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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Gandum sesungguhnya bukan makanan pokok masyarakat 

Indonesia, namun selama beberapa tahun terakhir perannya semakin 

penting. Peralihan pola konsumsi kelompok berpendapatan bawah dan 

menengah yang begitu cepat ke makanan yang berasal dari gandum 

terutama mie instan dan roti telah mendorong peningkatan impor gandum 

atau terigu, serta berkurangnya permintaan pangan yang berasal dari 

sumber daya dalam negeri seperti ketela dan umbi-umbian lainnya. 

Tingginya tingkat konsumsi mie instan dan olahan roti dikarenakan 

produk turunan yang dihasilkan sangat beragam dan promosinya juga 

sangat kuat. Banyak ragam jenis, bentuk rasa dan cara mengolah mie misal 

mie basah, mie kuah, mie instan dan produk mie lainnya. Produk mie 

dapat dengan cepat diolah, disajikan dan dikonsmsi dengan kemasan yang 

bagus dan variasi harga mie sesuai dengan kemampuan konsumen dari 

golongan atas, menengah maupun bawah. Selain itu mie juga dapat dengan 

mudah dijumpai diberbagai tempat, tidak hanya di swalayan tetapi juga di 

pasar tradisional atau warung kecil di pedesaan (Ariani dan Ashari, 2003). 

 Analisis impor selayaknya mendapat porsi yang seimbang dengan 

analisis ekspor, karena impor adalah cerminan kedaulatan ekonomi suatu 

negara, apakah barang dan jasa buatan dalam negeri masih menjadi tuan di 

negeri sendiri. Suatu negara melakukan impor karena mengalami 

defisiensi (kekurangan/kegagalan) dalam menyelenggarakan produksi 
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barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya. Ada dua macam 

defisiensi yang dapat terjadi, yaitu defisiensi kuantitas dan defisiensi 

kualititas. Melakukan impor untuk alasan defisiensi kuantitas masih 

merupakan suatu kewajaran. Faktor-faktor penyebab utamanya biasanya 

adalah faktor-faktor alamiah yang nyata, sehingga penyelesain atau 

solusinya juga jelas. Dalam hal ini barang (gandum) dilihat dari fungsi 

atau kegunaannya.  

Hasil dari data Badan Pusat Statistik periode tahun 2013 sampai 

2017 impor gandum di Indonesia menurut negara asal utama. Dari data 

tersebut Australia menjadi negara paling banyak dalam impor gandum di 

Indonesia yang disusul urutan kedua yaitu negara Kanada. Indonesia juga 

mengimpor gandum dari India, Rusia, Pakistan, dan Turki dalam jumlah 

yang sedikit. Pada tahun 2013 sampai 2015 impor gandum mengalami 

kenaikan sekitar 12% - 15 % per tahunnya. Namun pada tahun 2016 impor 

gandum mengalami penurunan yaitu sekitar 17% dan pada tahun 2017 

impor gandum mulai naik lagi sekitar 20% yang lebih tinggi dari tahun-

tahun sebelumnya. Impor gandum indonesia pada tahun 2017 mencapai 

5,1 juta ton dan indonesia merupakan importir terbesar ke dua di dunia. 

Adanya permintaan impor gandum di Indonesia ini yang mendorong 

pentingnya untuk dikaji dan dianalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhinya permintaan gandum dari tahun ke tahun. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai referensi tambahan untuk menentukan kebijakan tentang 
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impor gandum di Indonesia. Berikut data impor gandum menurut negara 

asal utama. 

Negara Asal 2013 2014 2015 2016 2017 

  Berat Bersih 000 kg 
Australia 3 808 898,2 4 000 378,6 4 268 553,5 3 499 715,3 5 103 676,2 

Kanada 1 372 007,2 1 364 031,8 1 715 020,2 1 658 441,1 1 686 051,6 

Ukraina  304 850,0  333 084,4  664 056,2 2 469 436,9 1 984 999,1 

Amerika Serikat  535 334,6  989 394,4  389 708,3  938 665,0 1 150 144,7 

Fed. Rusia  221 420,3  265 940,2  260 497,9   991,2 1 222 026,3 

Rep. Moldova  22 674,8  54 868,1  76 758,4  63 120,0  63 791,8 

Bulgaria   0,0  15 000,0  23 450,0  117 470,2   0,0 

Uruguay   501,9  8 117,8  6 332,3  12 364,2   0,0 

India  380 374,9  358 195,4  2 938,8   0,0   0,0 

Singapura  30 175,8   212,1   957,7   0,0  1 000,0 

Lainnya  61 273,9  43 374,8  3 746,1 1 774 468,2  222 444,5 

Jumlah  6 737 511,6 7 432 597,6 7 412 019,4 
10 534 

672,3 
11 434 

134,1 

  

