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ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze the influence of coffee world price, gross 

domestic product on coffee export. The sample used is time series data from 1988-2018 about 

world price, coffee area and gross domestic product taken from the data of Secretariat General-

Ministry of Agriculture, world Bank and International Coffee Organization (ICO) 1988-2018. 

The samples in this study amounted to 31 data that will be ushed as reserch objects.the 

dependent variable in this study is the volume of Indonesian coffee exports, while the 

independent variables are area of indonesian coffee, world prices and gross domestic product. 

The analytical tools in this study used multiple regression method. The result showed that the 

gross domestic product have a significant and positive effect on Indonesian coffee export, world 

prices and areal of coffee has a significant and negative effect on the dependent variable. 
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PENDAHULUAN 

Pada jaman modern ini, negara-negara berkembang di dunia ini sudah menjadikan 

pembangunan sebagai salah satu komitmen utama bangsa dalam upaya mengejar berbagai 

ketertinggalannya dari beberapa aspek kehidupan. Salah satu aspek tersebut yaitu pembangunan 

ekonomi yang mana hal itu ialah salah satu bagian integral dari pembanguan nasional suatu 

negara. Guna mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut, negara-negara di dunia melakukan 

pembangunan melalui bebagai hal khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu sektor ekonomi 

yang mendapatkan perhatian besar ialah sektor perdagangan yang mana membawa konsekuensi 

dalam keterbukaan ekonomi domestik terhadap perekonomian internasional. perdagangan antar 

negara di dunia ini amatlah semakin berkembang pesat. Hal tersebut terjadi disebabkan negara-

negara di dunia saat ini mengacu pada perekonomian terbuka yang mana dalam keadaan seperti 

ini, suatu negara akan melakukan perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan 

internasional. Dengan proses perdagangan antar negara tersebut maka akan berlangsung tukar-

menukar antar barang komoditi yang mana dibutuhkan oleh kedua negara tersebut. Negara-
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negara di dunia melakukan hal tersebut guna bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dari suatu 

negara tersebut. Implementasinya yaitu dalam melakukan aktivitas perdagangan baik berupa 

kegiatan ekspor ataupun impor oleh negara tersebut nantinya akan melewati wilayah batas 

negara. Hal tersebut membuktikan bahwasannya batas antar negara-negara tersebut bukanlah 

menjadi hambatan besar dalam melakukan perdagangan internasional, terlebih dewasa ini 

negara-negara di dunia berlomba-lomba dalam hal memperbaiki transportasi serta teknologi 

semakin canggih, oleh sebab itu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dewasa ini 

sangatlah mudah dan cepat hal itu diharapkan mampu mendongkrak roda perekonomian dari 

negara-negara tersebut. 

Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang mana menganut sisitem perekonomian 

terbuka, Indonesia sangatlah mengandalkan dalam kegiatan perdagangan internasional guna 

membantu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Selain daripada itu, perdagangan 

internasional tentunya juga sangat membantu dalam memacu perindustrian didalam negri 

(Dumairy, 1996). Negara Indonesia telah sangat lama sudah menjalankan perdagangan 

internasional. Kinerja perekonomian negara Indonesia bisa dilihat dari angka pertumbuhan 

ekonomi yang diukur oleh laju pertambahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana 

selama periode 1969 sampai dengan tahun 1981 mencapai tingkat rata-rata 7,7% dalam setahun. 

Namun mulai tahun 1982 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan kecenderungan menurun 

yaitu rata-rata 4% per tahun yang mana hal ini menyulitkan bagi peningkatan taraf kesejahteraan 

masyarakat Indonesia (Yuliadi, 2001). Dalam bidang ekspor di Indonesia, masih dan harus selalu 

ditingkatkan dan diperbaiki dari tahun ke tahun baik itu jumlah dan jenis barang serta jasa untuk 

selalu digalakkan dengan menggunakan berbagai macam cara serta strategi yang terus 

ditingkatkan. Salah satu tujuan dari pengembangan ekpor ini yaitu agar meningkatkan serta 

mendukung usaha daya saing produk global buatan Indonesia dan juga upaya peningkatan ekspor 

guna membantu memacu laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Anggraini, 2006). Indonesia 

merupakan salah satu negara yang telah menjadi pemasok ekpor baik ekpor migas maupun 

nonmigas dalam pasar dunia. Lebih dari 140 negara menjadi negara tujuan ekpor nonmigas 

maupun migas dari Indonesia. Selain dari sektor pajak, hasil dari ekspor juga merupakan salah 

satu peyumbang terbesar dari pendapatan devisa negara, oleh sebab itu pemerintah indonesia 

telah berupaya keras untuk meningkatkan ekspor guna memaksimalkal pendapatan yang didapat 

dari sektor ekspor tersebut. 

