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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan 

total dan pendapatan perkapita dengan mempertimbangkan adaya 

pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental 

dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi 

penduduk suatu Negara. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah 

sekedar fenomena ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Dalam 

proses pembangunan, selain mempertimbangkan dampak aktivitas 

ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Serta pembangunan 

dilakuakan sebagai upaya yang bertujuan mengubah struktur 

perekonomian menjadi lebih baik.( Mudrajad, 2012). 

Dalam pembangunan ekonomi, yaitu dengan memanfaatkan 

aspek-aspek ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu dapat 

berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, letak geografis daerah 

yang dapat ditunjang oleh sarana dan prasarana. Dengan adanya 

aspek-aspek tersebut diharapkan dapat memperluas perkembangan 

perekonomian khususnya dalam kegiatan perdangangan Internasional. 

Perdagangan internasional merupakan perdagangan antar negara, dimana 

terdapat dua kegiatan yaitu ekspor dan impor. Kegiatan tersebut 

merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara, karena 

dapat dijadikan alat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena 

itu kegiatan ekspor sangat penting untuk ditingkatkan, karena tanpa 
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adanya kegiatan ekspor maka negara tersebut akan sulit untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dinegara tersebut, dengan 

tujuan agar tidak terdapat kelebihan ataupun kekurangan sumber daya di 

masing-masing negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara 

yang melakukan perdagangan internasional dikarenakan keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia (Tambunan, 2001).  

Selain itu dalam sektor yang lain Indonesia memiliki kelebihan 

sumber daya, oleh sebab itu Indonesia juga melakukan perdagangan 

Internasional. Kegiatan Perdagangan internasional atau perdagangan 

luar negeri yang sangat penting bagi suatu negara adalah kegiatan 

ekspor. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan devisa yang 

berasal dan kegiatan ekspor memegang peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan nasional(Mankiw,2006). Kegiatan ekspor tidak 

hanya dilakukan antar negara, akan tetapi antar wilayah maupu daerah 

dalam suatu negara. Menurut Anthony dan Richard (2012), 

Pertumbuhan Ekspor suatu negara dapat menyediakan stimulus untuk 

pembangunan berkelanjutan, dan sumber penting bagi suatu negara 

khususnya Indonesia. Dengan adanya kegiatan ekspor diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah produksi, perluasan lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendorong kegiatan 

ekspor yaitu meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki mutu 

komoditas, memperlancar distribusi, meningkatkan promosi ekspor, 
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mengadakan perjanjian-perjanjian komoditi Internasional, dan 

mempermudah proses bea dan cukai. 

Inflasi merupakan peristiwa moneter yang sering dijumpai dalam 

aspek perekonomian suatu negara. Inflasi adalah situasi ketika mata 

uang terus mengalami depresiasi atau menurun secara nilai, hal ini 

menandakan adanya situasi dimana terjadi kenaikan harga barang dan 

jasa (Muritala, 2011). Menurut Raharja dan Manurung (2004) bahwa 

harga bahan baku dapat menyebabkan produsen mengalami penurunan 

produksi dan akan menggurangi ekspor Pemahaman mengenai 

hubungan antara nilai tukar dengan neraca perdagangan maupun output 

merupakan hal yang penting bagi pengambil kebijakan ekonomi. Angka 

perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain disebut 

Kurs valuta asing( Salvatore, 2008). 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang 

sebagian besar penduduk melakukan kegiatan bercocok tanam dan 

khusunya dalam memproduksi komoditas pertanian. Dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam sektor pertanian 

Indonesia merupakan salah satu cara meningkatkan ekspor sektor 

pertanian. Dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor Pertanian merupakan 

sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran sektor 

pertanian digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam 

penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, serta salah satu 



 

  

4 

penyumbang PDB(Produk Domestik Bruto), sebagai sumber cadangan 

devisa, menyerap tenaga kerja, dan sebagai salah satu sumber 

pendapatan rumah tangga pedesaan (RPJM, 2015-2019). Pembangunan 

sektor pertanian dalam lima tahun terakhir mengacu pada paradigma 

pertanian untuk pembangunan(Agricultural for Development). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Badan Pusat Statistik) 

