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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampai saat ini kedelai bisa dikatakan menjadi salah satu komoditas pangan 

yang sangat penting di Indonesia. Hal ini antara lain diindikasikan dari tingginya 

gejolak yang timbul akibat kenaikan harga kedelai yang cukup tinggi. Di sisi lain, 

kejadian kenaikan harga kedelai mengguncangkan perekonomian ternyata memberi 

hikmah untuk berpikir kembali bahwa aspek ketahanan pangan yang bertumpu pada 

kekuatan sendiri merupakan perihal yang memang harus digalakan dan diwujudkan 

dalam kehidupan penduduk, terutama bila tidak selalu bergantung pada negara lain. 

Laju perkembangan ekspor kedelai Indonesia mengalami penurunan rata-rata sebesar 

5,92% per tahun selama periode 1961 – 2012, Sedangkan impor mengalami laju 

peningkatan rata-rata mencapai 0,05% per tahun. Hasil analisis bahwa produksi 

hinggga tahun 2020 meningkat rata-rata sebesar 6.80 % per tahun, dan konsumsi 

meningkat rata-rata sebesar 0,98% per tahun ( Aldillah, 2015).  

Tabel 1.1 Kuantitas ekspor dan impor kedelai di indonesia tahun 1961-2012  

Tahun Ekspor (juta ton) Impor (juta ton) 

1961 

1970 

1980 

1990 

2000 

2005 

2010 

2012 

0.000410 

0.002690 

0.000311 

0 

0.000290 

0.000876 

0.003850 

0.000466 

0 

0 

0.10 

0.54 

1.28 

1.086180 

1.740505 

1.914561 

 

Jumlah rata-rata per tahun (ton) 

 

Pertumbuhan rata-rata per tahun 

(%) 

 

0.002374 

 

357.76 

 

0.631812 

 

264.42 

Sumber : FAO (2013) 

Dinamika kedelai nasional juga dipengaruhi harga kedelai, rendahnya daya 

saing harga kedelai nasional terhadap harga kedelai internasional disebabkan 

kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap petani kedelai di Indonesia, seperti 

dijelaskan oleh Supardi (2009) bahwa di negara-negara maju seperti USA,  



2 

 

 

pemerintah selalu memberikan subsidi ekspor terhadap petani, sehingga 

menjamin hasil panen petani yang selalu terserap oleh pasar internasional dengan 

harga yang layak.  

Rendahnya produktivitas kedelai dipengaruhi faktor-faktor produksi 

kurangnya ketersedian benih, dan pupuk, serta curah hujan juga sangat 

mempengaruhi produksi kedelai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di 

tingkat nasional, khususnya ketersedian bahan pangan kedelai, diperlukan upaya yang 

sungguh-sungguh untuk meningkatkan produksinya dan tentunya harus diprogramkan 

secara teliti, terencana, berjangka panjang, dan tepat sasaran. Tujuan utamanya tak 

lain adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri secara bertahap sehingga 

seacara bertahap pula pemenuhan kebutuhan kedelai melalui impor bisa berkurang 

atau hanya dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri benar-benar tidak dapat 

dipenuhi. 

Selama jangka waktu 20 tahun, yaitu dari tahun 1995 sampai 2005, 

pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan program peningkatan produksi kedelai 

untuk mencapai swasembada kedelai atau dalam arti lain sudah ada upaya-upaya 

pemerintah untuk menekan ketergantungan pemenuhan kebutuhan kedelai dari impor. 

Namun kenyataan di lapangan menunjukan fakta bahwa kuantitas impor kedelai 

setiap tahun semakin meningkat. Kondisi ini semakin diperkeruh oleh perkembangan 

luas areal dan produksi kedelai di dalam negeri yang mengalami penurunan sekitar 

0,83% selama periode 1961-2012. Hal ini menunjukan indikasi bahwa penerapan 

program swasembada kedelai masih perlu dibenahi agar kelak bisa dicapai hasil yang 

lebih baik.  
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Tabel 1.2 Perkembangan Area Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kedelai Indonesia     

Tahun 1961–2012  

Tahun Area Tanam 

(juta ton) 

Produksi (juta 

ton) 

Produktivitas 

(juta ton) 

1961 

1970 

1980 

1990 

2000 

2001 

2005 

2010 

2012 

0.62 

0.69 

0.73 

1.33 

0.82 

0.68 

0.62 

0.66 

0.57 

0.43 

0.50 

0.65 

1.49 

1.02 

0.83 

0.81 

0.91 

0.85 

0.07 

0.07 

0.09 

0.11 

0.11 

0.12 

0.13 

1.37 

1.50 

 

Jumlah rata-rata per tahun Indonesia  

Pertumbuhan rata-rata Indonesia per 

tahun (%) 

Jumlah rata-rata dunia per tahun 

1961-2012 

Kontribusi Indonesia terhadap dunia 

(%) 

 

0.83 

0.81 

 

56.9 

 

1.5 

 

 

0.85 

2.39 

 

114.1 

 

0.7 

 

 

1.001 

1.64 

 

1.85 

 

5.4 

 

Sumber : FAO (2013) 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata area tanam, produksi dan 

produktivitas kedelai dunia masing-masing sebesar 56.9 juta ha, 114.1 juta ton, dan 

1.8 ton per ha per tahun, sedangkan Indonesia hanya memiliki luas area rata-rata 

sebesar 0.83 juta ha, produksi rata-rata sebesar 0.85 juta ton dan produktivitas rata-

rata sebesar 1.001 ton per ha per tahun. Pertumbuhan area, produksi dan produktivitas 

kedelai Indonesia yang cenderung kecil menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia 

dalam memenuhi kedelai dunia hanya sebesar 1.5 persen, 0.7 persen dan 5.4 persen 

terhadap luas area, produksi dan produktivitas kedelai dunia. Sampai saat ini, 

produktivitas kedelai di tingkat petani masih rendah, rata-rata 1.3 ton/ha dengan 

kisaran 0.6-2.0 ton/ha, sedangkan potensi hasilnya bisa mencapai 3.0 ton/ha. Senjang 

produktivitas yang sangat besar tersebut memberikan peluang bahwa peningkatan 

produksi melalui peningkatan produktivitas di tingkat petani masih bisa dilakukan. 

