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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertanian merupakan salah satu sektor bagi masyarakat Indonesia, 

sektor yang berperan sebagai tonggak utama dalam memenuhi kebutuhan 

pangan Indonesiai. Sumber daya alam yang berlimpah membuat Indonesia 

dijuluki sebagai negara agraris, terbukti dengan kondisi tanah yang subur serta 

didukung oleh iklim tropis menjadikan Indonesia meletakkan produk 

pertanian sebagai kekuatan utama. Salah satu produk pertanian Indonesia yang 

dapat diandalkan sebagai kekuatan utama adalah kedelai.  

Kedelai merupakan salah satu dari tiga tanaman pangan yang penting 

selain padi dan jagung, kandungan protein nabatinya diperlukan untuk 

meningkatkan gizi masyarakat sehingga tergolong komoditas yang aman 

untuk dikonsumsi. Peningkatan kebutuhan kedelai diiringi meningkatnya 

perekonomian melalui industri kecil menengah dan juga berpeluang menjadi 

komoditas ekspor. Pesatnya permintaan yang berasal dari industri berbahan 

baku kedelai dapat secara otomatis membuka kesempatan kerja. 

Persaingan pasar yang semakin ketat memaksa produksi kedelai dan produk-

produk olahannya mampu bersaing di pasaran dengan meningkatkan mutu 

dan kualitas. Kebutuhan masyarakat akan kedelai yang semakin besar tidak 

dapat dipenuhi dan diimbangi seluruhnya oleh produksi dalam negeri yang 
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mengakibatkan kurangnya ketersediaan barang tersebut. Keadaan tersebut 

mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antar negara yang terus menerus 

meningkatkan nilai impor setiap tahunnya. 

Kegiatan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, hal 

ini dikarenakan dari perdagangan internasional akan tercipta persaingan 

dagang di pasar internasional. Adapun manfaat dari terjadinya perdagangan 

internasional yaitu meningkatnya pendapatan dari beberapa komoditas yang 

berhasil menguasai pasar internasional, meningkatnya cadangan devisa, 

transfer modal, dan otomatis memaksa setiap negara meningkatkan kualitas 

produk dalam negeri agar layak bersaing dengan produk internasional lainnya. 

Perdagangan internasional berpengaruh terhadap neraca pembayaran 

dan juga neraca perdagangan, jika terjadi defisit pada neraca perdagangan 

maka akan sangat berdampak kepada perekonomian negara salah satu 

diantaranya yaitu terjadinya impor. Impor merupakan suatu tindakan 

memasukkan barang atau komoditas dari negara lain kedalam negeri. Impor 

maupun ekspor sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara 

dikarenakan ekspor dan impor merupakan salah satu indikator yang digunakan 

untuk menghitung produk domestik bruto(PDB). 

Negara melakukan impor dikarenakan jumlah barang yang diperlukan 

tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, seperti halnya masalah 

impor kedelai Indonesia. Menurut data perkembangan konsumsi kedelai yang 
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terdapat pada tahu, tempe, dan kecap dalam rumah tangga di Indonesia, 

konsumsi setara kedelai mengalami rata-rata pertumbuhan 6,98 

kg/kapita/tahun atau sekitar 0,3%. 

Untuk menutupi banyaknya konsumsi tersebut impor merupakan 

alternatif kebijakan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu barang dalam 

negeri apabila produksi domestik akan barang tersebut tidak mencukupi. Ada 

berbagai macam strategi untuk menekan laju impor kedelai yaitu dengan 

mengoptimalkan produktivitas. Jika melihat data dari kementrian pertanian 

mulai tahun 1987 -2017 produktivitas kedelai Indonesia mengalami naik turun 

setiap tahunnya, sehingga perlu adanya pengoptimalan agar ketika kebutuhan 

kedelai sedang meningkat negara tidak kekurangan pasokan.  

Selain itu untuk menekan laju impor perluasan lahan tanaman kedelai 

perlu diperhatikan, karena dari luas lahan tanam dapat berpengaruh terhadap 

banyaknya kedelai yang mampu dipanen, peningkatan kualitas serta nilai 

tambah, dan memperbaiki akses pasar dan sistem permodalan karena sebagus 

apapun hasil panen jika dalam proses jual beli tidak berjalan baik maka akan 

merugikan petani maupun konsumen, berlaku juga jika petani telah siap 

menanam kedelai namun terkendala modal maka proses selanjutnya tetap akan 

terganggu.  

Strategi tersebut sangat dianjurkan untuk diterapkan sebaik mungkin 

dalam pembangunan pertanian nasional, sebab pertumbuhan penduduk yang 
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semakin besar maka tuntutan akan barang kebutuhan pokok juga akan 

mengikuti banyaknya pertumbuhan penduduk. 

