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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem

perekonomian terbuka, sangat mengandalkan kegiatan perdagangan

internasional untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain

itu kegiatan perdagangan internasional juga sangat penting untuk memacu

industri dalam negeri (Dumairy,1996:178). Indonesia merupakan negara yang

sejak lama telah melakukan perdagangan internasional. Peningkatan ekspor

baik jumlah maupun jenis barang atau jasa selalu diupayakan atau digalakkan

dengan berbagai strategi diantaranya adalah pengembangan ekspor, terutama

ekspor nonmigas, baik barang maupun jasa. Tujuan dari program

pengembangan ekspor ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing

global produk  Indonesia serta meningkatkan  peranan ekspor dalam memacu

pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekspor lebih memberikan nilai tambah bagi

suatu negara dibandingkan dengan kegiatan impor.Perdagangan  internasional

menciptakan kesempatan pada semua negara untuk memperoleh kesejahteraan

hidup yang lebih baik, karena memberikan kesempatan untuk

menspesialisasikan atau mengkhususkan diri dalam melakukan kegiatan yang

dimilikinya (Mankiw, 2002: 70).

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam

bidang pertanian. Subsektor perkebunan sebagai salah satu subsektor

unggulan memiliki beberapa komoditas yang masih perlu dikembangkan baik
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dibudidaya, pengolahan maupun pemasarannya. Komoditas perkebunan

merupakan komoditas ekspor sehingga kinerjanya sangat dipengaruhi oleh

daya saing komoditas serta  perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam

negeri maupun dunia. Untuk itu dalam penyusunan rencana pembangunan

perkebunan sangat ditentukan oleh posisi  komoditas perkebunan Indonesia

terhadap produksi dan posisi dunia. Salah satu  subsektor perkebunan yang

memiliki peran cukup penting sebagai penghasil devisa negara adalah

komoditas kopi. Kopi merupakan bahan penyegar yang berbentuk biji yang

berasal dari tanaman kopi. Saat ini, minum kopi tidak hanya sekedar

kebutuhan, akan tetapi sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang pecinta

kopi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bermunculan gerai kopi (Lempira,

2015). Perkembangan produksi kopi di Indonesia selama tahun 2004 – 2013

dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Produksi Kopi Indonesia Tahun 2004 - 2013

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2016
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Dari Grafik 1.1 terlihat bahwa produksi kopi di Indonesia berfluktuatif.

Naik dan turunnya produksi kopi ini disebabkan oleh perubahan cuaca secara

ekstrim dan curah hujan yang tinggi. Pada tahun 2009 produksi kopi meningkat

tajam sebanyak 58,280 ton dan sempat menurun pada tahun 2010 sebanyak

44,774 ton. Dapat kita ketahui bahwa titik terendah produksi kopi Indonesia,

curah hujan yang tinggi menjadi penyebabnya (Kartika,2017).

Sebagai negara produsen kopi, Ekspor merupakan sasaran utama dalam

memasarkan produk-produk kopi yang dihasilkan Indonesia. Negara tujuan

ekspor adalah negara-negara konsumer tradisional seperti USA, negara-negara

Eropa dan Jepang (AEKI, 2013). Berbagai negara tujuan Ekspor Indonesia bisa

dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2016

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/
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Gambar 1.1 menunjukkan negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia

pada tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Italia, Jepang,

Rusia, Mesir, inggris, Belgia, Kanada dan Negara lainnya. Pada tahun 2016

negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbesar adalah negara Amerika Serikat

dengan nilai sebesar 67,3 Ribu Ton. Maka hal ini merupakan pasar potensial

untuk Indonesia mengembangkan ekspor kopi ke Amerika Serikat. Kemudian

diikuti dengan negara Jerman dan Malaysia dengan nilai sebesar 42,6 Ribu Ton

dan 39 Ribu Ton (Lempira, 2015).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa ekspor kopi Indonesia

sebagian besar adalah ke Amerika Serikat, sebaliknya Indonesia juga

merupakan pengekspor kopi terbesar bagi Amerika Serikat dapat dikatakan

bahwa saat ini ketergantungan kebutuhan Amerika Serikat akan kopi Indonesia

begitu besar, sehingga dengan memahami faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat, maka hal ini akan

dapat mewakili seluruh permasalahan ekspor kopi Indonesia. Penelitian ini

mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi

Indonesia ke Amerika Serikat. Penelitian ini mengangkat judul “ANALISIS

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR KOPI INDONESIA KE

AMERIKA SERIKAT”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa penelitian

sebagai berikut bagaimana perkembangan ekspor kopi Indonesia selama

periode 1981-2016 dan permasalahan yang akan dikaji pada analisis ini

adalah: Bagaimana pengaruh produksi kopi, kurs terhadap dollar AS dan

inflasi Indonesia terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui arah dan besarnya pengaruh produksi kopi Indonesia ke

Amerika Serikat terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika

Serikat.

2. Mengetahui arah dan besarnya pengaruh nilai tukar rupiah terhadap

dollar AS terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat.

3. Mengetahui arah dan besarnya pengaruh Inflasi terhadap dollar AS

terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini secara teoritis dan

praktis adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

mengenai faktor yang mempengaruhi ekspor kopi, khususnya ekspor

kopi Indonesia ke Amerika Serikat.
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambil kebijakan

dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor kopi Indonesia

khususnya ke Amerika Serikat.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi dengan model OLS (Ordinary Least Square). Adapun model

ekonometrik yang digunakan adalah sebagai berikut :

LogVEIASt = β0 +β1LogPKIt + β2 LogKURSt + β3INFt + µ t

Di mana :

VEIAS = Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat(ton)

PKI = Produksi kopi Indonesia (ton)

KURS = Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (Rp/US$)

INF = Inflasi (persen)

β0 = Konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi

t = Tahun ke t

µ t = Variabel Gangguan (disturbance term)

Log = Logaritma Natural
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E.2 Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa

data sekunder time series tahunan yaitu variabel produksi, kurs, dan

inflasi terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. Data

time series adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu

(bisa kuartalan, tahunan, dan seterusnya). Data dalam penelitian ini

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Bank Indonesia, World

bank.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masal ah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan

ekspor, nilai tukar (kurs), inflasi, produksi dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan

sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengaruh produksi, inflasi dan kurs

terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat.



8

BAB V Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