       Nilai CIF US$ 

Australia 
1 387 
382,5 

1 265 
747,0 

1 197 
028,0 

 852 
325,9 

1 170 
720,7 

Kanada 
 546 

094,2 
 466 

490,4 
 533 

776,7 
 445 

757,7 
 485 

361,2 

Ukraina  86 709,3  90 732,9 
 144 

089,2 
 492 

965,0 
 409 

989,7 

Amerika Serikat 
 196 

189,1 
 340 

382,8 
 119 

178,0 
 230 

932,6 
 277 

108,2 

Fed. Rusia  65 215,4  78 604,3  61 542,9   216,1 
 246 

162,9 

Rep. Moldova  6 595,9  14 841,4  18 283,3  13 510,4  13 212,6 

Bulgaria   0,0  4 510,5  5 370,1  25 967,5   0,0 

Uruguay   130,5  1 976,0  1 472,1  2 665,8   0,0 

India 
 121 

532,3 
 110 

179,5   739,5   0,0   0,0 

Singapura  10 506,1   452,3   401,8   0,0   290,4 

Lainnya  19 631,4  13 345,1   886,2 
 343 

868,8  44 979,2 

Jumlah  
2 439 
986,7 

2 387 
262,2 

2 082 
767,8 

2 408 
209,8 

2 647 
824,9 

     Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2017. 

 Gandum merupakan salah satu tanaman serelia yang menjadi 

sumber kalori. Hampir sama seperti padi, gandum dipanen dalam bentuk 

biji, namun tidak bisa dikonsumsi langsung, harus digiling terlebih dahulu.   

Hasil penggilingan gandum disebut tepung gandum atau yang kita kenal 
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dengan tepung terigu. Biji gandum yang di impor kemudian digiling oleh 

industri penepungan di Indonesia yaitu Bogasari, Berdikari, Sriboga dan 

Panganmas. Hasil penggilingan tepung terigu kemudian dipasarkan ke 

industri-industri yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan bakunya.  

Indonesia saat ini masih bergantung 100% dengan gandum impor. Dan 

jumlah impor gandum ini akan bertambah karena besarnya permintaan 

produk gandum di tanah air. Sementara produksi gandum di dalam negeri 

nyaris tidak dapat dilakukan hanya sebatas tingkat uji coba laboratorium 

karena faktor iklim yang kurang cocok.  

Data table for: Crop production, Wheat, Tonnes/hectare, 2013 – 2018 
  

 
S
o
u
r
c
e
:
 
OECD Agriculture Statistics: OECD-FAO Food Agricultural Outlook (Edition 2018) 
 

Indonesia salah satu negara yang tingkat produksinya rendah 

dabandingkan dengan negara diatas, seperti Argentina, Australia, Brazil, 

BRICS, Kanada.  

Saat ini tepung terigu telah digunakan sebagai bahan baku 

makanan yang digunakan secara luas baik untuk kepentingan industri dari 

skala kecil-tradisional, menengah hingga besar-modern, maupun untuk 

keperluan rumah tangga. Menurut APTINDO, pengguna tepung terigu 

nasional terdiri dari 3(tiga) kategori besar yaitu kategori industri besar dan 

Location ▾ ▾ 2013 ▾ 2014 ▾ 2015 ▾ 2016 ▾ 2017 ▾ 2018 

Indonesia 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.025 

Argentina 2.521 2.643 2.586 3.308 3.232 3.056 

Australia 2.006 1.917 1.974 2.728 1.737 1.912 

Brazil 2.587 2.209 2.227 3.169 2.541 2.527 

BRICS 3.430 3.545 3.381 3.612 3.720 3.575 

Canada 3.594 3.103 2.881 3.574 3.338 3.222 

https://data.oecd.org/pinboard-editor/
https://data.oecd.org/pinboard-editor/
https://data.oecd.org/pinboard-editor/
https://data.oecd.org/pinboard-editor/
https://data.oecd.org/pinboard-editor/
https://data.oecd.org/pinboard-editor/
https://data.oecd.org/pinboard-editor/
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modern, kategori industri kecil dan menengah (UKM) dan rumah tangga 

(household). Pengguna tepung terigu dari kategori industri besar dan 

modern terdiri dari 200 perusahaan dengan konsumsi tepung terigu sebesar 

32% dari total konsumsi tepung terigu nasional. Sedangkan pengguna 

tepung terigu kategori kecil dan menengah (UKM) terdiri dari 30.000 

UKM dengan konsumsi tepung terigu sebesar 63% dari total konsumsi 

tepung terigu nasional. Sementara konsumen rumah tangga mengonsumsi 

tepung terigu sebesar 5% dari total konsumsi tepung terigu nasional. Jenis 

produk akhir yang menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku adalah 

mie basah yang menggunakan 30% dari keseluruhan konsumsi tepung 

terigu nasional, disusul roti 25%, mie instan sebesar 20%, biskuit dan 

makanan ringan 15%, makanan gorengan 5% dan rumah tangga 5%. 

Sedangkan jika ditinjau dari segi konsumsi tepung terigu dalam bentuk 

yang belum diolah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Berapakah tingkat impor gandum yang dilakukan oleh Indonesia? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk melakukan 

impor gandum? 

