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ANALISIS PENGARUH JUMLAH PRODUKSI KOPI, HARGA KOPI 

INTERNASIONAL, KURS DAN KONSUMSI KOPI DOMESTIK 

TERHADAP VOLUME EKSPOR KOPI DI INDONESIA PERIODE 1995-

2019 

Abstrak 

Penelitian ini adalah analisis data sekunder mengenai pengaruh jumlah produksi 

kopi, harga kopi internasional, kurs dan konsumsi kopi domestik terhadap volume 

ekspor kopi di Indonesia periode 1995-2019. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah volume ekspor kopi. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah produksi kopi, harga kopi internasional, kurs dan konsumsi 

kopi domestik. Metode yang digunakan dalam analisis data time series dengan 

pendekatan model Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan 

Metode ECM valid dan terbukti eksis serta memenuhi semua asumsi klasik. 

Variabel produksi kopi ditemukan berpengaruh negatif terhadap volume ekspor 

kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. Variabel harga kopi internasional ditemukan berpengaruh negatif terhadap 

volume ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. Variabel nilai tukar (KURS) ditemukan berpengaruh 

positif terhadap volume ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 

dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak berpengaruh. 

Variabel konsumsi kopi domestik ditemukan tidak berpengaruh terhadap volume 

ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. 

Kata Kunci:  Ekspor, Produksi, ECM, Harga,dan Kopi 

Abstract 

This study is an analysis of secondary data regarding the effect of the amount of 

coffee production, international coffee prices, exchange rates and domestic coffee 

consumption on the volume of coffee exports in Indonesia for the period 1995-

2019. The dependent variable used in this study is the volume of coffee exports. 

The independent variables in this study are coffee production, international coffee 

prices, exchange rates and domestic coffee consumption. The method used in time 

series data analysis is the Error Correction Model (ECM) approach. The results 

show that the ECM method is valid and proven to exist and fulfills all classical 

assumptions. The coffee production variable was found to have a negative effect on 

the volume of coffee exports in Indonesia during the period 1995-2019 in the short 

and long term. The international coffee price variable was found to have a negative 

effect on the volume of coffee exports in Indonesia during the period 1995-2019 in 

the short and long term. The exchange rate variable (KURS) was found to have a 

positive effect on the volume of coffee exports in Indonesia during the period 1995-

2019 in the short term, while in the long term it had no effect. The domestic coffee 
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consumption variable was found to have no effect on the volume of coffee exports 

in Indonesia during the period 1995-2019 in the short and long term. 

Keywords: : Export, Production, ECM, Price, and Coffee 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan perdagangan antar negara adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam era 

globalisasi saat ini. Perdagangan internasional menjadi aspek penting bagi 

pembangunan suatu negara. Perdagangan Internasional terjadi karena adanya 

perbedaan sumber daya manusia, sumber daya alam yang berupa iklim dan letak 

geografis, serta perbedaan kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi antar negara. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi pemasok ekspor 

migas dan non migas di pasar dunia, terdapat banyak negara yang menjadi tujuan 

ekspor Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat kurang lebih 

5.000 macam produk dalam negeri yang memasuki pasar Internasional, salah 

satunya adalah ekspor kopi. Dalam sektor perkebunan, kopi merupakan tanaman 

perkebunan yang memiliki daya saing tinggi terutama untuk Indonesia yang 

menjadi negara sub tropis yang dapat menghasilkan produk kopi yang besar. Kopi 

menjadi suatu komoditas ekspor perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di 

dunia dan telah dibudidayakan dibanyak negara salah satunya Indonesia (Meiri, 

Nurmalin, dan Rifin, 2013). 

Dalam kegiatan ekspor kopi apabila tingkat tertinggi nilai ekpor kopi yang 

diminta telah melebihi nilai yang ditawarkan untuk ekspor kopi maka harga kopi 

Internasional akan naik. Apabila nilai ekspor kopi yang ditawarkan lebih banyak 

dari nilai permintaan maka harga kopi Internasional akan turun. Tinggi rendah 

harga kopi dapat disimpulakan dari langkanya jenis barang. Di tingkat tertinggi 

harga kopi Internasional konsumen yang menikmati akan lebih memilih untuk 

berganti ke jenis barang yang lain yang memiliki tingkat kesamaan dengan nilai 

yang lebih mudah di jangkau (Budiono, 2001). 