Hal tersebut telah dibuktikan oleh Kementerian Pertanian, dimana dari laporan Balai 
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Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (2012) bahwa selama 

kurun waktu 93 tahun (1918–2012), pemerintah Indonesia telah melepas 73 varietas 

kedelai. Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai salah satunya 

dengan perluasan wilayah tanam. Namun, upaya peningkatan produktivitas kedelai 

tidak hanya perluasan wilayah tanam, tetapi juga penggunaan varietas unggul. 

Varietas unggul sangat menentukan tingkat produktivitas tanaman dan merupakan 

komponen teknologi yang relatif mudah di adopsi petani (Zanetta, dkk 2013).  

Permasalahan yang dihadapi petani kedelai adalah karena produksi kedelai di 

dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan akan kedelai didalam negeri dan 

kedelai yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan kedelai impor. Selain itu, ada 

masalah yang sangat serius dalam memproduksi kedelai yaitu masalah gagal panen 

karena cuaca yang tidak menentu atau cuaca yang kurang baik. Produksi dan 

permintaan kedelai nasional tahun 1981-2013, pada Gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 Produksi dan Permintaan Kedelai Indonesia Tahun 1981-2013      

Sumber : (FAO 2013) 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa permintaan kedelai  

menunjukan tren yang positif, sedangkan produksi menunjukan tren negatif. Hal ini 

menunjukan kesenjangan bahwa produksi masih belum mampu memenuhi 

permintaan dalam negeri. Sejak tahun 2000 produksi kedelai nasional selalu dibawah 

satu juta ton. Kekurangan kebutuhan kedelai ini mau tidak mau harus dipenuhi dari 
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impor. Impor kedelai tahun 2013 tercatat antara 60-70 persen dari kebutuhan nasional 

(FAO, 2013). Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor kedelai 

terbesar di dunia. Kedelai yang diimpor sebagian besar diperoleh dari negara Amerika 

Serikat, Argentina, Brazil, dan Malaysia (Amaliyah, 2013). Rata-rata kebutuhan 

kedelai selama sepuluh tahun terakhir diatas dua juta ton per tahun. Dari jumlah 

tersebut sekitar delapan puluh delapan persen digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan tahu dan tempe, sepuluh persen untuk pangan dan olahan seperti tepung 

dan pati, serta dua persen lainnya untuk benih. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan produsen utama kedelai nasional, 

Kabupaten Grobogan adalah salah satu wilayah yang potensial untuk pengembangan 

kedelai. Kebonagung adalah desa yang membudidayakan kedelai sebagai komoditas 

utama pertanian. Usahatani di Desa Kebonagung terancam hama dan penyakit serta 

rendahnya harga. Tantangan yang tinggi dalam usahatani kedelai, mengancam petani 

meninggalkan usahatani kedelai. Terletak paling ujung selatan di Kecamatan 

Tegowanu ,Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini terdiri dari 3 Pedukuhan, 7 

RW, serta 36 RT dengan mayoritas penduduk menjadi petani tembakau, jagung, padi, 

kedelai. Kedelai merupakan komoditas unggulan di daerah tersebut. Tingginya risiko 

dalam budidaya kedelai, menuntut petani lebih kritis mencari upaya mengatasi risiko. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana perilaku petani 

terhadap risiko dan upaya petani dalam menghadapi masalah atau risiko dalam 

memproduksi kedelai. 

Memperhatikan permasalahan yang ada maka penelitian ini mencoba 

menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas kedelai dan perilaku 

petani kedelai terhadap risiko produktivitas di Desa Kebonagung, Kecamatan 

Tegowanu, Kabupaten Grobogan. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas kedelai.  

2. Menganalisis perilaku petani kedelai terhadap risiko. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan untuk dapat membantu petani kedelai dalam 

menanggulangi risiko selama menjalankan budidaya kedelai. 

2. Faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam penelitian ini, benih, 

pupuk ponska, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja. 

3. Sebagai bahan informasi serta referensi bagi pihak yang membutuhkan. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian dan 

Bisnis Universitas Kristen SatyaWacana. 

 

1.4 Batasan Masalah  

1. Unit analisis penelitian ini adalah petani kedelai yang terdapat di Desa 

Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. 

2. Analisis faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas dalam penelitian ini 

meliputi, jumlah benih, pupuk ponska, pupuk urea, pestisida, tenaga kerja. 

3. Pendekatan analisis perilaku petani terhadap risiko dalam penelitian ini adalah 

terhadap risiko produktivitas dan menggunakan pendekatan ekonometrika 

Moscardi dan dejanvry (1977). 

4. Data yang dianalisis adalah data produksi musim tanam terakhir yang dilakukan 

petani kedelai di lokasi penelitian. 

 

 

  



7 

 

1.5 Model Hipotetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = jumlah benih 

 X2 = pupuk ponska     

X3 = pupuk urea   

X4 = pestisida 

X5 = tenaga kerja 

 Y  = produktivitas kedelai 

K(s) = perilaku petani terhadap risiko 

 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

Y 
K(s) 

Risk 

Averter 

Risk 

Neutral 

Risk 

Lover 


