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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan komoditas pertanian yang 

besar. Pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan Provinsi Jawa Timur 

yang utama. Kondisi pertanian di Provinsi Jawa Timur sudah dalam keadaan yang 

baik terbukti dengan banyaknya hasil pertanian yang diekspor baik ke luar negeri 

maupun di dalan negeri. Pertanian menjadi lending sektor pembangunan di Provinsi 

Jawa Timur dengan keunikan tersendiri dalam kerangka perekonomian nasional. 

(BPS Jatim, 2013) 

Provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan di bidang pertanian serta memiliki 

peran besar dalam memasok produk pertanian bagi kebutuhan nasional. Sektor 

pertanian dibagi menjadi 7 sub sektor yaitu tanaman pangan, tanaman holtikultura, 

tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, perikanan, 

kehutanan dan penebangan kayu. Salah satu sektor pertanian di Provinsis Jawa 

Timur yang memiliki keunggulan yaitu sektor pertanian tanaman pangan. (BPS 

Jatim, 2013) 

Ekspor pertanian pangan adalah salah satu usaha meningkatkan daya saing 

ekspor selain perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Komoditi tanaman pangan 

merupakan salah satu penyumbang devisa negara dari sektor non migas sektor 

pertanian. Komdoditi tanaman pangan Provinsi Jawa Timur yaitu komoditi jagung, 

ubi kayu, kedelai, kacang tanah dan padi. Hal ini menandakan bahwa adanya peran 
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penting ekspor komoditi tanaman pangan dalam meningkatkan daya saing suatu 

daerah untuk berperan aktif meningkatkan ekspor. (BPS Indonesia, 2013) 

Ekspor komoditi tanaman pangan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-

2016 yang memiliki nilai terbesar yaitu komoditi ubi kayu sebesar US$ 11459215 

juta, kemudian komoditi kedelai sebesar US$ 4722224 juta, disusul komoditi 

jagung sebesar US$ 4451780 juta, kemudian komoditi kacang tanah sebesar US$ 

137862 juta, dan yang paling kecil yaitu komoditi padi sebesar US$ 68297 juta. 

 Dengan menggunakan data ekspor tanaman pangan di Provinsi Jawa Timur 

dan Indonesia yang akan dianalisis untuk dapat mengetahui potensi dan daya saing 

ekspor di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Potensi Dan Daya Saing 

Ekspor Komoditi Tanaman Pangan Unggulan Di Provinsi Jawa Timur”.  

B. Rumusan masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertumbuhan, potensi dan daya saing ekspor komoditi tanaman 

pangan Provinsi Jawa Timur? 

2. Apakah komoditi tanaman pangan Provinsi Jawa Timur merupakan 

komoditi ekspor? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas agar penelitian ini terfokus pada 

tujuan peneliti maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada Analisis 
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Potensi dan Daya Saing Ekspor Komoditi Tanaman Pangan Unggulan di Provinsi 

Jawa Timur. Dengan komoditi tanaman pangan yaitu padi, jagung, kacang tanah, 

ubi kayu dan kedelai menyesuaikan data ekspor Provinsi Jawa Timur dan 

Indonesia. Data diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Timur dan BPS Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun 2013-2016. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk:  

1. Menganalisis pertumbuhan, potensi dan daya saing ekspor komoditi 

tanaman pangan Provinsi Jawa Timur. 

2. Menganalisis komoditi tanaman pangan Provinsi Jawa Timur yang 

merupakan komoditi ekspor. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan sumbang pemikiran sebagai bahan pertimbangan 

kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengambil kebijakan dan 

keputusan khususnya dalam permasalahan dalam pengembangan 

perekonomian terutama bidang ekspor dan peningkatan daya saing ekspor. 

2. Sebagai bahan informasi dan gambaran bagi para peneliti dan rekan 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan potensi unggulan dan daya saing ekspor komoditi tanaman pangan 

  

 


