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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan Internasional merupakan hal yang sudah mutlak 

dilakukan oleh setiap negara. Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang 

berada dalam kondisi autarki atau negara yang terisolasi tanpa adanya 

hubungan ekonomi dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena tidak 

ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Terjadinya 

perdagangan internasional didasari karena adanya perbedaan sumber daya 

yang dimiliki oleh tiap wilayah atau negara. Serta kemampuan suatu 

negara dalam memproduksi suatu barang maupun jasa. Sebagai 

ilustrasinya adalah ketika suatu negara ingin memproduksi suatu barang 

namun biaya produksi suatu barang tersebut lebih mahal jika dibandingkan 

dengan membeli barang tersebut dari negara lain. Maka, negara tersebut 

akan lebih memilih untuk membelinya dari negara lain. (Sarwono, 2014) 

Semakin terbukanya setiap negara dalam melakukan perdagangan 

mendorong terciptanya arus globalisasi yang semakin deras. Menghadapi 

kenyataan ini, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem 

perekonomian terbuka harus dapat mengantisipasi dan memanfaatkan 

situasi sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal. Negara-negara di 

dunia dalam perekonomian terbuka sangat mengandalkan ekspor dalam 

hal peningkatan perekonomian. Hal ini dikarenakan kegiatan ekspor akan 
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mempengaruhi laju perekonomian di dalam negeri, dimana dengan 

semakin tingginya ekspor maka akan memperbaiki neraca perdagangan 

Indonesia dan akan meningkatkan peluang bagi lapangan pekerjaan baru. 

(Fadhlan Zuhdi dan Suharno, 2015) 

Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakan sejak tahun 

1983. Semenjak saat itu ekspor menjadi perhatian dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrilisasi 

dari penekanan pada industri subsitusi impor ke industri promosi ekspor. 

Ekspor memiliki peran yang penting dalam waktu – waktu mendatang, 

apalagi dengan digulirnya perundingan – perundingan WTO menuju 

perdaganan dunia tanpa hambatan (Basri, 2002). 

Sektor migas dan sektor non migas merupakan dua sektor utama yang 

menopang ekspor Indonesia. Gas alam merupakan keunggulan Indonesia 

dalam sektor migas hal ini dikarenakan stok gas di Indonesia sangat 

melimpah. Di sektor non migas, Indonesia memiliki keunggulan salah 

satunya di sektor pertanian. 

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat 

menumbuhkembangkan perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. Betapa pentingnya pilar pertanian membuat 

pencitraan Indonesia di mata dunia sebagai negara agraris bukan 

semboyan politik belaka, sehingga tumpuan ekonomi Indonesia sebagian 

besar dari sektor pertanian yang kemudian menjadi komoditas agribisnis 

seiring dengan meningkatnya jumlah industri. (Fernando, 2009) 
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Komoditas penting dalam sektor pertanian setelah beras adalah 

jagung. Jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat yang 

sangat dibutuhkan masyarakat. Permintaan jagung akan kebutuhan 

konsumsi rumah tangga, pakan ternak, dan industri semakin tinggi. 

Dengan semakin tingginya permintaan jagung diharapkan dapat 

menjadikan jagung sebagai sumber pendapatan baik untuk konsumsi 

masyarakat dan sebagai komoditi yang di ekspor. Hal ini yang membuat 

jagung menjadi komoditas yang dapat menumbuhkembangkan 

perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

nasional. 

Indonesia sejak dahulu selalu mengimpor jagung dengan jumlah yang 

sangat besar walaupun dalam negeri tetap menghasilkan produksi jagung, 

karena itu pemerintah Indonesia mencanangkan swasembada pada 

komoditas pertanian khususnya jagung. Menurut Kementerian Pertanian, 

Indonesia masih mengejar target swasembada jagung untuk menekan 

impor. Pada tahun 2013 sampai 2015, Indonesia selalu mengimpor jagung 

di angka 3 juta ton per tahunnya. Untuk penjelasannya, berikut data 

volume ekspor dan impor komoditas jagung Indonesia dari tahun 2011 

sampai 2015. 

Tabel 1.1  

Volume Ekspor dan Impor Jagung Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam 

satuan ton) 

Tahun Ekspor Jagung Indonesia Impor Jagung Indonesia 

2011 12.472 3.207.657 

2012 39.817 1.805.392 

2013 11.418 3.194.419 
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2014 37.889 3.175.362 

2015 250.831 3.500.104 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2016. 