Gambar .1.1. Grafik Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian Tahun 

2014-2017 

Dari data Gambar.1.1. Laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik 

Bruto) atas dasar harga konstant menurut Lapangan Usaha Sektor 

Pertanian  terbesar pada tahun 2014 sebesar 4,24%. Selama empat 

tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 hingga 2016 

mengalami penurunan pertumbuhan. Namun pada tahun 2017 laju 

pertumbuhan PDB( Produk Domestik Bruto) mengalami kenaikan 

kembali. 
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Dalam pembangunan sektor pertanian menentukan kebijakan 

yang sesuai agar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para 

petani. Sasaran akhir dari pembangunan sektor pertanian tersebut 

didasarkan pada petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian. 

Berbagai kebijakan dibidang pertanian merupakan sarana bagi para 

pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. 

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dari pendapatan perkapita, 

tingkat kemiskinan dan tingkat kerawanan rumah tangga petani. Selain 

itu memberikan saran dan prasarana dalam meningkatkan pembangunan 

sektor pertanian, dengan cara meliputi lahan yang tersedia mencukupi, 

irigasi yang baik, penyediaan bibit yang cukup, ketersediaan pupuk, 

investasi dibidang pertanian, dan inovasi dibidang pertanian dalam 

upaya mengoptimalkan sektor pertanian secara maksimal. 

Dengan adanya kebijakan pada Sektor Pertanian diharapkan 

mampu mendorong Peningkatan jumlah Produksi/Output Pertanian 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan 

Pemerintah yang tepat sasaran dapat mendorong ketahanan pangan 

nasional. Kebutuhan konsumsi dalam negeri akan terpenuhi jika 

ketersedian Komoditas Pertanian yang cukup baik jumlah maupun 

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Ketahanan 

pangan tidak bisa terlepas dari Sifat Produksi komoditas pangan itu 

sendiri yaitu bersifat musiman dan berfluktuasi karena dengan mudah 

dipengaruhi oleh Iklim/cuaca. Apabila perubahan iklim tersebut tidak 
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dilengkapi kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat 

merugikan. 

Ketersedian pangan yang memadai merupakan salah satu aspek 

penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Penyedian 

pangan dibutuhan oleh masyarakat, rumah tangga dan perseorangan. 

Widya Karya Nasional Pangan (WNPG) tahun 2004 menetapkn angka 

kecukupan gizi, dengan merekomendasikan kriteria kecukupan pangan 

bagi rata-rata penduduk Indonesia yaitu kabutuhan kalori minimal 2000 

kkal perkapita/hari, serta kebutuhan protein sebesar minimal 52 gram 

perkapita/hari. Sedangkan untuk ketersedian pangan dengan kriteria 

energi minimal 2200 kkal perkapita/ hari dan ketersedian protein 

minimal 57 gram perkapita/perhari. Berdasarkan data Statistik 

Ketahanan Pangan Tingkat Ketersedian dan Konsumsi Pangan dapat 

kita lihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel. 1.1. Ketersedian dan Konsumsi Pangan ( Energi) 

Indonesia Tahun 2010-2017 

Tahun 
Ketersediaan (kkal/ 

perkapita/hari) 
Konsumsi( kkal/perkapita/hari) 

2010 3801 2025 

2011 3646 2048 

2012 3737 1944 

2013 3770 1930 

2014 3731 1949 

2015 3151 2099 

2016 3964 2147 
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2017 4006 2128 

Sumber : BKP 2017. Ket:Rekomendasi WNPG ketersedian 2200 

kkal/perkapita/hari & konsumsi 2000 kkal/perkapita/hari 

Dari data tabel 1.1. Ketersediaan Dan Konsumsi( Energi ) 

2010-2017 menunjukakan bahwa setiap tahunya tingkat konsumsi 

mengalami fluktuasi. Selain itu dari data tersebut menujukan konsumsi 

nasional dapat terpenuhi setiap tahunya, meskipun menurut kriteria 

WNPG masih dibawah angka rekomendasi. Penurunan konsumsi energi 

tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat yang 

rendah. Selain itu dapat kita lihat data ketersedian dan konsumsi protein 

nasional disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel. 1.2. Ketersediaan Dan Konsumsi ( Protein) Indonesia 

