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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang membawa 

dampak pada peningkatan kemakmuran, dimana konsekuensinya adalah semakin 

bertambah cepatnya permintaan pangan serta perubahan bentuk dan kualitas 

pangan dari penghasil energi kepada produk-produk penghasil protein. Kebutuhan 

atas protein ini akan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk 

dan pendapatan, sedang di pihak lain penyediaan sumber protein di Indonesia 

masih belum mencukupi. Kedelai merupakan salah satu bahan makanan yang 

mempunyai potensi sebagai sumber utama protein. Sebagai sumber protein yang 

tidak mahal, kedelai telah lama dikenal dan digunakan dalam beragam produk 

makanan, seperti tahu, tempe dan kecap. Selain itu kedelai juga merupakan bahan 

baku industri yang penting terutama industri makanan ternak (Puslitbang 

Tanaman Pangan, 2005). 

Perkembangan impor, produksi dan konsumsi kedelai di Indonesia 

diperlihatkan pada Tabel 1.1. Konsumsi kedelai mengalami peningkatan dari 

2.651.871 ton pada tahun 2010 menjadi 3.325.513 ton pada tahun 2015 dengan 

rata-rata pertumbuhan konsumsi sebesar 4,52 persen per tahun selama periode 

2010-2015. Produksi dalam negeri hanya meningkat dari 907.031 ton pada tahun 

2010 menjadi 963.099 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan produksi 

sebesar 1,19 persen per tahun. Sementara, impor kedelai mengalami peningkatan 
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dari 1.681.840 ton pada tahun 2010 menjadi 2.268.327 ton pada tahun 2015 

dengan rata-rata pertumbuhan impor sebesar 5,98 persen per tahun selama periode 

2010-2015. Dari fakta ini, dapat dinyatakan bahwa Indonesia akan terus 

tergantung pada impor kedelai seandainya tidak terjadi peningkatan produksi 

dalam negeri melebihi konsumsi.  

- Tabel 1.1 

Volume Impor Kedelai, Produksi Domestik Kedelai dan Konsumsi  

Kedelai Indonesia, 2010-2015 

Tahun Impor Kedelai 

(Ton) 

Produksi 

Domestik Kedelai 

(Ton) 

Konsumsi 

Kedelai 

(Ton) 

2010 1.681.840  907.031  2.651.871  

2011 2.093.034  851.286  2.944.320  

2012 2.213.540  843.153  3.056.693  

2013 2.217.831  780.163  3.073.443  

2014 2.239.648  954.997  3.081.225  

2015 2.268.327  963.099  3.325.513  

Sumber: bps.go.id 

Usaha untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri terus dilakukan 

melalui implementasi berbagai program diantaranya program Supra Insus, 

kemudian program Operasi Khusus (Opsus) kedelai yang diterapkan pada tahun 

1986, program berikutnya adalah Gema Palagung yaitu melalui salah satu cara 

dengan peningkatan Index Pertanaman, dan terakhir pada tahun 2004 diadakan 

program Bangkit Kedelai, diharapkan pada tahun 2008 Indonesia akan mencapai 

swasembada kedelai dengan produksi kurang lebih 2 juta ton. Walaupun produksi 

kedelai pada tahun 1974-1999 meningkat namun ternyata belum bisa 

mengimbangi laju peningkatan konsumsi kedelai sehingga pemerintah melakukan 

impor kedelai yang jumlah maupun nilainya semakin meningkat setiap tahun. 

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan kedelai adalah 
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konsumsi yang terus meningkat mengikuti pertambahan jumlah penduduk, 

meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

kecukupan gizi, dan berkembangnya berbagai industri yang menggunakan bahan 

baku kedelai., sejak tahun 2000, impor kedelai meningkat secara drastis seiring 

dengan signifikansinya penurunan produksi pada tahun tersebut. Impor selama 

periode 2000-2003 meningkat dengan laju 14.03 persen per tahun, disamping itu 

volume impor yang meningkat ini disebabkan pula oleh rendahnya tingkat 

efisiensi di dalam negeri, sementara subsidi ekspor di negara eksportir tetap tinggi 

(Puslitbang Tanaman Pangan, 2005). 

Impor kedelai merupakan jalan pintas untuk memasok kekurangan dalam 

negeri, kerena dalam beberapa hal harganya lebih rendah dan kualitasnya lebih 

baik. Sesuai kesepakatan dengan IMF, sejak tahun 1998-2003 pemerintah 

membebaskan bea masuk kedelai (BM nol persen) dan pada tahun 2004 tarif 

tersebut ditingkatkan menjadi sepuluh persen (Deptan, 2005). Tarif ini masih 

tergolong rendah sehingga relatif merugikan petani, karena harga komoditi 

cenderung melemah, namun di sisi lain diharapkan juga bisa memacu petani untuk 

mengusahakan pertanaman kedelai secara efisien dan menerapkan teknologi tepat 

guna. 

Dengan melihat alasan-alasan di atas, maka sangat diperlukan suatu kajian 

atau penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan kedelai Indonesia, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang 

berperan penting dalam impor, juga mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya 
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dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai negeri dan bagaimana membatasi 

impor kedelai ke Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di 

Indonesia. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat di lakukan lebih fokus, sempurna, dan tidak 

meluas maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di 

batasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai di Indonesia yaitu 

mengenai harga kedelai, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk.   

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang 

berhubungan dengan mempengaruhi impor kedelai di indonesia sebagai 

berikut: 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang 

bersifat akademis bagi pengembangan teori, konsep-konsep ilmiah dan 

referensi dalam pengembangan ilmu manajemen khususnya manajemen 

pemerintahan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permintaan kedelai di 

Indonesia. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi objek penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi impor 

kedelai di indonesia serta sebagai bahan pertimbangan dallam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan impor kedelai. 

b. Bagi peneliti 

 Dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikan 

teeori-teori tentang mempengaruhi impor kedelai di Indonesia 

c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan atau pembanding bagi peneliti lain yang penelitiannya sejenis.  

 