Harga kopi akan bergantung dengan nilai tukar sesuai dengan Kurs dollar 

Amerika Serikat US$. Depresiasi nilai mata uang berakibat perubahan dalam 

kegiatan ekspor maupun impor semua jenis barang termasuk kopi. Apabila 

mengalami depresiasi maka nilai Rupiah akan melemah dan mata uang asing 
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memiliki harga yang menguat sehingga mengakibatkan ekspor kopi dan lainya akan 

meningkat namun kegiatan impor akan menurun (Sadono, 2012). 

Ekspor kopi yang dilakukan Indonesia juga bergantung pada konsumsi 

kopi domestik yang dilakukan oleh Indonesia sendiri. Konsumsi kopi domestik 

Indonesia dapat meningkat apabila didukung dengan pola sosial yang terjadi di 

masyarakat dengan mengkonsumsi kopi dalam negeri, menunjang harga yang dapat 

dijangkau serta cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen. (Nalurita, 

Asmarantaka, dan Jahroh, 2014). 

Berdasar uraian di atas maka akan dilihat bagaimana hubungan jumlah 

produksi kopi, harga kopi dalam Internasional dan kurs terhadap volume ekspor 

kopi. Maka penelitian ini tertarik untuk mengangkat masalaah ini dengan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Produksi Kopi, 

Harga Kopi Internasional, Kurs dan Konsumsi Kopi Domestik Terhadap Volume 

Ekspor Kopi di Indonesia Periode 1995-2019”. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda model Error Correction 

Model (ECM). 

2.2. Teknik Analisis Data 

Model analisis dalam penelitian diformulasikan sebagai berikut: 

ΔLOGEKSt = γ0 + γ1 ΔLOGPKt+ γ2 ΔHDIt + γ3 ΔLOGKURSt+ γ4 ΔLOGKKDt + 

γ5 LOGPKt-1+ γ6 HDIt-1+ γ7 LOGKURSt-1+ γ8 LOGKKDt-1+ γ9 ECTt + εt 

di mana : 

EKS  = Volume Ekspor Kopi (Ton) 

PK  = Produksi Kopi (Ton) 

HDI  = Harga Kopi Internasional (US cents/lb) 

KURS  = Kurs (Rp/US$) 

KKD  = Konsumsi Kopi Domestik (Dalam seribu tas 60kg). 

ECT  = Error Correction Term  

Δ   = Operator Pembedaan 

γ9   = λ 

λ   = Koefisien Adjustment 

γ0   = λβ0 
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β0   = Konstanta Jangka panjang 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien Regresi Jangka Panjang 

Ɛ   = Unsur Kesalahan (error term) 

LOG  = Logaritma Natural 

t    = Tahun 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapnya terangkum 

dalam Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Ekonometri 

ΔLOGEKS*t = 7,0125 + 0,3722 ΔLOGPKt – 0,0000454 ΔHDIt - 0,0484ΔLOGKURSt 

        (0,7079)    (0,9828)          (0,8308)     

+ 0,0505 ΔLOGKKDt – 0,5838 LOGPKt-1 - 0,9766 HDIt-1 

       (0,9461)      (0,4523)            (0,0046)** 

– 1,0532 LOGKURSt-1 - 0,9172 LOGKKDt-1 + 0,9786 ECTt  

                             (0,0032)*                     (0,0289)**                  (0,0046)* 

R2 = 0,6138; DW = 1,9795; F = 2,4730; Prob F = 0,0625           

Uji Diagnosis  

1. Multikolinieritas (VIF)  
ΔLOGPKt = 2,8631; ΔHDIt = 2,1084; ΔLOGKURSt = 2,3005; 

ΔLOGKKDt = 1,7198; LOGPKt-1 = 12,1976; HDIt-1= 83.577,20; 

LOGKURSt-1= 14,4072; LOGKKDt-1= 17,7505; ECTt= 8.4436,61 

2. Normalitas (Jarque-Bera)  
JB (3) = 0,7586; Prob. JB (3) = 0,6843 

3. Autokorelasi (Breusch-Godfrey)  
 χ2(3) = 3,2453; Prob. (3) = 0,3553 

4. Heteroskedastisitas (White) no cross term  
 χ2(18) = 19,0252; Prob. (18) = 0,3903 

5. Linieritas (Ramsey RESET) 

F (2,12) = 0,3553; Prob. F (2,12) = 0,7081  

Sumber: BI, diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α 

= 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empirik (p value) t-statistik 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa koefisien ECT memiliki nilai sebesar 