3. Darimanakah impor gandum terbesar yang dilakukan oleh Indonesia? 

4. Mengapa Indonesia melakukan impor gandum? 

5. Untuk apa sajakah produksi olahan gandum di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini  

adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat impor gandum yang dilakukan oleh 

Indonesia. 

2. Menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk 

impor gandum. 

3. Menganalisis negara mana saja yang menjadi importir gandum 

terbesar. 

4. Menganalisis penyebab Indonesia melakukan impor gandum. 

5. Menganalisis apa saja keuntungan yang diperoleh dari impor gandum 

tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan pemerintah guna memperkecil penekanan impor 

gandum di Indonesia. 

2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi peneliti lain yang terkait di masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan mengenai impor gandum 

yang dilakukan oleh Indonesia. 
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 E. Metode Penelitian 

 E.1.  Alat dan Model Penelitian 

 Untuk mengetahui perkembangan impor gandum di indonesia 

menggunakan data time series dalam proyeksi perkembangan 

permintaan impor gandum yang diperoleh dengan mengestimasi 

volume impor menggunakan persamaan trend dengan metode least 

square. Berdasarkan penelitian Sinurat (2007), bentuk persamaan 

analisis trend permintaan impor gandum adalah sebagai berikut : 

 Y = a + bT 

Keterangan : 

Y : Jumlah volume impor gandum indonesia  

a  : Konstanta intersep 

b  : Koefisien regresi pengubah waktu/slope 

T  : Waktu 

Permintaan Impor Gandum Indonesia 

 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan impor gandum indonesia, maka digunakan persamaan 

regresi linier berganda dimana penaksiran parameternya menggunakan 

Ordinari Least Square (OLS). Bentuk persamaannya sebagai berikut : 

 In Y = a + In b1X1 + In b2X2 + In b3X3 + E 

Keterangan : 

Y : Volume Impor Gandum Indonesia 

a : Intersep  

b1-b6 : Koefisien regresi 

X1 : Harga Gandum Internasional 

X2 : Kurs 

X3 : Produksi Gandum Domestik 

E : Error 
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Kesesuaian Model (Goodness of fit) 

Model regresi diatas selanjutnya dilakukan pengujian kesesuaian model, yakni 

koefisien determinasi (R2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). 

 

 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengukur kepadatan model, digunakan koefisien determinasi (R2) yang 

menunujukkan proporsi dari total variasi variabel bebas yang menjelaskan 

variabel tak bebas. Rumus menghitung nilai R2 menurut Gujarati (2007) adalah 

sebagai berikut: 

R2 =    ESS 

  TSS 

Keterangan: 

ESS : Jumlah kuadrat yang diterangkan 

TSS : Jumlah kuadrat total 

 

b. Uji imultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Apabila nilai F hitung lebih besar dari Ftabel, maka 

variabel variabel bebas secara bersama-bersama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Menurut Gujarati (2007), nilai F hitung dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ftabel = 𝛼 ( k-1 , N-k ) 

Fhitung =   R
2  

/  (k-1) 

       (1-R
2
)/(N-k)  

Keterangan: 

k : Jumlah parameter yang diestimasi, termasuk konstanta 

N : Jumlah observasi 

R2 : Koefisien determinasi 
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Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) adalah sebagai 

berikut: 

H0 : β1 = β2 = β3 =…..= βi = 0; Artinya semua variabel bebas secara 

bersamasama 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠…..≠ βi ≠ 0; Artinya semua variabel bebas secara 

bersamasama 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Keputusan untuk menolak atau menerima 

H0 yaitu: 

H0 ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel;Artinya semua variabel bebas secara 

bersamasama berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

c. Uji t (individual test) 

Uji t digunakan untuk mengaetahui tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai thitung dapat dirumuskan sebagai berikut: 

T tabel = (α/2 , N-k) 

 thitung =         b1 

  Se (b1) 

dimana 

bi = koefisien regresi ke-i 

Se (bi) = standard error regresi dari bi 

Menentukan Hipotesis nol (H0) dan Hipotesis alternatif (Ha) adalah 

sebagaiberikut: 

H0 : βi = 0; artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait 

Ha : βi ≠ 0; artinya ada pengaruh variabebas terhadap variabel terkait 

Membandingkan nilai thitung untuk masing-masing estimator dengan 

ttabeldengan kriteria sebagai berikut: 

H0 ditolak jika nilai thitung > ttabel ;Artinya variabel bebas ke-i signifikan, yang 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat 

H0 diterima jika nilai thitung ≤ ttabel ;Artinya variabel bebas ke-i tidak signifikan, 

yang secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai 

berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi uraian landasan teori dari beberapa topik yang 

relevan sehubungan dengan pemilihan variabel penelitian yang 

akan dilakukan hasil penelitian sebelumnya dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang alat dan model analisis yang digunakan 

dalam penelitian, data dan sumber data yang digunakan untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan sumber data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai estimasi hasil penelitian 

interpretasi kuantitatif dan interpretasi ekonomi. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang 

sesuai dengan hasil penelitian.  

  

 