Dari data di atas menunjukkan ekspor jagung cenderung fluktuatif 

sedangkan impor jagung cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan jagung domestik yang digunakan 

kebanyakan pada pakan ternak dan kebutuhan untuk dimakan. Menurut 

Kementerian Pertanian (2016), pada tahun 2015 impor jagung mencapai 

3,50 juta ton kemudian menurun menjadi 880.000 ton hingga bulan Mei 

tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan/pelarangan 

impor jagung, dengan tujuan produksi jagung dalam negeri dapat terserap 

oleh industri pakan. Tercatat juga bahwa pemerintah berhasil melakukan 

ekspor meskipun kecil yaitu 15,2 ribu ton pada tahun 2016. Hal ini 

membuktikan bahwa produksi jagung di Indonesia mengalami kenaikan. 

Untuk lebih jelasnya, data produksi jagung Indonesia dapat dilihat pada 

Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Total Produksi Jagung Indonesia Tahun 2011-2016 (dalam satuan ton) 

Tahun Produksi Jagung Indonesia 

2011 17.643.250 

2012 19.387.022 

2013 18.511.853 

2014 19.008.426 

2015 19.612.435 

2016 20.369.551 

Sumber: FAO, 2018. 
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Dari tabel di atas dapat dilihat produksi jagung Indonesia mengalami 

kenaikan secara terus-menerus. Kementerian Pertanian terus menggenjot 

sektor produksi pertanian khususnya jagung di Indonesia sehingga jumlah 

ekspor jagung bisa meningkat. Kementerian Pertanian memang 

mempersiapkan rencana ekspor jagung ke Malaysia dan Filipina di tahun 

2018. Hal ini dikarenakan Indonesia diyakini telah mencapai swasembada 

sehingga dapat mencukupi kebutuhan jagung negara tetangga. Dengan 

melakukan ekspor diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional dari 

sektor pertanian khususnya jagung.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ekspor Jagung di 

Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh produksi jagung terhadap volume ekspor 

jagung di Indonesia tahun 1990-2013? 

2. Bagaimana pengaruh konsumsi jagung terhadap volume ekspor 

jagung di Indonesia tahun 1990-2013? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap volume ekspor 

jagung di Indonesia tahun 1990-2013? 
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4. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap volume ekspor jagung di 

Indonesia tahun 1990-2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh produksi jagung terhadap volume 

ekspor jagung di Indonesia tahun 1990-2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi jagung terhadap volume 

ekspor jagung di Indonesia tahun 1990-2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap volume ekspor 

jagung di Indonesia tahun 1990-2013. 

4. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap volume ekspor 

jagung di Indonesia tahun 1990-2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan yang berkaitan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi ekspor jagung di Indonesia, serta melatih 

kemampuan menganalisis permasalahan secara ilmiah 

2. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantiatif yang berupa data sekunder runtun waktu (time series) 

dari tahun 1990-2013. Data yang didapatkan bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), 

World Bank, UN Comtrade, Kementerian Pertanian, penelitian 

terdahulu, jurnal, buku dan internet. Data yang digunakan antara 

lain volume ekspor jagung Indonesia, produksi jagung Indonesia, 

konsumsi jagung Indonesia, tingkat inflasi Indonesia, dan nilai 

tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika. 

2. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor jagung adalah ECM (Error 

Correction Model). ECM merupakan analisis data time series yang 
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digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan 

yang sering disebut dengan kointegrasi. Pengolahan data dilakukan 

dengan program Econometric Views (E-Views). Adapun model 

ekonometrika yang digunakan merupakan replikasi dari jurnal 

“Analisis Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat dengan 

Pendekatan Error Correction Model” yang ditulis oleh Lempira 

Christy Elisha 2015. 

Formulasi model ECM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Model jangka panjang : 

LogYt = β0 + β1LogX1t + β2LogX2t + β3X3t + β4LogX4t + ut 

di mana: 

LogY  = Volume ekspor jagung Indonesia 

LogX1  = Produksi jagung Indonesia 

LogX2 = Konsumsi jagung Indonesia 

X3  = Tingkat inflasi Indonesia 

LogX4 = Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

β0 = konstanta jangka panjang 

β1 = koefisien regresi jangka panjang LogX1 

β2 = koefisien regresi jangka panjang LogX2 

β3 = koefisien regresi jangka panjang X3 

β4 = koefisien regresi jangka panjang LogX4 

ut = Variabel pengganggu (residual error) 

 

Error Correction Model merupakan mekanisme koreksi 

kesalahan dilakukan dengan meminimalisasi biaya fungsi, proses 

minimasi, penataan, dan parameterisasi akan menghasilkan 

persamaan Error Correction Model jangka pendek sebagai berikut: 

