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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi membuat suatu negara saling bergantung satu sama 

lain dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan dengan negara 

negara lain. Salah satunya seperti memenuhi kebutuhan barang dan negara 

di masing-masing negara tersebut. Seperti halnya kebutuhan manusia yang 

tidak ada habisnya dan tidak ada batasan, dimana sumber daya saat ini 

yang begitu terbatas yang telah menjadi permasalahan yang sama di suatu 

negara. Untuk mengatasi keadaan tersebut maka di era globalisasi ini 

sangat diperlukan adanya perdagangan Internasional. Secara umum proses 

perdagangan Internasioanl terdiri dari dua kegiatan yaitu ekspor dan 

impor. Perdagangan Internasional menyebabkan nilai tukar (kurs) 

khususnya negara berkembang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

ekspor masih sangat terbatas pada barang barang primer, sedangkan 

impornya berupa barang manufaktur. (Nopirin, 1990)   

Sektor pertanian Indonesia mempunyai peranan penting dalam 

perdagangan internasional. Data menurut Kementerian Perdagangan 

Indonesia menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan memberikan 

kontribusi besar dalam ekspor sebesar 50% yaitu komoditi karet, kopi, 

kakao, teh, dan kelapa sawit. Sub sektor perkebunan Indonesia 

memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja bagi masyarakat, 

penghasil devisa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
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 Salah satu komoditi ekspor subsektor perkebunan yang memegang 

peranan penting adalah kopi. Kopi merupakan komoditi unggulan 

Indonesia dan merupakan sumber devisa, penyedia lapangan kerja dan 

sebagai sumber pendapatan bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya yang 

berhubungan dengan pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran biji 

kopi, khususnya di daerah-daerah penghasil kopi terbesar seperti Sumatera 

Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Jawa Timur (Turnip 2002). 

Tabel 1.1 

Data Ekspor Kopi  Indonesia tahun 2010 – 2015 

Tahun Ekspor Kopi (Berat Bersih/Ton) 

2010 432.721 

2011 346.062 

2012 447.010 

2013 532.139 

2014 382.750 

2015 499.612 

    Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Pada Tabel 1 Dari lima tahun terakhir volume ekspor kopi 

Indonesia mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2011 volume ekspor kopi 

Indonesia mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya, yaitu 

sebesar 346.062 ton dari 432.721 ton di tahun 2010. Namun kembali 

mengalami peningkatan hingga 447.010 ton di tahun 2012 dan kembali 

mengalami peningkatan hingga mencapai 532.139 ton di tahun 2013 dan 

mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sebesar 382.750 ton 
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namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 499.612 

ton. 

Peningkatan volume ekspor erat kaitannya dengan harga, 

sebagaimana dengan hukum penawaran yaitu apabila harga suatu komoditi 

naik maka barang yang ditawarkan akan naik . Peningkatan harga ekspor 

mendorong produsen domestik meningkatkan volume ekspornya untuk 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Setiawan & Sugiarti, 2016). 

Faktor lain yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia adalah nilai 

kurs. Kurs merupakan harga dari mata uang suatu negara yang dapat 

ditukarkan dan diukur oleh mata uang negara lain. Kurs dollar Amerika 

Serikat dipakai dalam penelitian ini. Kurs memiliki hubungan positif 

dengan ekspor jadi jika kurs meningkat maka ekspor pun meningkat 

(Sukirno, 2000). 

Ekspor kopi juga tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Inflasi 

merupakan suatu kenaikan harga barang yang terjadi secara terus menerus 

(Nanga, 2005). Pada umumnya terjadinya inflasi memicu pertumbuhan 

impor lebih cepat berkembang dibandingkan dengan pertumbuhan eskpor 

(Sukirno, 2002). Dapat dikatakan inflasi memiliki hubungan negatif 

terhadap ekspor . 

Diberbagai negara maju semakin bertambahnya jumlah uang 

beredar merupakan penyebab inflasi dan berbeda halnya dengan negara 

berkembang inflasi sendiri disebabkan ketidak seimbangan fiskal yakni 
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adanya depresiasi nilai tukar serta pertumbuhan jumlah uang yang sangat 

tinggi . Pemerintah diberbagai negara pasti akan berusaha membuat inflasi 

di negaranya berada pada batas normal. Inflasi menjadi sebab 

perekonomian menjadi lesu karena harga barang dan kebutuhan pokok 

kian terus melambung (Mankiw, 2006).  

Dari uraian tersebut dirasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

terkait dengan ekspor kopi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis produksi kopi, harga kopi dunia, kurs terhadap 

ekspor kopi di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah produksi kopi berpengaruh terhadap ekspor kopi  

Indonesia? 

2. Apakah harga kopi dunia berpengaruh terhadap ekspor kopi 

Indonesia? 