Indonesia merupakan daerah subtropis yang mana artinya adalah daerah di Indonesia 

sangatlah potensial guna mengembangkan komoditas primer perkebunan. Subsektor perkebunan 

di Indonesia memiliki berbagai macam jenis tanaman sebagai komoditas utama diantaranya yaitu 

kopi (Kementrian Pertanian 2015). Kopi adalah komoditas tropis utama yang diperdagangkan 

diseluruh penjuru dunia, kontribusinya yaitu setengah dari seluruh total komoditas ekspor negara 

tropis. Daya taik serta kepopuleran kopi terutama yaitu dari keunikan rasa, sejarah, tradasi, sosial 

dan juga kepentingan ekonomi (Ayeligen, 2013). Kopi juga merupakan sumber alami kafein 

(Nawrot, 2003) yaitu adalah zat yang dapat menyebabkan kewaspaadan semakin meningkat dan 



juga dapat mengurangi kelelahan pada tubuh manusia (Smith, 2002). Direktoral jendral 

perkebunan didalam renstra 2015-2019, memposisikan komoditas kopi sebagai salah satu 

komoditas yangmana menjadi sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustri, 

artinya ialah peningkatan produksi pada komoditas andalan serta prospektif ekspor dan juga 

mendorong peningkatan agroindustri di daerah pedesaan, tentunya selain kelapa sawit, kelapa, 

teh dan juga kakao ( Direktorat Jendral Perkebunan, 2015). 

 Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI pernah menyebutkan bahwasannya kopi 

dari Indonesia telah teruji standar kualitas kopinya serta telah mendapatkan sertificate dari 

International Coffee Organization sehingga kopi Indonesia telah di terima di berbagai negara di 

dunia serta dari hal tersebut semakin mendongkrak dan mendukung ekspor kopi dari Indonesia. 

Menurut GAEKI, negara utama tujuan ekspor kopi Indonesia yaitu negara-negara dikawasan 

Eropa, kemudian yang menduduki peringkat kedua yaitu Jepang dan selanjutnya adalah Amerika 

Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki tingkat konsumsi kopi tertinggi bila 

dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu sekitar 2,6%. Sekalipun pernah harga kopi 

mengalami peningkatan sekitar 13% yang dikarenakan oleh terbatasnya pasokan kopi di dunia, 

tetapi di negara Amerika Serikat permintaan akan kopi masih dan terus meningkat pada masa itu 

(ITPC, 2015). Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2017 negara Amerika masih 

diurutan teratas sebagai negara pengimpor kopi Indonesia, selanjutnya yaitu negara Jerman, 

Jepang, Italia dan negara Rusia. Sedangkan ekspor biji kopi ke negara-negara non tradisoinal 

atau emerging markets saat ini masih rendah namun terus meningkat. Dari negara-negara 

pengimpor kopi Indonesia tersebut, negara Amerika Serikat tentunya masih menjadi pengimpor 

terbesar kopi dari negara Indonesia yang disebabkan karena ketergantungan kebutuhan akan kopi 

di negara Amerika Serikat tersebut. 

 

KAJIAN TEORI 

Perdagangan Internasional 

 

Perdagangan yaitu dapat diartikan sebagai proses pertukan atau tukar menukar barang 

ataupun jasa yang dilakukan secara sukarela ataupun dengan kehendak sendiri. Kedua belah 

pihak yang bersangkutan dalam melakukan perdagangan harus mempunyai kebebasan dalam 

menentukan suatu untung dan rugi yang didapatkan dari pertukaran tersebut dari sudut 

kebutuhan serta kepentingan dari masing-masing pihak, setelah itu bebas ingin melakukan 

pertukaran ataukah tidak (Boediono, 2010). Perdagangan internasional yaitu perdagangan antar 

negara satu dengan negara lainnya. Perdagangan internasional dianggap sebagai salah satu akibat 

dari adanya sebuah interaksi yaitu antara permintaan dan juga penawaran yang bersaing. 

