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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan perdagangan antar negara adalah hal yang tidak bisa dipisahkan 

dalam era globalisasi saat ini. Ketergantungan antar negara semakin tinggi untuk 

pemenuhan kebutuhan pasokan di dalam negeri, sehingga masing-masing negara 

perlu melakukan pemasaran produk unggulan di pasar global yang dikenal dengan 

kegiatan ekspor dan impor dengan berusaha merubah strategi industrialisasi yang 

dilakukan dengan penekanan pada industri promosi ekspor (Bustami dan Hidayat, 

2013). 

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. Perbedaan kondisi 

masing-masing negara tersebut akan berpengaruh pada perbedaan barang yang 

dihasilkan, biaya yang diperlukan, mutu dan nominalnya. Hal itu dapat menjadi 

alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional (Galih dan 

Setiawina, 2014) 

 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 
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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). 

Tabel 1.1 

Volume dan Nilai Ekspor Kopi Indonesia Periode 2000-2019 

Tahun Volume (Ton) Nilai (000 US$) 

2000 311.832 316.107 

2001 250.818 188.493 

2002 325.009 223.916 

2003 323.520 258.795 

2004 344.077 294.113 

2005 445.829 503.836 

2006 413.500 586.877 

2007 321.404 636.319 

2008 468.749 991.458 

2009 433.600 814.300 

2010 433.595 814.311 

2011 346.493 1.036.671 

2012 448.591 1.249.520 

2013 534.023 1.174.029 

2014 384.816 1.039.341 

2015 502.021 1.197.735 

2016 414.651 1.008.549 

2017 467.799 1.187.157 

2018 297.961 815.933 

2019 359.052 883.123 

   Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, diolah 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa volume ekspor kopi 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Volume ekspor 

kopi tidak memiliki volume dan nilai yang tetap dalam ekspor. Volume ekspor kopi 

tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 503.021.000 ton. Sedangkan jumlah 
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volume ekspor kopi terendah berada pada tahun 2001 sebesar 250.818.000 ton 

(BPS, 2019). 

Jumlah produksi kopi di Indonesia yang tergolong melimpah mendasari 

ekspor dan komoditas kopi menjadi penyumbang devisa negara. Dengan 

meningkatnya produksi maka volume ekspor kopi juga akan meningkat 

(Iswandhie,2000). Tingkat konsumsi kopi di Indonesia cenderung rendah namun 

jumlah produksi kopi meningkat hal tersebut menjadi kelebihan produksi namun 

konsumsi domestik yang rendah. Maka semakin banyaknya peluang untuk ekspor 

kopi ke negara lain. banyak hasil produksi kopi yang dihasilkan sehingga  

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 

memiliki harga yang menguat sehingga mengakibatkan ekspor kopi dan lainya akan 

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

domestik tidak berpatokan pada komoditas sektor primer namun juga harus dalam 

bentuk produk olahan yang ditujukan untuk memperoleh nilai tambah dan 

meningkatkan daya saing (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” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh produksi kopi terhadap volume ekspor kopi di Indonesia 

periode 1995-2019? 

2. Bagaimana pengaruh harga kopi internasional terhadap volume ekspor kopi di 

Indonesia periode 1995-2019? 

3. Bagaimana pengaruh kurs terhadap volume ekspor kopi di Indonesia periode 

1995-2019? 

4. Bagaimana pengaruh konsumsi kopi domestik terhadap volume ekspor kopi di 

Indonesia periode 1995-2019? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah produksi kopi berpengaruh terhadap volume ekspor 

kopi di Indonesia periode 1995-2019. 

2. Untuk mengetahui apakah harga kopi internasional berpengaruh terhadap 

volume ekspor kopi di Indonesia periode 1995-2019. 

3. Untuk mengetahui apakah kurs berpengaruh terhadap volume ekspor kopi di 

Indonesia periode 1995-2019. 

4. Bagaimana mengetahui konsumsi kopi domestik berpengaruh terhadap volume 

ekspor kopi di Indonesia periode 1995-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pembaca 

khususnya tentang penelitian yag berhubungan tentang analisis pengaruh jumlah 

produksi kopi, harga kopi internasional dan kurs terhadap volume ekspor kopi 

di Indonesia periode 1995-2019. Dari penelitian ini juga berguna untuk referensi 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau dengan pemodelan 

analisis yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini semoga bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian untuk semua pihak yang 

berkaitan dengan kegiatan ekspor kopi.  
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E. Metodologi Penelitian 

E.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dengan data yang berbentuk time series atau data berurutan, yang berupa jumlah 

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

volume ekspor kopi di Indonesia periode 1995-2019. Data tersebut diperoleh dari 

situs instansi terkait berupa Badan Pusat Statistik (BPS), world bank, ICO, AICE, 

direktorat pertanian dll. 

E.2. Model dan Alat Analisis Data 

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. Metode yang digunakan 

dalam analisis data time series dengan pendekatan model Error Correction Model 

(ECM) dengan menggunakan program eviews 8. Model penilitian ini merupakan 

modifikasi dari jurnal “Analisis Ekspor Kopi Indonesia”. Nopriyandi, R dan 

Haryadi. Jurnal Paradigma Ekonomika. Volume 12 No 1 tahun 2017. Dengan 

spesifikasi model ekonometrik 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 
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γ9   = λ 

λ   = Koefisien Adjustment 

γ0   = λβ0 

γ1, γ2, γ3, γ4 = koefisien regresi jangka pendek PK, HDI, KURS dan KKD 

γ5   = -λ (1– β1) ; β1 = koefisien regresi jangka panjang PK 

γ6   = -λ (1– β2) ; β2 = koefisien regresi jangka panjang HDI 

γ7   = -λ (1– β3) ; β3 = koefisien regresi jangka panjang KURS 

γ8   = -λ (1– β4) ; β3 = koefisien regresi jangka panjang KKD 

β0   = Konstanta Jangka panjang 

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

Ɛ   = Unsur Kesalahan (error term) 

LOG  = Logaritma Natural 

t    = Tahun 

F. Sistematika Penulisan  

Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sumber data dan model analisis, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan penjabaran tijauan pustaka tentang jumlah 

produksi kopi, harga kopi internasional, kurs dan konsumsi kopi domestik 

yang terdapat pada usulan penelitian dan memuat materi-materi yang 

disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan 

acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan yang dimunculkan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi 

operasional, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis 

data, dan interpretasi ekonomi.  

BAB V PENUTUP  

Akhir dari bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan hasil penelitian, guna untuk perbaikan dan referensi 

penelitian selanjutnya dalam pembahasan ruang lingkup yang sama.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


