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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejarah peradaban ekonomi bangsa-bangsa di dunia senantiasa dimulai, 

ditumbuhkan dan didukung secara konsisten oleh pertanian untuk kemakmuran 

rakyatnya. Sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia telah berperan untuk 

memulai dan menumbuhkan perekonomian agregat sejak periode 1960an. Namun 

banyak studi mengindikasikan, peran pertanian menurun secara tidak wajar 

(dengan parameter penurunan produktivitas, pangsa ekonomi, serapan 

tenagakerja, dan kemampuan membangkitkan sektor sekunder) sehingga sejak 

pertengahan periode 1990an pertanian tidak mampu lagi menjadi pendukung 

tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia hingga pasca krisis besar (moneter) 

tahun 1997 (Darsono 2009). 

Agribisnis mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan dan 

pengembangan suatu daerah. Saat ini, sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh 

rakyat di setiap daerah adalah sumber daya agribisnis, yaitu sumber daya 

agribisnis berbasis tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, 

peternakan, dan kehutanan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk 

mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan agribisnis. 

Pengembangan agribisnis yang dimaksud bukan hanya pengembangan pertanian 

primer atau subsistem on farm agribusiness, tetapi juga mencakup subsistem 

agribisnis hulu, yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi 
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pertanian primer, seperti industri pembibitan/perbenihan, industri agro-otomotif, 

industri agro-kimia, dan subsistem agribisnis hilir, yaitu industri-industri yang 

mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan 

perdagangannya. 

Pengembangan agribisnis di setiap daerah jangan hanya puas pada 

pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada atau mengandalkan keunggulan 

komparatif sekarang ini, tetapi secara bertahap harus dikembangkan ke arah 

agribisnis yang didorong oleh inovasi. Dengan perkataan lain, keunggulan 

komparatif agribisnis pada setiap daerah ditranformasi menjadi keunggulan 

bersaing melalui pengembangan mutu sumber daya manusia, teknologi, 

kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masyarakat setiap 

daerah (bukan menggantikannya dengan sesuatu yang benar-benar baru). 

 Industri pertanian atau agroindustri sebagai salah satu subsistem penting 

dalam agribisnis, memiliki potensi mendorong pertumbuhan yang tinggi karena 

nilai tambah yang dapat mempercepat transformasi struktur ekonomi dari 

pertanian ke industri. Perbedaan teknologi dan manajemen pertanian terhadap 

industri pertanian tidak sebesar dibandingkan terhadap industri secara umum 

sehingga memperkecil masalah kesenjangan teknologi. Industri pertanian juga 

dapat digunakan sebagai sarana mengatasi kemiskinan karena memiliki spektrum 

kegiatan dan pasar yang sangat luas. Dan yang lebih penting lagi industri 

pertanian adalah suatu sektor yang padat karya dan tidak banyak memerlukan 

modal guna menambah nilai terhadap bahan mentah dan umumnya berada dekat 

dengan lokasi produksi bahan mentah. Dengan karakteristik tersebut 
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pengembangan sektor industri pertanian sangat sesuai bagi pengembangan 

industri-industri kecil di perdesaan. 

 Mengingat begitu pentingnya peranan sektor industri pertanian dalam 

mendorong kemajuan wilayah, sehingga strategi industrilisasi yang berbasis 

pertanian sering kali digunakan sebagai program pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan. Akan tetapi, sektor industri pertanian dapat berkembang dengan 

efisien jika didukung oleh pembangunan dan pengembangan di sektor lainnya, 

terutama pada sektor pertanian. Di samping itu perlu juga ditambahkan perluasan 

pasar hingga keluar negeri, dengan kata lain, dengan meningkatkan peranan sektor 

industri pertanian ini yang berorientasi ekspor.  

 Jawa Timur merupakan suatu propinsi di Indonesia yang sangat berperan 

dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Menghadapi peluang 

dan tantangan yang ada pada era perdagangan bebas yang akan datang yang 

semakin berat dan kompleks, maka program nasional khususnya otonomi daerah 

di Jawa Timur sudah seharusnya diantisipasi secara dini sehingga peran yang 

maksimal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat 

dipertahankan terus menerus. 