Permintaan atau demand dan juga penawaran atau supply akan nampak pada bentuknya yang 

telah dikenal dan juga merupkan sebuah interaksi dari kemungkinan produksi serta juga 



preferensi konsumen (Kindleberger, 1995). Perdagangan internasional terjadi karena sejatinya 

semua negara-negara yang ada di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti barang serta 

jasa untuk penduduk negraranya sendiri, oleh karena itu lahirlah perdagangan intenasional agar 

semua negara-negara di dunia mampu memenuhi semua kebutuhan penduduk negaranya. Jika 

pada suatu negara kebutuhannya sudah terpenuhi dan juga mengalami kelebihan penawaran 

maka maka negara tersebut akan melakukan ekspor, sebaliknya jika pada suatu negara belum 

mampu untuk memenuhi kebutuhan serta juga mengalami kelebihan permintaan sehingga negara 

tersebukan akan melakukan impor dengan negara lain guna memenuhi kebutuan negara tersebut. 

Manfaat yang didapatkan dari adanya perdagangan internasional yaitu suatu negara jadi mampu 

untuk memenuhi komoditi dinegaranya yang sebelumnya negara tersebut tidak mampu 

memproduksi sendiri komoditi tersebut, serta manfaat lainnya yaitu suatu negara mampu 

memperluas pangsa pasar produk tersebut, sehingga dapat menambah pendapatan nasional, 

menghasilkan devisa negara, dan juga dapat menambah kemajuan teknologi dari negara lain 

(Salvatore, 1997). Perdagangan internasional juga mampu mendongkrak pertumbuhan suatu 

negara dan memperbaiki perekonomian suatu negara tersebut.  

Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa kebijakan. Kebijakan yang dilakukan 

dalam perdagangan internasional tujuannya adalah guna menjaga dan mengamankan industri 

dalam negri sendiri. Kebijakan tersebut disebut dengan istilah kebijakan proteksi. Kebijakan 

proteksi merupakan suatu kebijakan sebuah negara guna melindungi dan menjaga barang-barang 

produksi dalam negri sendiri dari adanya persaingan barang-barang impor. Dalam kebijakan 

proteksi pada perdagangan internasional terdiri dari beberapa kebijakan yaitu kebijakan taif, 

kebijakan kuota, subsidi,  kebijakan larangan impor,serta dumping (Basuki, dan Prawoto, 2014). 

a. Tarif  

Kebijakan taif ialah salah stu dari hambatan perdagangan internasional yaitu 

dengan cara penetapan pajak pada barang-barang impor. Hal tersebut dilakukan guna 

menjaga barang-barang produksi dari dalam negri sendiri. Sebab, apabila barang 

impor itu masuk dalam negri serta dikenai pajak, sehingga otomatis harganya kelak 

akan jauh lebih mahal. Hal itulah yang membuat masyarakat enggan membeli barang 

tersebut. Dengan tujuan barang produksi dala negri nantinya lebih akan dminati oleh 

masyarakat sendiri. 

b. Kuota 

Kuota ialah suatu bentuk dari kebijakan perdagangan guna menghambat laju 

impor sebuah barang yaitu dengan cara memberikan batas maksimum dari jumlah 

barang-barang yang nantinya akan diimpor pada sebuah periode tertentu.akibat serta 

pengaruh dari adanya pembatasan kuota impor tersebut hampir mirip dengan 

kebijakan tarif. Sebab, apabila jumlah sebuah barang terbatas, sehingga harga barang 

impor itu nantinya akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, pembatasan kuota bisa 

melindungi serta menjaga barang dalam negri dari adanya persaingan dengan barang-

barang impor. 



c. Larangan Impor 

Larangan impor ialah suatu kebijakan pemerintah guna mencegah masuknya 

barang tertentu. Dalam kebijakan ini, umumnya dilakukan sebagai salah satu wujud 

dalam hal perlindungan masyarakat akan barang-barang impor yang mungkin 

nantinya akan merugikan masyarakat tersebut. 

d. Subsidi 

Subsidi ialah sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu caranya 

adalah dengan memberi bantuan untuk produksi dalam negri sendiri. Salah satu 

bantuan tersebut bisa berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas,  ataupun 

pemberian kredit dengan menggunakan bunga yang rendah, serta pemberian insentif 

atau gift dari pemerintah. Dengan demikian, diberlakukannya subsidi oleh 

pemerintah akan membuat barang-barang produksi dala negri jadi lebih murah 

dibandingkan dengan barang impor. Hal tersebut diharapkan akan membuat barang-

barang produksi dalam negri bisa bersaing. 

e. Dumping  

Dumping ialah suatu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu dengan 

cara memberlakukan suatu harga dari sebuah barang wajib lebih murah ketika dijual 

keluar negri ketimbang di dalam negri. Dengan demikian masyarakat enggan untuk 

membeli barang dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya ekspor negara. 