3. Apakah kurs berpengaruh terhadap ekspor  kopi Indonesia? 

4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ekpor kopi Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka 

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk menganalisis produksi kopi terhadap ekspor kopi 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga kopi dunia terhadap ekspor 

kopi Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kurs terhadap ekspor kopi 

Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap ekspor 

Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak diantaranya : 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam 

menerapkan kebijakan mengenai ekspor kopi Indonesia 

2. Bagi Civitas Akademika  

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan 

untuk kalangan akademik maupun publik mengenai ekspor kopi 

dan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan 
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menambah variabel-variabel tertentu, memperpanjang tahun 

penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi serta 

pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi ekspor kopi 

di Indonesia.  

4. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dan 

menjadi motivasi untuk terus mengkaji permasalahan terkait 

pengaruh pengaruh produksi kopi, harga kopi dunia, kurs dan 

inflasi terhadap volume ekspor kopi Indonesia.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif runtut waktu (time series) mulai tahun 1991 

sampai tahun 2016. Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik 

studi dokumenter, yaitu cara memperoleh data dari Badan Pusat Statistik, 

International Coffea Oganization, World  Bank, serta Direktorat Jenderal 

Perkebunan. 

2. Metode dan Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi 

Error Correction Model (ECM). Error Correction Model adalah suatu 

model analisis dinamis regresi tunggal yang menghubungkan diferensi 
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pertama pada variabel bebas  dan tingkatan variabel  yang dimundurkan 

untuk semua variabel dalam model. Metode ini di kembangkan oleh Engel 

dan Granger pada tahun 1987 yaitu melakukan rekonsiliasi perilaku 

variable ekonomi jangka panjang. Model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah model yang diformulasikan  dari replikasi penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Reksi Nopriyandi dan Haryadi. 

 Formulasi model koreksi kesalahan (ECM) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

V =   +      +      +   (I)+       

Dari model tersebut diatas, dapat ditulis sebagai berikut : 

a. Fungsi estimasi jangka panjang 

Log         
 
=  +   Log       +          +   Log        

 +         + ut 

b. Fungsi estimasi jangka pendek  

 Log       =    +             +          +             +

                                    +                

+           +           

          Di mana : 

        : volume ekspor kopi Indonesia (Ton) 

       : produksi kopi Indonesia (Ton) 

    : harga kopi dunia (US$/lb) 

      :  nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar (Rp/US$) 
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     :   inflasi (%) 

       :  residual  

      :  kelambanan variabel residual  

     : konstanta 

Tahap- tahap pengujian : 

a. Error Correction Model (ECM) 

Error Correction Model (ECM) dilakukan apabila kedua data yang 

dianalisis tidak stasioner tetapi saling berkointegrasi, berarti terdapat 

hubungan jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi 

tersebut. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna diantara 

beberapa maupun semua variabel yang menjelaskan model regresi. 

Multikolinearitas dapat dilihat dengan tingkat Variance Inflation Factor 

(VIF) dan nilai Tolerance.  

2) Uji Normalitas 

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas 

dari gangguan memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak 

berkolerasi dan mempunyai varians yang konstan.Untuk melihat distribusi 

normal atau tidak, maka dilakukan uji Jarque Bera. 

3) Uji Heteroskedasitas 
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Heteroskedasitas terjadi apabila variasi    tidak konstan atau berubah-

ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya nilai variable 

independen (Gujarati, 2010). Dalam penelitian ini akan menggunakan uji 

White. 

4) Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode sebelumnya (t-1). 

Dengan demikian autokorelasi merupakan masalah khusus dari data time 

series. Autokorelasi akan menyebabkan nilai estimasi variasi    yang 

terlalu rendah, dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi 

untuk   .Bahkan ketika estimasi nilai variasi dari koefisien regresi 

mungkin akan rendah, dan karenanya uji t dan uji F terjadi tidak valid lagi 

atau menghasilkan konklusi yang menyesatkan (Gujarati, 2010). 

5) Uji Spesifikasi Model  

Uji Spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji asumsi 

linearitas model, sehingga sering disebut juga sebagai uji leinearitas 

model. Dalam penelitian ini akan digunakan uji Ramsey Reset, yang 

terkenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikaasi umum atau general test 

of specification error (Gujarati, 2010). 

c. Uji Kelayakan Model  

1) Uji Eksistensi Model 



 
10 

 

Uji F adalah  pengujian  signifikansi  persamaan  yang  digunakan  untuk 

mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen secara  

bersama - sama terhadap variabel dependen. 

 

2) Uji Koefisisien Determinasi  

Uji estimasi model tidak terpakai atau meaningless, apabila asumsi klasik 

tidak terpenuhi. Koefisien dari Adjusted   digunakan untuk menunjukan 

besarnya pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. 

d. Uji Validitas Pengaruh (uji t) 

Parameter modal pada dasarnya menggambarkan arah dan besarnya 

pengaruh dari variabel independen dalam model statistik. Jika nilai 

parameter model secara statistik tidak sama dengan nol maka pengaruh 

variabel independen yang diwakili oleh parameter model bersangkutan 

secara statistik signifikasi. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima 

bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan 

dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab ini mengkaji tinjauan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini 

juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian 

dan hubungan antar variabel penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian dan 

definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi hasil statistik.  

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan 

sebelumnya. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian 

dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 