0,9786, yang berarti memenuhi syarat 0 < λ < 1. Dengan tingkat probabilitas 0,0046 

< 0,01, hal ini menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan 

model ECM. Sehingga melalui mekanisme koreksi kesalahan, hubungan 
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ekuilibrium teoritik jangka panjang antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam model jangka panjang ECM akan dapat tercapai. Perhitungan 

parameter model terestimasi jangka panjang ECM adalah sebagai berikut: 

λ = γ9 = 0,9786 

γ0 = λβ0 

β0 = 
7,0125 

0,9786
 = 1,1658 

γ5 = -λ(1 - β1 ) 

β1 = 
-0,5838+ 0,9786

0,9786
 = 0,4034 

γ6 = -λ(1 – β2 ) 

β2 = 
-0,9766 + 0,9786

0,9786
 = 0,0020 

γ7 = -λ(1 – β3 ) 

β3 = 
-1,0532+ 0,9786

0,9786
 = -0,0762 

γ8 = -λ(1 – β4 ) 

β4 = 
-0,9172+ 0,9786

0,9786
 = 0,0627 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi jangka panjang ECM pada 

tabel di atas, maka persamaan ECM jangka panjangnya adalah sebagai berikut: 

LOGEKS*t = 1,1658 + 0,4034 LOGPKt + 0,0020 HDIt - 0,0762 LOGKURSt + 

0,0627 LOGKKDt 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah menggunakan uji VIF (Variance 

Inflation Factors). Apabila nilai VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinieritas 

dalam model dan apabila nilai VIF < 10 maka terdapat masalah multikolinieritas 

dalam model. Hasil uji VIF terlihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 

Hasil Uji VIF 
 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

ΔLOGPKt 2,8631 <10 tidak terdapat masalah multikolinieritas 

ΔHDIt 2,1084 <10 tidak terdapat masalah multikolinieritas 

ΔLOGKURSt 2,3005 <10 tidak terdapat masalah multikolinieritas 

ΔLOGKKDt 1,7198 <10 tidak terdapat masalah multikolinieritas 

LOGPKt-1 12,1976 <10 terdapat masalah multikolinieritas 

HDIt-1 83.577,20 <10 terdapat masalah multikolinieritas 

LOGKURSt-1 14,4072 >10 terdapat masalah multikolinieritas 

LOGKKDt-1 17,7505 >10 terdapat masalah multikolinieritas 

Sumber: Tabel 1 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual dalam penelitian ini memakai uji Jarque Bera (JB). 𝐻0 uji 

JB adalah distribusi residual normal; dan 𝐻𝐴-nya distribusi residual tidak normal. 

𝐻0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikannsi empirik statistik 

JB> 𝛼; 𝐻0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik JB ≤ 𝛼. Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik JB sebesar 0,6843 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, distribusi 

residual model terestimasi ECM normal. 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Keberadaan autokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey. 𝐻0 dari uji 

Breusch Godfrey adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model; 𝐻𝐴-nya terdapat 

otokorelasi dalam model. 𝐻0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikannsi empirik statistik χ² uji BG > 𝛼; 𝐻0 ditolak apabila nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ² uji BG ≤ 𝛼. Dari Tabel 1, terlihat 

terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik χ2 uji BG 

sebesar 0,3553 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, tidak terdapat autokorelasi 

dalam model terestimasi ECM. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 
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Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. 𝐻0 dari uji 

White adalah tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model; 𝐻𝐴-nya terdapat 

heteroskedastisitas dalam model. 𝐻0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik χ² uji White > 𝛼; 𝐻0 ditolak apabila nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ² uji White ≤ 𝛼. Dari Tabel 

1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik χ2 0,3903 

(> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, tidak terdapat heteroskedastisitas dalam 

model terestimasi ECM. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

menggunakan uji Ramsey Reset. 𝐻0 pada uji Ramsey Reset spesifikasi modelnya 

tepat atau linier; sementara 𝐻𝐴-nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak 

linier. 𝐻0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset > 𝛼; 𝐻0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ 𝛼. Pada Tabel 1, terlihat 

nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F uji Ramsey 

Reset memiliki nilai sebesar 0,7081 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, 

spesifikasi model terestimasi tepat atau linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Eksistensi Model Terestimasi 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen secara serempak. Model eksis apabila seluruh variabel 

independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

(koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model adalah 

uji F. Karena terdapat sembilan variabel independen dalam model terestimasi 

jangka pendek ECM, formulasi hipotesis uji eksistensi modelnya adalah H0: γ1 = γ2 