 

Teori perdagangan internasional sendiri pertamakali muncul pada awal abad ke 17, 18 

yang mana pada abad tersebut dikenal dengan istilah era merkantilisme. Pada era tersebut ada 

teori-teori yang diperkenalkan oleh para tokoh ekonom terkenal pada saat itu antara lain yaitu 

Adam Smith  pada tahun 1776 dalam buku nya yaitu dengan judul The Wealth of  Nation dimana 

dalam buku tersebut mengembangkan sebuah teori keunggulan mutlak serta, mengemukakan 

tentang perdagangan berdasar keunggulan yang absolute, maksud dari keunggulan absolute 

adalah keunggulan yang didapatkan suatu negara yang dikarenakan dalam menghasilkan barang 

serta jasa lebih murah dan juga lebih efisien jika dibandingkan dengan negara lain. Sebuah 

negara akan melangsungkan spesialisasi produksi serta mengekspor barang apabila negara 

tersebut memiliki keunggulan yang mutlak atau absolute adventage dan sebaliknya, apabila 

suatu negara akan mengimpor barang jika memiliki ketidakunggulan yang mutlak atau absolute 

disadventage (Hady, 2004). Teori David Ricardo yang mengemukakan mengenai keunggulan 

perdagangan yang komparatif, serta David Ricardo menyatakan bahwasannya tiap-tiap negara 

nantinya akan mendapatkan keuntungan bila negara tersebut menspesialisasikan produksi serta 

ekspor yang diproduksi dalam biaya yang tentunya relatif murah, dan juga mengimpor komoditi 

yangmana diproduksi dalam biaya yang relatif mahal. 

 Selanjutnya teori Heckscher Ohlin, yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1920an 

oleh ekonom dari negara Swedia, yaitu Eli Heckscher serta muridnya Bertil Ohlin. Teori 

Heckscher Ohlin menurut (Salvatore, 1997) mengatakan bahwasannya negara akan mengekspor 

suatu komoditi yangmana produksinya bisa menyerap lebih banyak faktor produksi yang 



melimpah serta murah pada negara tersebut, juga pada rentan waktu bersamaan juga mengimpor 

suatu komoditi yang produksinya membutuhkan sumber daya yang relatif langka serta juga 

mahal pada negara tersebut. Jadi, suatu negara yang relatif kaya dan mempunyai tenaga kerja 

yang banyak akan mengimpor komoditi yang relatif padat modal serta mengekpor sebuah 

komoditi yang relati padat tenaga kerja. 

 

      Sumber: Salvatore, 1997 

Dengan keterangan sebagai berikut; 

P: harga barang 

Q: jumlah barang 

Pa: harga domestik barang di negara A tanpa perdagangan internasional 

O-Qa: Jumlah produksi domestik barang dari negara B tanpa      perdagangan 

internasional 

EA: keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang di negara A tanpa 

perdagangan internasional 

EB: keseimbangan antara permintaan dan penawaran di negara B tanpa 

perdgangan intrnasional 

P1 : harga barang yang terjadi di pasar internasional setelah kedua negara sepakat 

untuk melakukan kegiatan ekspor impor 

Q1: jumlah barang yang diproduksi atau jumlah barang yang tersedia di pasar 

internasional setelah kedua negara sepakat untuk melakukan kegiatan ekspor 

impor 

 

Ekspor 

Ekspor menurut keputusan Mentri Perindustrian dan perdagangan Nomor 

182/MPP/Kep/4/1998 yaitu tentang ketentuan umum padabidang ekspor, disebutkan 

bahwasannya ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan brang dan jasa dari daerah pabean 

sebuah negara. Adapun daerah pabean sendiri diartikan sebgai wilayah Republik Indonesia yang 



melipti antara lain wilayah udara diatasnya, wilayah perairan, wilayah darat serta juga wilayah-

wilayah tertentu di zona ekonomi ekslusif atau ZEE serta landasan kontinen yang didalamnya 

berlaku Undang-Undang No.10 tahun 1995 mengenai pabean. Ekspor bisa didefiniskan sebagai 

total atau jumlah penjualan barang ataupun jasa yang diperoleh dari sebuah negara yang 

selanjutnya diperdagangan pada negara lainnya dengan tujuan utama yaitu memperoleh devisa. 