ΔLogYt  = α1ΔLogX1t + α2ΔLogX2t + α3ΔX3t + α4ΔLogX4t + 

λ(LogYt-1 – β0 + β1LogX1t-1 + β2LogX2t-1 + β3X3t-1 + 

β4LogX4t-1) + vt  
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di mana: 

α1 = konstanta jangka pendek LogX1 

α2 = konstanta jangka pendek LogX2 

α3 = konstanta jangka pendek X3 

α4 = konstanta jangka pendek LogX4 

λ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

v = unsur kesalahan (error term) model jangka pendek

 standar 

 

Koreksi kesalahan terdiri dari dua elemen yaitu koreksi 

yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sekarang 

(jangka pendek) dan koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan 

masa lalu. Penataan dan parameterisasi persamaan Error 

Correction Model jangka pendek standar akan menghasilkan 

model estimator Error Correction Model: 

∆LogYt  = γ0 + γ1∆LogX1t  + γ2∆LogX2t + γ3∆X3t + 

γ4∆LogX4t + γ5LogX1t-1 +  γ6LogX2t-1 + γ7X3t-1 + 

γ8LogX4t-1 + γ9ECTt + εt     

      

di mana: 

ECT  = LogX1t-1 + LogX2t- 1 +X3t-1 + LogX4t-1 –   

     LogYt-1 

γ9  = λ 

γ0  = λβ0; β0 = konstanta jangka panjang 

γ1, γ2, γ3, γ4, = koefisien regresi jangka pendek LogX1 ,LogX2,  

     X3, dan LogX4 

ᵞ5  = -λ(1-β1); β1 = koefisien regresi jangka 

   panjang LogX1 

ᵞ6  = -λ(1-β2); β2 = koefisien regresi jangka 

    panjang LogX2 

ᵞ7  = -λ(1-β3); β3 = koefisien regresi jangka 

    panjang X3 

ᵞ8  = -λ(1-β4); β4 = koefisien regresi jangka 

    panjang LogX4 

ε  = unsur kesalahan (error term) 

t   = tahun  
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Model Error Correction Model (ECM) yang digunakan 

dalam penelitian ini mampu menjelaskan perilaku data jangka 

panjang serta mampu menjelaskan adanya kointegrasi dari 

variabel yang diteliti. Menurut model ini, harus terus diingat 

bahwa perbaikan koefisien error selalu diekspektasikan sebagai 

negatif dan secara statistik, nilai ECM adalah signifikan maka 

ECM valid (Gujarati, 2012). 

Selain melakukan ECM, peniliti juga melakukan 

pengujian ekonometrik yaitu: 

a) Uji Multikolinieritas 

Masalah multikolinieritas muncul jika terdapat 

hubungan yang sempurna atau pasti diantara satu atau 

lebih variabel independen dalam model. Dalam kasus 

multikolinieritas yang serius, koefisien regresi tidak 

lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel 

independen dalam model. Dengan demikian, bila tujuan 

dari penelitian adalah mengukur arah dan besarnya 

pengaruh variabel independen secara akurat, masalah 

multikolinieritas penting untuk diperhitungkan. 

b) Uji Normalitas Residual (ut) 

Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) penting 

sekali sebab uji eksistensi model (uji F) maupun uji 

validitas pengaruh variabel independen (uji t), dan 
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estimasi nilai variaben dependen mensyaratkan hal ini. 

Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F maupun 

uji t, dan estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak 

valid. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi ut tidak 

konstan atau berubah-ubah secara sistematk seiring 

dengan berubahnya nilai variabel independen. 

d) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu 

memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, 

atau masa datang. Dengan demikian, autokorelasi 

merupakan masalah khusus dari data time series. 

e) Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk 

menguji asumsi linieritas model, sehingga sering 

disebut juga sebagai uji linieritas model. 

Selan itu, peneliti juga melakukan pengujan uji statistik 

pada penelitian ini yaitu: 
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a) Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

R
2
 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi 

variabel independen dapat menerangkan dengan baik 

variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan 

suatu model (goodness of fit), digunakan koefisien 

determinasi (R
2
). 

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan 

secara statistik bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu kesenjangan pendapatan dengan 

hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak 

bebas. 

c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistemika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

masalah yang sedang dikaji, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, data dan 

sumber data, metode penelitian, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi data penelitian, 

hasil analisis data, dan interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan 

saran-saran yang dapat dijadikan bahan referensi atau 

evaluasi di masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


