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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang 

berlimpah, tersebar di seluruh wilayah sehingga Indonesia terkenal sebagai 

negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai 

petani. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam 

peningkatan perekonomian Indonesia walaupun kontribusinya sangat 

sedikit tetapi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan 

pangan bagi masyarakat (Dewi, 2016). 

Sektor pertanian merupakan sektor penting bagi perekonomian 

nasional. Hal ini di dukung iklim tropis yang di miliki negara Indonesia 

serta di tunjang dengan struktur tanah yang baik untuk di gunakan 

bercocok tanam (Zaeroni, 2016). Salah satu hasil dari sektor pertanian 

adalah jagung yang merupakan salah satu makanan pokok Warga Negara 

Indonesia. Dalam perekonomian Nasional, jagung adalah kontributor 

terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan  (Aditya dan 

Saskara, 2013). 

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan 

ekonomi nasional untuk mewujudkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. Namun kenyataannya adalah rapuhnya kedaulatan sektor 

pertanian dan pangan Indonesia yang ditandai dengan langkanya produk 

pangan (Augustine, 2012). Berkembang pesatnya industri pangan di 
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Indonesia mengakibatkan permintaan jagung terus meningkat meskipun 

saat ini produksi jagung Indonesia terus di tingkatkan  namun belum 

mampu secara baik memenuhi kebutuhannya.  

Konsumsi jagung yang cukup besar di Indonesia harus diimbangi 

dengan produksi jagung sehingga mencukupi kebutuhan nasional. 

Sehingga pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk mengimpor jagung 

guna mencukupi kebutuhan masyarakat (Singgih, 2015). Untuk 

mengetahui bagaimana pergerakan produksi jagung, konsumsi jagung dan 

impor jagung di Indonesia dapat dilihat dari Gambar I-1: 

Gambar I-1 

Impor Jagung Indonesia (ton), Produksi Jagung (ton), Konsumsi Jagung 

(ton) 

             
 Sumber : (Pusdatin, 2016) 

 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam periode lima tahun 

nilai produksi dan konsumsi cenderung mengalami kenaikan, hanya di 

tahun tertentu yang mengalami penurunan. Nilai produksi jagung tahun 

2012 2013 2014 2015 2016

Impor 1.805.392 3.194.419 3.175.362 3.500.104 900.000

Produksi 19.387.000 18.512.000 19.008.000 19.612.000 23.578.000

Konsumsi 4.757.815 5.178.985 5.251.992 5.987.827 5.200.000
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2012 mencapai 19.387.000 ton, namun pada tahun 2013 sedikit mengalami 

penurunan menjadi 18.512.000 ton, kemudian pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan produksi menjadi 19.008.000 ton dan terus mengalami 

kenaikan menjadi 23.578.000 ton pada tahun 2016. Demikian juga nilai 

konsumsi jagung indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012 

sebesar 4.757.815 ton sampai tahun 2015 menjadi 5.987.827 ton, namun 

pada tahun 2016 konsumsi jagung indonesia mengalami penurunan 

menjadi 5.200.000 ton.  

Berbeda dengan pergerakan produksi dan konsumsi jagung, nilai 

impor jagung indonesia cenderung berfluktuatif.  Pada tahun 2012 impor 

jagung sebesar 1.805.392 ton dan naik menjadi 3.194.419 ton pada tahun 

2013. Namun pada tahun 2014 impor jagung mengalami sedikit penurunan 

menjadi 3.175.362 ton dan meningkat lagi menjadi 3.500.104 ton di tahun 

2015. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan menjadi 900.000 ton.  

Ketergantungan pada impor pangan ini terjadi karena beberapa hal, 

penurunan impor yang terjadi pada tahun 2016 bisa disebabkan oleh 

produksi jagung pada tahun 2016 yang meningkat dan konsumsi jagung 

pada tahun 2016 yang tidak terlalu tinggi. Berdasarkan dari beberapa 

literatur, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketergantungan 

impor jagung indonesia, selain produksi dan konsumsi jagung, impor 

jagung bisa dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan cadangan devisa 

indonesia.  
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Jumlah penduduk bisa mempengaruhi impor karena apabila jumlah 

penduduk meningkat maka kemungkinan pemerintah akan mengambil 

kebijakan untuk mengimpor (Singgih, 2015). Untuk mengetahui lebih 

jelasnya dapat dilihat dari pergerakan gambar berikut ini: 

Gambar I-2 

Jumlah Penduduk Indonesia (jiwa)  

 
Sumber :  (World Bank, 2016) 

Gambar I-2  di atas menunjukkan jumlah penduduk Indonesia dari 

tahun 2012  sampai 2016 terus meningkat, dimana pada tahun 2012  

jumlah penduduk sebesar 248.883.232 menjadi 261.115.456 pada tahun 

2016. Semakin banyak jumlah penduduk indonesia semakin banyak 

intensitas pemerintah untuk mengimpor jagung. 