= γ3 = γ4 = γ5 = γ6 = γ7 = γ8 = γ9 = 0, koefisien regresi secara simultan bernilai nol 

atau model terestimasi tidak eksis; HA: γ1 ≠ 0 ˅ γ2 ≠ 0 ˅ γ3 ≠ 0 ˅ γ4 ≠ 0 ˅ γ5 ≠ 0 ˅ γ6 

≠ 0 ˅ γ7 ≠ 0 ˅ γ8 ≠ 0 ˅ γ9 ≠ 0, koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol 

atau model terestimasi eksis. H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik F model terestimasi > α.; H0 akan ditolak jika 
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nilaip (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F model terestimasi 

≤ α. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Hasil estimasi regresi menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,6139 artinya 61,39% variasi volume ekspor kopi dapat dijelaskan oleh variabel 

produksi kopi, harga kopi internasional, nilai tukar dan konsumsi kopi domestik. 

Sisa-nya, 38, 61%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model estimator ECM.  

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel indepeden 

Variabel Prob.t Kriteria Kesimpulan 

DLOG(PK) 0,7079 >0,10 Tidak signifikan 

D(HDI) 0,9828 >0,10 Tidak signifikan 

DLOG(KURS) 0,8308 >0,10 Tidak signifikan 

DLOG(KKD) 0,9461 >0,10 Tidak signifikan 

LOG(PK(-1)) 0,4523 >0,10 Tidak signifikan 

HDI(-1) 0,0046 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

LOG(KURS(-1)) 0,0032 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

LOG(KKD(-1)) 0,0289 <0,05 Signifikan pada α = 0,05 

          Sumber: Tabel 1 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan estimasi regresi Error Correction Model (ECM) tentang analisi 

dampak pengaruh produksi kopi, harga kopi internasional, nilai tukar dan konsumsi 

kopi domestik terhadap volume ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-

2019 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Metode ECM yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh produksi kopi, 

harga kopi internasional, nilai tukar dan konsumsi kopi domestik terhadap 

volume ekspor kopi di Indonesia selama periode 1995-2019 terbukti valid. 

b. Metode ECM yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh produksi kopi, 

harga kopi internasional, nilai tukar dan konsumsi kopi domestik terhadap 
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volume ekspor kopi di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019 terbukti eksis 

dan memenuhi semua asumsi klasik. 

c. Variabel produksi kopi dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel 

produksi kopi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume ekspor kopi 

di Indonesia selama kurun waktu 1995-2019. 

d. Variabel harga kopi internasional dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

terhadap volume ekspor kopi, akan tetapi dalam jangka panjang berpengaruh 

positif terhadap volume ekspor kopi di Indonesia tahun 1995-2019. 

e. Variabel nilai tukar dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor kopi, akan tetapi dalam jangka panjang berpengaruh negatif 

terhadap volume ekspor kopi di Indonesia tahun 1995-2019. 

f. Variabel konsumsi kopi domestik dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

terhadap volume ekspor kopi, akan tetapi dalam jangka panjang berpengaruh 

negatif terhadap volume ekspor kopi di Indonesia tahun 1995-2019. 

4.2. Saran 

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal 

Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk kopi nasional. 

Mengingat kuantitas produksi kopi sudah berada dalam kondisi yang baik, maka 

peningkatan mutu melalui program yang terstruktur diperlukan agar produk kopi 

Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. 

2. Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga stabilasi nilai tukar rupiah melalui 

berbagai kebijakan moneter supaya siklus perekonomian Indonesia terjaga 

kestabilannya. 

3. Konsumen domestik atau masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan 

kecintaannya terhadap produk dalam negeri. Apresiasi atas produk-produk 

dalam negeri dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dan petani lokal. 

Kesadaran untuk menggunakan produk-produk dalam negeri juga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara karena secara tidak langsung 

produk-produk impor dapat dikurangi tingkat konsumsinya. 
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