Sebuah negara bisa dan diperbolehkan mengokspor barang ataupun jasa yang dihasasilkan dari 

dalam negri kemudian diekspor kenegara lain yangmana negara tersebut tidak mampu 

menghasilkan barang yang dihasilkan oleh negara pegekspor (Lindsey, 1995). Fungsi dan 

peranan terpenting dalam aktivitas ekspor yaitu untuk mendongkrak atau meningkatkan laju 

pertumbuhan sebuah perekonomian negara, sebab dalam kegiatan ekspor berarti sebuah negara 

hendak meningkatkan jumlah outputnya kemudian oleh sebab itu negara memperoleh 

keuntungan yang mengakibatkan pendapatan nasional nya meningkat (Jhingan, 2000). 

Rumus ekspor adalah: 

Xt = Qt – Ct + St-1 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

Xt = jumlah ekspor komoditas tahun ke-t 

Qt = jumlah produksi domestik tahun ke-t 

Ct = jumlah konsumsi domesik tahin ke-t 

St-1 = stok tahun sebelumnya 

 

Sebuah permintaan ekspor dari masyarakat terhadap sebuah barang bisa ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu salah satunya yaitu bisa dikarenakan oleh harga barang itu sendiri, harga 

barang lainnya yang sangat berkatan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga serta 

pendapatan rata-rata penduduk, jumlah masyarakat suatu negara, selera, serta ramalan yang bisa 

terjadi di masa mendatang. Tujuan dari ekspor itu sendiri ialah untuk meningkatkan laba atau 

keuntungan suatu perusahaan melalui perluasan pasar serta guna mendapatkan harga jual yang 

jauh lebih tinggi, kedua yaitu membuka pasar baru di luar negri untuk perluasan pasar domestik. 

Tujuan yang ketiga yaitu guna memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi, keempat agar 

membiasakan diri bersaing pada pasar internasional sehingga terlatih untuk persaingan yang 

ketat agar terhidar dari sebutan “jago kandang”. Tujuan selanjutnya yaitu untuk sarana transfer 

ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek (Amir, 2005). 

Luas Areal 

Luas areal merupakan faktor eksternal dari ekspor. Namun luas areal sendidir mempunya 

peranan yang sangat penting yang berkaitan dengan faktor produksi, dikarenakan tinggi atau 

rendahnya hasil produksi bisa terjadi karena luas areal perkebunan tersebut. Luas areal lahan di 

negara Indonesia di setiap daerah tentunya berbeda-beda dikarenakan kondisi letak geografis 

daerah itu sendiri. Luas areal perkebunan biji kopi di negara Indonesia ialah berasal dari 

penjumlahan dari luas areal perkebunan milik swasta, perkebunan milik negara dan perkebunan 

milik rakyat. Luas lahan sendiri meiliki peran dalam menghasilkan produksi tanaman itu sendiri, 



karena sedikit atau banyaknya hasil produksi bisa jadi disebabkan oleh luas areal lahan, tetapi 

seringkali terjadi kendala salah satunya yaitu yang saat ini masih terjadi adalah tanaman kopi 

masah ditanami oleh rakyat dengan masih menggunakan cara tradisional, sehingga cara 

penanamannya masih bersifat ekstensif.  

Harga Ekspor 

Harga ekspor dapat diartikan sebagai harga sebuah komoditas di negara pengimpor yang 

bisa dihitung menggnakan nilai dan juga volume sebuah komoditas yang diekspor. Berdasarkan 

pada teori permintaan, apabila harga ekspor suatu barang atau jasa mengalami peningkatan, akan 

berakibat kuantitas suatu barang yang diminta akan menurun. Jika dari sisi penawaran, apabila 

harga sebuah barang ekspor naik, maka produsen akan mempunyai insentif untuk menaikkan 

produksinya (Mankiw, 2001). 