Tabel 1.1 Data Produksi Kedelai (Ton) Indonesia Tahun 2013-2017 

Tahun 

Produksi 

Kedelai (Ton) 

Pertumbuhan 

(%) 

2013 779.992 0 

2014 954.997 22.44 

2015 963.183 0.86 

2016 859.653 -10.75 

2017 542.446 -36.90 

Sumber: BPS, data diolah 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa produksi kedelai tiap 

tahunnya mengalami fluktuasi dengan angka pertumbuhan yang setiap 

tahunnya terus mengalami penurunan dengan rata-rata sekitar -4,87. Angka 

pertumbuhan produksi kedelai yang terus menurun dapat disebabkan oleh 

beberapa hal seperti terus berkurangnya lahan tanam untuk komoditas kedelai, 

mahalnya biaya perawatan kedelai yang didasarkan dari obat untuk 

perawatannya, dan juga bisa disebabkan oleh faktor alam yang tidak dapat 

diprediksi seperti banjir yang mengakibatkan kegegalan panen.  
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Tabel 1.2 Data Konsumsi Kedelai (Ton) Indonesia Tahun 2013-2017 

Tahun 

Konsumsi 

Kedelai (Ton) 

Pertumbuhan 

(%) 

2013 1.605.543 0 

2014 1.622.096 1.03 

2015 1.778.663 9.65 

2016 1.905.409 7.13 

2017 1.988.465 4.36 

Sumber: BPS, data diolah 

Dilihat dari konsumsi selama tahun 2013-2017 mengalami 

kenaikan terus menerus setiap tahunnya, sedangkan dari pertumbuhan 

mengalami naik turun. Jika data konsumsi dan data produksi digambarkan 

dalam sebuah grafik maka akan menunjukkan seperti dibawah ini. 

Grafik 1.1 Produksi dan Konsumsi Kedelai (Ton) Tahun 2013-2017 

 

Jika dilihat dari grafik konsumsi dan produksi diatas, terlihat 

sangat jelas bahwa antara konsumsi dan produksi terdapat gap yang 

disebabkan dari jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tanpa 

diimbangi persediaan bahan makanan yang cukup sehingga dari gap tersebut 

0

1000000

2000000

3000000

2013 2014 2015 2016 2017

Produksi dan Konsumsi Kedelai 

Produksi Kedelai Konsumsi Kedelai



6 
 

 
 

memaksa Indonesia untuk melakukan impor demi memenuhi kebutuhan dalam 

negeri. 

Jika dikalkulasi selama tahun 2013-2017 impor kedelai mengalami 

pertumbuhan 7,38% pertahun (Pusat Data dan sistem Informasi Pertanian 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, n.d.). Sehingga bisa disimpulkan 

terjadi gap antara konsumsi dan produksi kedelai Indonesia dengan beberapa 

sebab diantaranya jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga produksi 

tidak mampu memenuhi kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan impor setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan dikarenakan meskipun hasil panen 

mengalami peningkatan tetapi tetap tidak mampu menutupi kebutuhan kedelai 

yang sangat besar setiap tahunnya. Berdasarkan rata-rata data produksi lima 

tahun(2013-2017), 90% produksi kedelai disumbang oleh 10 provinsi yang 

didominasi oleh Jawa Timur sebesar 36,75%, Jawa Tengah sebesar 13,97% 

dan NTB sebesar 11,69%. Sedangkan untuk negara pengimpor kedelai pada 

tahun 2017 Amerika Serikat menduduki peringkat pertama pengimpor terbesar 

dengan nilai impor 1,154,725,000US$ atau sekitar 40,49%, kemudian disusul 

Argentina sebesar 1,018,032,000US$ atau sekitar 35,69%, lalu ada Brazil 

sebesar 536,771 atau 18,82%.  

Peningkatan nilai impor kedelai dari tahun ke tahun yang disebabkan 

ketersediaan kedelai dalam negeri yang tidak sebanding dengan kenaikan 

permintaan sehingga apabila tidak ada usaha peningkatan produksi serta 

pengoptimalan hasil panen dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang 

tersedia maka nilai impor akan terus berkembang setiap tahunnya. 
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Berdasarkan beberapa hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas, “Model 

Dinamik Permintaan Impor Kedelai di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan tingginya tingkat konsumsi kedelai yang tidak dibarengi 

dengan ketersediaan kedelai yang ada, serta naik turunnya jumlah hasil panen 

sehingga memaksa negara untuk mengimpor komoditas kedelai maka dapat 

diambil beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika permintaan impor kedelai di Indonesia saat ini? 

2. Bagaimana kurs tukar riil dan GDP mempengaruhi nilai impor kedelai 

Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan meneliti dampak jangka 

panjang maupun pendek permintaan impor kedelai dengan menggunakan 

analisis runtut waktu selama tiga puluh satu tahun, yaitu mulai tahun 1987 

sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan data kurs tukar riil yang 

didapatkan dari hasil perkalian kurs nominal dengan pembagian harga kedelai 

dalam negeri dengan luar negeri, dan Gross Domestic Product. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika permintaan impor kedelai di

Indonesia saat ini.

2. Untuk mengetahui pengaruh kurs tukar riil dan GDP terhadap nilai impor

kedelai Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan juga tujuam penelitian yang telah 

diuraikan maka manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu sarana untuk melatih kemampuan penulis dalam 

menganalisis sebuah permasalahan sekaligus menambah wawasan serta 

ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan impor komoditas 

khusunya kedelai di Indonesia. 

2. Bagi Pembaca

Khususnya bagi instansi pemerintah, diharapkan dari hasil karya ilmiah ini 

dapat menjadi bahan evaluasi agar kedepannya sektor pertanian lebih 

diperhatikan sehingga tidak ada lagi impor kedelai yang mana Indonesia 

sendiri dari segi geografis mampu untuk memproduksi sendiri. 