    Untuk dapat bersaing pada era pasar bebas dan semakin kompleks ini 

maka diperlukan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahan yang dimiliki oleh Industri-Industri khususnya di Jawa Timur agar 

dapat menghadapi tantangan dan peluang yang ada dan akan dihadapi di masa 

yang akan datang. Jawa Timur merupakan salah satu propinsi dengan luas wilayah 
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4.42,57 km
2 

 memiliki 29 kabupaten dan 9 kota dan 640 kecamatan serta 8.464 

desa/kelurahan yang sangat besar potensi komoditi yang berbasis ekspor. Jawa 

Timur merupakan urutan ke tiga setelah DKI Jakarta dan Riau dalam memberikan 

konstribusi terhadap total ekspor nasional. Namun sayangnya ekspor non migas 

Jawa Timur masih didominasi oleh indutri manufaktur, bukan industri hasil 

pertanian, padahal sektor dominan di Jawa Timur adalah industri pertanian. 

Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, aktivitas ekspor luar negeri 

terus menunjukkan perbaikan pada triwulan ini, baik secara nilai maupun volume. 

Secara nilai, ekspor luar negeri Jawa Timur pada bulan Maret 2010 telah 

melampau kondisi sebelum krisis global. Selain karena volume yang bertambah, 

peningkatan nilai ekspor yang signifikan ini didukung pula oleh membaiknya 

harga komoditas ekspor Jawa Timur di pasar internasional, seperti tembaga dan 

karet. Di sisi lain, impor Jawa Timur juga menunjukkan fenomena yang serupa 

dan bahkan angka pertumbuhan yang dicapai lebih tinggi daripada ekspor. 

Kondisi ini merupakan berita baik karena mengindikasikan adanya aktivitas. 

Berdasarkan negara tujuan, ekspor luar negeri Jawa Timur masih 

didominasi oleh lima negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, China, dan 

Thailand. Ekspor ke lima negara ini mencapai hampir 50% total nilai ekspor Jawa 

Timur di triwulan I-2010. Setelah sempat menurun akibat krisis global, nilai 

ekspor Jawa Timur ke negara-negara partner dagang utama ini terus meningkat. 

Ekspor ke Jepang dan Malaysia dapat dikatakan telah pulih karena nilainya telah 

kembali ke kondisi sebelum krisis. Sementara itu, ekspor ke Amerika Serikat, 

yang merupakan epicentrum krisis, juga tampak terus meningkat meskipun belum 
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kembali ke kondisi normal. Ekspor Jawa Timur ke Amerika Serikat sendiri 

didominasi oleh furnitur, produk perikanan, alumunium, kertas, dan plastik. 

Ekspor produk-produk andalan tersebut terus menunjukkan perbaikan di triwulan 

I-2010, khususnya produk furnitur yang nilainya telah menyamai kondisi sebelum 

krisis. Seiring tren perbaikan ekonomi di Amerika Serikat, ekspor produk-produk 

Jawa Timur ini diharapkan akan kembali normal atau bahkan lebih tinggi lagi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis model ekonometri ekspor hasil industri 

pertanian di Jawa Timur  dengan menggnakan peubah  impor hasil  industri 

pertanian, produk domestik regional bruto, penanaman modal dalam negeri di 

Jawa Timur, serta nilai tukar kurs rupiah terhadap dollar USA. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini  yaitu untuk 

mengetahui hasil analisis model ekonometri ekspor hasil industri pertanian di 

Jawa Timur  dengan menggunakan peubah impor hasil industri pertanian, produk 

domestik regional bruto, penanaman modal dalam negeri di Jawa Timur, serta 

nilai tukar kurs rupiah terhadap dollar USA.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Berguna bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi 

potensi ekspor industri pertanian komoditi di propinsi Jawa Timur dalam 

mengambil keputusan tentang penetapan kebijakan dan dampak kebijakan 

strategis. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi akademis 

yang meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di 

sektor pertanian dan industri hasil pertanian. 

3. Sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait untuk pengembangan 

sektor industri pertanian di Jawa Timur 

4. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat memberikan 

wacana baru tentang sektor industri pertanian di Jawa Timur.  


