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahap kedua, tahun 2010-2014, adalah 

pencapaian swasembada dan swasembada yang berkelanjutan. Untuk tanaman 

kedelai, Kementan dalam RPJRM mentargetkan untuk berswasembada dalam 

rata-rata pertumbuhan 20,05%. 

Pertumbuhan permintaan yang sangat pesat baik untuk konsumsi 

manusia maupun pakan ternak di satu sisi, sedangkan di sisi lain pertumbuhan 

produksi kedelai dalam negeri belum mampu memenuhi pertumbuhan 

permintaannya. Kesenjangan konsumsi dengan produksi semakin melebar, 

sehingga hal ini terpaksa ditutup dengan kedelai impor. Kebutuhan kedelai 
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secara nasional saat ini belum terpenuhi dari produksi dalam negeri, mengingat 

produksi kedelai dalam negeri saat ini masih terbatas, seluruhnya telah terserap 

pasar dan masih banyak menyisakan ruang kebutuhan kedelai yang besar. 

Pemenuhan ruang tersebut secara temporer dapat dilakukan melalui impor 

dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan dalam negeri, tanpa mengabaikan 

kepentingan petani kedelai lokal. Untuk mencapai swasembada bahan pangan 

termasuk kedelai, namun saat ini negara indonesia masih perlu mengimpor 

kedelai karena kebutuhan nasional yang tinggi (Atman, 2009). 

Permasalahan utama kedelai dalam negeri antara lain adalah makin 

menurunnya produksi akibat meningkatnya impor dan melemahnya daya saing. 

Selain itu kedelai domestik juga memiliki kualitas dan daya saing produk yang 

rendah, sehingga kalah bersaing dengan produk impor. Naik-turunya harga 

kedelai impor tergantung dari pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan 

perekonomian. Berdasarkan aspek mutu dan harga, kedelai dalam negeri juga 

kalah bersaing dengan kedelai impor. Rendahnya harga kedelai impor selain 

karna efisiensi usaha tani yang sudah cukup baik juga, adanya kebijakan 

perlindungan yang diterapkan terhadap petani produsen, maupun perlindungan 

melalui kredit/subsidi impor yang diterapkan oleh negara-negara pengekspor. 

Sedangkan kedelai nasional, selain belum efisien, perlindungan terhadap petani 

juga masih sangat kurang. Sementara itu permintaan kedelai dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. 

Tingginya permintaan kedelai dalam negeri ini, menyebabkan impor kedelai 

tetap berlangsung dalam jumlah yang besar. (Widonto dan Arifin, 2008). 
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Salah satu hal yang menjadikan perdagangan internasional tidak dapat 

berjalan dengan lancar yaitu nilai tukar (exchange rate) atau yang biasa dikenal 

dengan kurs. Pada faktanya sekarang, akhirnya uang kini sudah tidak lagi 

hanya merupakan alat tukar, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjual 

belikan seperti halnya barang dagang sekaligus menjadi komoditi yang 

dispekulasikan. Kelangkaan harga kedelai dalam negeri di Indonesia 

disebabkan kurs rupiah melemah terhadap dollar AS. Akibatnya, importir 

kedelai memilih unuk sedikit menahan impor kedelai. Kondisi tersebut 

dikeluhkan oleh para perajin tahu, perajin berharap pemerintah segera 

melakukan langkah strategis dengan melalui kebijakan fiskal dan non fiskal, 

agar dapat menstabilkan nilai tukar rupiah. Cara tersebut dianggap efektif agar 

kebutuhan permintaan kedelai dalam negeri dapat terpenuhi dan impor kembali 

normal (inilahkoran, 2013). 

B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah perlu dikaji masalah yang ada, dimana masalah 

yang ada merupakan kesenjangan antara yang diterapkan dengan kenyataan 

yang ada. Adapun masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah produksi kedelai dalam Negeri dan kurs rupiah (Rp) terhadap 

Dollar Amerika (U$) berpengaruh terhadap impor kedelai di Indonesia? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang 

telah dirumuskan serta untuk menyederhanakan masalah yang dihadapi, maka 
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diperlukan batasan dalam penelitian ini Melihat dari keadaan kedelai saat ini 

dari produksi kedelai dalam Negeri, kurs dan, impor di Indonesia. 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Mendeskripsikan pengaruh produksi kedelai dalam Negeri dan kurs 

rupiah (Rp)/Dollar Amerika (U$) terhadap impor kedelai di Indonesia. 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk Pemerintah 

sebagai pengambil kebijakan terhadap harga kedelai di Indonesia. Dan  

untuk melindungi para petani kedelai dalam Negeri agar tidak kalah 

bersaing dengan kedelai impor, selain itu untuk mengetahui kondisi kedelai 

dalam Negeri dalam mempertahankan serta memajukan produksi kedelai, 

serta mengurangi ketergantungan impor kedelai di Indonesia. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik 

dan dapat memberikan tambahan informasi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dalam studi perdagangan internasional, khususnya tentang 

impor kedelai di Indonesia. 

 

 