Produk Domestik Bruto 

Gross domestic produc atau GDP ialah output yang dihasilkan oleh penduduk suatu 

negara yang berada di suatu negara. Menurut Sukirno (2013), Gross domestic product atau GDP 

ialah total dari nilai barang dan juga jasa yang didapatkan dari faktor produksi yang dimiliki oleh 

suatu negara. GDP per kapita yaitu rata-rata pendapatan masyarakat pada sebuah negara dalam 

periode waktu tertentu serta bisa pula dipakai untuk suatu indikator yang menunjukan 

kemampuan daya beli penduduk negara terhadap barang dan juga jasa. Apabila angka GDP suatu 

negara semakin besar maka, semakin naik atau besar juga kemampuan daya beli masyarakat 

suatu negara tersebut. Oleh sebab itu, GDP suatu negara produsen serta GDP suatu negara 

pengimpor sangat mempengaruhi dalam suatu perdagangan. GDP adalah hasil dari sebuah 

pembagian pendapatan nasional atau pendapatan keseluruhan suatu negara dengan jumlah 

masyarakat di negara tersebut (Wardhana, 2011). GDP merupakan salah satu proses dari 

perkembangan kebijakan fiskal yang memproduksi barang serta jasa ekonomi, contohnya yaitu 

pertambahan jumlah produksi barang-barang industri, fasilitas pendidikan yaitu contohnya 

adalah sekolahan, perkembangan dalam infrastruktur, pertambahan roduksi dalam sektor jasa 

serta barang modal. Agar dpat melihat, menilai tentang gambaran pertumbuhan ekonomi yang 

telah dicapai sebuah negara, indikator yang digunakan tepat salah satunya adalah tingkat 

pendapatan nasional rill yang telah didapatkan (Sukirno, 2011).  

Faktor-faktor yang menentukan GDP suatu negara yaitu (Todaro, 2006): 

a. Akumulasi modal 

Yaitu segala investasi baru yang berbentuk fisik, non fisik serta SDM. Dengan hal 

tersebut, diyakini akan memperbaiki kualitas SDM, juga berdampak dalam 

peningkatan kuantitas sumber daya produksi. 

b. Populasi  

Populasi dan juga pertumbuhan angkatan kerja serta peningkatan pertumbuhan 

penduduk yang sangat besar akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. 



c. Ilmu pengetahuan 

Suatu ilmu pengetahuan nantinya akan menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam 

produksi barang serta jasa. Apabila teknologi semakin canggih dan berkembang 

maka akan semakin tinggi pula produktifitasnya dan hal tersebutlah yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Menurut (Boediono, 1999), GDP merupakan tujuan pertumbuhan ekonomi oleh 

pemerintah yangmana guna mensejahterakan pendududk negaranya. Serta meningkatkan 

kuantitas SDM agar lebih berkualitas. Oleh karena itu, segala hal investasi dan juga ekspor 

menjadi target kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi negara 

Luas Areal terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat 

Ketika hasil perkebunan meningkat akibat luas lahan yang meningkat dapat terjadi 

dikarenakan hasil tersebut lebih dominan untuk digunakan sebagai konsumsi kopi dalam negri 

sendiri. Menurut International Coffee Organization (2017), pertumbuhan konsumsi kopi di 

negara Indonesia setiap tahunnya mengalai peningkatan. Per tahun 2016 negara Indonesia 

termasuk kedalam negara pengonsumsi kopi terbesar di dunia ke 6 setelah Uni Eropa, Amerika 

Serikt, Brazil, Jepang, dan Rusia. Peningkatan konsumsi tersebut dikarenakan saat ini 

mengkonsumsi kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Di negara Indonesia 

sendiri setiap tahunnya cafe-cafe selalu bertambah di setiap daerah dan pertumbuhannya 

mencapai 16%. Cafe yang menjajakan kopi saat ini selalu ramai dikunjungi baik remaja ataupun 

orang tua. Saat ini cafe yang menjajakan minuman kopi bukan hanya tempat untuk menikmati 

kopi, tetapi juga tempat untuk berfoto-foto demi kepentingan sosial media dan juga tempat untuk 

para pelajar mengerjakan tugasnya di cafe saat ini sudah menjadi gaya hidup. Munculnya cafe-

cafe baru dengan minuman aneka kopi yang sudah dimodifikasi dengan beraneka ragam rasa dan 

bentuk saat ini menjadikan permintaan dan konsumsi kopi meningkat di dalam negri.  

Pada hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh Ambar dan Nyoman (2014) yang didalam penelitan tersebut mendapatkan hasil bahwa luas 

areal secara stimultan berpengaruh secara signifikan. Perbedaan hasil dari penelitian ini bisa 

terjadi dikarenakan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki jumlah sample, objek 

serta tahun penelitian yang berbeda. 