Selain jumlah penduduk, faktor lain yang berpengaruh terhadap impor 

jagung adalah cadangan devisa. Cadangan devisa  yang dapat disimbolkan 

dengan Cd.  Kegiatan impor jagung yang dilakukan Indonesia merupakan 

salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan internasional. 

2012 2013 2014 2015 2016

POP 248.883.232 252.032.263 255.131.116 258.162.113 261.115.456



5 
 

Menurut Sultan (2011), pembiayaan dalam perdagangan internasional 

sangat tergantung pada cadangan devisa suatu negara, karena cadangan 

devisa merupakan penentu penting bagi negara berkembang sebagai 

permintaan impor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar grafik di 

bawah ini: 

Gambar I-3 

Cadangan Devisa Indonesia (Juta US$) 

 
Sumber: BPS, 2016 (Data diolah) 

 

Jika dilihat pada gambar I-3 menunjukkan bahwa cadangan devisa 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada 

tahun 2012 nilai cadangan devisa Indonesia sebesar 112.781 Juta US$, 

namun pada tahun berikutnya 2013 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan menjadi 99.387 Juta US$, penurunan tersebut diakibatkan oleh 

pembayaran kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri 

pemerintah pada tahun tersebut. Kemudian posisi cadangan devisa 

Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 111.862 Juta 

2012 2013 2014 2015 2016

Cad Devisa 112.781 99.387 111.862 105.931 116.362
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US$, setelah itu pada tahun 2015 cadangan devisa Indonesia kembali 

mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan menjadi sebesar 

105.931 Juta US$, selanjutnya nilai cadangan devisa Indonesia pada tahun 

2016 mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar 116.362 Juta US$ 

dipicu oleh penerimaan cadangan devisa. 

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi impor jagung Indonesia 

seperti produksi jagung, konsumsi jagung, jumlah penduduk dan cadangan 

devisa yang berpotensi menunjang ketahanan pangan nasional. Apabila 

ketahanan pangan nasional Indonesia bagus maka Indonesia dapat 

mengurangi ketergantungan impor jagung dan meningkatkan produksi 

jagung dalam negeri.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah :  

1. Bagaimana pengaruh produksi jagung, konsumsi jagung, jumlah  

penduduk dan cadangan devisa secara simultan terhadap impor jagung 

di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh produksi jagung terhadap impor jagung di 

Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh konsumsi jagung terhadap impor jagung di 

Indonesia? 
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4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap impor jagung di 

Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh cadangan devisa terhadap impor jagung di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh produksi jagung, konsumsi jagung, jumlah 

penduduk dan cadangan devisa secara simultan terhadap impor jagung 

di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh produksi jagung terhadap impor jagung di 

Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh konsumsi jagung terhadap impor jagung di 

Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap impor jagung di 

Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh cadangan devisa terhadap impor jagung di 

Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan. Adapun manfaat 

yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijakan dalam pengurangan impor jagung Indonesia. 

2. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku 

kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk melakukan penelitian 

berikutnya dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan impor jagung Indonesia.  

E. Metode Analisis Data 

1.  Alat dan Model Analisis 

Penelitian ini meggunakan teknik analisis regresi linier berganda 

dengan model OLS (Ordinary Least Square) untuk mengetahui pengaruh 

produksi jagung, konsumsi jagung, jumlah penduduk dan cadangan devisa 

terhadap impor jagung di Indonesia baik secara simultan maupun parsial 

periode 1987-2016. Model analisis regresi linier berganda seperti berikut: 

Yt =  β o + β1(PROD)t +  β2(CONS)t + β3(POP)t + β4(CD)t + µt 

Di mana :  

Y = Impor Jagung Indonesia (ton) 

PROD = Produksi Jagung Indonesia (ton) 

CONS = Konsumsi Jagung Indonesia (ton) 

POP = Jumlah Penduduk Indonesia (jiwa) 

CD = Cadangan Devisa Indonesia (juta US$) 

 1..  4 = Koefisien dari masing-masing variable 

 o = Intersep/Konstanta  

µt = error correction term 
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2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dgunakan adalah deret waktu (time series) dari periode

1987-2016 yang mencakup impor jagung, produksi jagung, konsumsi 

jagung, jumlah penduduk dan cadangan devisa. Data diperoleh dari 

Pusdatin, Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, Publikasi dari 

penelitian terdahulu, media internet, jurnal serta sumber lain yang terkait. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima 

bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut : 

BAB I : LATAR BELAKANG MASALAH 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan 

teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber 

data, metode penelitian serta teknik analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa 

pengaruh produksi jagung, konsumsi jagung, jumlah 

penduduk dan cadangan devisa terhadap impor jagung 

Indonesia periode 1987-2016 serta dilengkapi dengan 

pembahasan atas hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang 

direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar 

temuan untuk dijadikan bahan referensiatau evaluasi di 

masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 
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