Tahun 2010-2017 

Tahun 
Ketersediaan (gram 

/perkapita/hari) 
Konsumsi( gram/perkapita/hari) 

2010 94,56 57,88 

2011 93,13 59,1 

2012 94,14 55,87 

2013 89,59 55,71 

2014 91,87 56,64 

2015 90,86 58,56 

2016 94,76 60,25 

2017 92,75 61,5 

Sumber : BKP 2017. Ket:Rekomendasi WNPG ketersedian 57 

gram/perkapita/hari & konsumsi 52 gram/perkapita/hari 

Dari data tabel 1.1. Ketersediaan Dan Konsumsi( protein ) 

2010-2017 menunjukakan bahwa setiap tahunnya konsumsi mengalami 
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fluktuasi. Pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan konsumsi harian. 

Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan konsumsi harian. 

Namun dari data tersebut menujukan konsumsi(protein) menurut 

kriteria WNPG masih dibawah angka rekomendasi. Namun secara 

keseluruhan kebutuhan konsumsi (protein) dapat terpenuhi, hal ini 

terlihat dari jumlah ketersedian yang lebih dari cukup. 

Berdasarkan Restra Kementan 2015-2019 kebijakan sektor 

pertanian dalam meningkatkan produksi dan menjamin ketersedian 

pangan strategis. Dengan kebijakan swasembada dan peningkatan 

produktivitas, dalam hal penatan distribusi, kebijakan harga yang adil 

melalui program Sergab (Serap Gabah Petani), kepengurusan dokumen 

ekspor impor ( Online Single Submisson) dapat mendorong peningkatan 

Ekspor. Menurut data dari kementrian perdagangan dan Badan Pusat 

Statistik perkembangan volume ekspor sektor pertanian Indonesia yang 

bisa kita lihat dari grafik berikut ini : 

 

( Sumber : Badan Pusat Statistik) 

Gambar. 1.2. Grafik Volume Ekspor Sektor Pertanian Indonesia 

2013-2017 
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat pada tahun 2014 Volume 

Ekspor Sektor Pertanian secara keseluruhan perkembangan volume 

ekspor Indonesia terjadi fluktuasai. Pada tahun 2016 terjadi penurunan 

akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali. Hal ini 

memperlihatkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Sektor pertanian dapat membantu membantu ketahanan 

pangan secara nasional sehingga dapat menciptakan pertumbuhan 

ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

khususnya para petani. Hal ini berkaitan dengan melihat masih banyak 

penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. 

Perkembangan ekspor sektor pertanian dapat menggambarkan bahwa 

suatu negara memiliki ketersedediaan pangan lebih dari cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sektor pertanian merupakan salah 

satu sektor yang paling stabil perkembangannya, meskipun jumlah 

sumbangan terhadap ekspor nasional masih relatif kecil dibandingkan 

sektor lainnya. Meskipun demikian bukan hal yang tidak mungkin 

Sektor pertanian dapat dijadikan salah satu komoditas ekspor, agar 

pembagunan perekonomian berjalan dengan baik. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertumbuhan ekspor sektor pertanian di Indonesia tahun 

2009-2017? 

2. Bagaimana Pengaruh Kurs Tukar Rupiah dan Output pertanian terhadap   

ekspor sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2009-2017? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan penulis bahas fokus pada 

pertumbuhan ekspor sektor pertanian selam kurun waktu 2009-2017. 

Membahas mengenai output pertanian dan kurs nilai tukar rupiah 

terhadap dollar serta pengaruhnya terhadap ekspor sektor pertanian. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahuipertumbuhan Ekspor Sektor Pertanian Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Output Pertanian, serta Kurs Tukar Rupiah  

terhadap nilai ekspor sektor pertanian di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran dalam menentukan 

kebijakan khususnya dibidang perdagangan dan pertanian, agar kebijakan 

yang pilih akan tepat sasaran. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dalam 

menyelaraskan teori yang telah dipelajari dengan kondisi nyata yang 

terjadi 

3. Bagi Publik 

Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat tentang 

potensi ekspor pertanian yang dapat dijadikan peluang untuk 

mengembangkan usaha disektor pertanian. 
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