Dari uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

: Luas Areal berpengaruh negatif signifikan terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia ke Amerika Serikat 

 

Harga Kopi Dunia terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat 

Perubahan yang terjadi pada harga kopi dunia nantinya akan berpengaruh secara 

signifikan namun negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan 

hukum permintaan dimana hukum tersebut menyatakan bahwasannya permintaan dan harga 



hubungannya adalah negatif. Ketika harga sebuah barang naik, sehingga jumlah permintaan akan 

barang tersebut menjadi turun. Namun sebaliknya ketika harga sebuah barang turun, sehingga 

jumlah permintaan akan barang tersebut nantinya akan naik, ceteris paribus. 

Pada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan Musadiq 

(2012) serta penelitian Haryadi (2017) yang pada hasil dari penelitian tersebut menunjukan 

bahwasannya harga kopi dunia berpengaruh signifikan namun negatif terhadap volume ekspor 

kopi di Indonesia ke Amerika Serikat. 

Dari uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

HArga Kopi Dunia berpengaruh negatif signifikan terhadap volume ekspor 

kopi Indonesia ke Amerika Serikat 

 

Produk Domestik Bruto terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat 

Jika Produk Domestik Bruto perkapita Negara Amerika Serikat naik maka volume ekspor 

kopi Indonesia juga akan lebih meningkat begitupun sebaliknya. Meningkaatnya pendapatan 

penduduk sebuah negara maka, akan meningkatkan daya beli konsumen sehingga dengan 

meningkatnya pendapatan penduduk Amerika Serikat dapat menyebabkan permintaan produk 

kopi juga akan meningkat. 

Pada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Utira (2012), dan Sari (2013) yang mana dari hasil penelitian tersebut GDP berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

Dari uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 : Produk Domestik Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat 

Model Penelitian 

Variabel Independen (X)    Variabel Dependen (Y) 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 

Subjek Penelitian  

 

Analisis pada penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Metode tersebut 

dipakai guna menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia ke 

Amerika Serikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data time series atau data 

tahunan. 

Jenis Data 

Dalam penelitian kali ini, data yang dipakai adalah kuantitatif. Data yang diperoleh guna 

penelitian kali ini diperoleh dengan bentuk angka yang kemudian dianalisis menggunakan 

bebrapa metode yaitu ekonometrika serta statistika. Jenis data yang dipakai dalam penelitian kali 

ini adalah data time series. Data tersebut merupakan data tahunan yang diperoleh dari tahun 

1988-2018 yaitu sela 31 tahun. Data tersebut diperoleh peneliti antara lain dari Direktorat Jendral 

Perkebunan, Badan Pusat Statistik, dan juga World Bank, International Coffee Organization. 

Hasil dri penelitian-penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai penambah informasi dan juga 

untuk melangkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitikan kali ini yaitu metode dokumentasi yang mana 

mengumpulkan data dari berbagai macam sumber terkait guna mendapatkan data yang 

dibutuhkan secara kongkrit. Penelitian kali ini menggunakan metode tersebut karena terdapat dan 

tersedianya data yang dibutuhkan oleh penelititi di instasi terkait seperti World Bank, Ditjenbun 

dan lain-lain. Data yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah luas areal perkebunan kopi di 

Indonesia, harga kopi dunia dan Gross Domestic Product per kapita Amerika Serikat. Sedangkan 

pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini dilakukan secara berkala dengan 

pertama mengelompokan data, kemudian disesuaikan menggunakan microsoft exel kemudian 

ditabelkan masing-masing jenis dan kemudian diolah menggunakan eviews 7.0 

DEFINISI OPERASIONAL 

 Variabel dapat diartikan sebagai suatu yang berbentuk apaun serta ditetapkan peneliti gua 

dipelajari lebih lanjut dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai hal terkait serta untuk 

ditarik kesimpulan. Variabel pada penelitian kali ini  berguna sebagai pembeda tetapi juga saling 

mempengaruhi antar satu sama lain dan juga saling berkaitan. Dalam penelitian kali ini terdapat 

dua variabel yaitu variabel dependen atau variabel terikat serta variabel independen atau variabel 

bebas. Dalam suatu penelitian variabel yang ditetapkan tergatung kepada masalah yang 

dirumuskan. Setiap gejala dalam variabel harus dijelaskan baik aspek maupun unsurnya, hal 

tersebut sebagi bagian yang memungkinkan sebuah variabel berfungsi secara utuh. 



 

Luas Areal Perkebunan Kopi 

 Luas areal perkebunan kopi negara Indonesia ialah jumlah keseluruhan luas total dari tiga 

perkebunan, pertama luas perkebunan rakyat, luas perkebunan swasta dan yang terakhir 

perkebunan negara yang dihasilkan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 dinyatakan dalam 

satuan (Ha). 

Harga Kopi Dunia 

Harga kopi dunia atau harga internasional adalah harga yang sudah diterima oleh seluruh 

penduduk dunia serta dijadikan sebagai acuan harga kopi yangmana merupakan hasil bagi dari 

nilai ekspor kopi dengan volum ekspor kopi dari tahun 1988-2018 dinyatakan dalam (Rp/kg) 

Produk Domestik Bruto 

Gross Domestic Produk atau GDP rill yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

GDP per kapita dari negara Amerika Serikat dengan tahun 1988-2018 dinyatakan dalam (US$) 

Alat Analisis 

 Alat analisis yang digunkaan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda karena 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian lebih dari satu. Data dalam penelitian ini 

akan diolah menggunakan Eviews.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

TABEL 5.1 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Variabel Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 37.25590 8.552069 4.356361 0.0002 

Log(Luas_Areal) -2.814844 0.739248 -3807713 0.0007 

Log(harga_dunia) -0.253186 0.106598 -2.375136 0.0249 

Log(perkapita) 1.649059 0.363613 4.535208 0.0001 

 

Dari tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa variabel luas areal coefficientnya yaitu 

-2.814844 dengan probabilitas 0.0002 dan variabel harga kopi dunia coefficientnya -

0.253186 dengan nilai probabilitasnya yaitu 0.0007 yang berati bahwa kedua variabel 

tersebut memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia ke Amerika. Sedangkan untuk variabel gross domestic product per kapita 

coefficientnya 1.649059 dengan probabilitas 0.0001 yang berarti bahwa variabel gross 



domestic product per kapita memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

Uji Kualitas Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
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Jarque-Bera  0.795693
Probability  0.671765

 
 

GAMBAR 5.1 

Hasil Uji Normalitas 

 Berdasarkan Gambar 5.1 bisa dilihat bahwasannya hasil data yang di uji 

terdistribusi normal. Hal tersebut bisa kita lihat melalui nilai p-value yaitu sebesar 

0.671765> α = 5% 

 

b. Uji Heterokedasitas  

TABEL 5. 2 

Tabel Hasil Uji Heteroledasitas  

F-Statistic 1.639.822 Prob F(3,27)  0.2035 

Obs* R-

Squared 4.777.757 Prob Chi-Square (3)  0.1888 

 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa hasil dari pengolahan data diperoleh nilai 

Obs*R-squared atau hitung adalah 0.1888 lebih besar dari α= 5%. Maka bisa 

disimpukan pada model tersebut tidak terdapat adanya masalah heterokedasitas 



c. Uji Autokorelasi 

 

TABEL 5.3 

 Tabel Hasil Uji Autokolerasi 

 

F-Statistic 1.167208  Prob F (2,25)  0.3276 

Obs*R-Squared  2.647464 

 Prob. Chi- 

Square(2)  0.2661 

 

 Berdasarkan Tabel diatas maka diketahui bahwasannya hasil perhitungan dari uji 

Langrange Multiple test diperoleh hasil Prob. Chi-Square(2) sebesar 0.2661 yaitu lebih 

besar dari α = 0,05 berarti H0 diterima, dalam artian model yang digunakan diatas 

tidak mengandung autokorelasi. 

d. Uji Multikolinearitas 

TABEL 5. 4 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

 

1. Persamaan 1 (Volume Ekspor) 

 

 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(perkapita)  1.649059  0.363613  4.535208  0.0001 

log(luas_areal)  -2.814844  0.739248  -3.807713  0.0007 

log(harga_kopi)  -0.253186  0.106598  -2.375136  0.0249 

C  37.25590  8.552069  4.356361  0.0002 

 R-squared 0.600623  

        

2. Persamaan 2 (Produk Domestik Bruto) 

 

 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(luas_areal)  1.295271  0.296143  4.373798  0.0002 

log(harga_kopi)  0.265839  0.023357  11.38158  0.0000 

C  -10.10505  4.013661  -2.517664  0.0178 

 R-squared  0.924521 

 



3. Persamaan 3 ( Luas Areal) 
 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(perkapita)  0.313371  0.071647  4.373789  0.0002 

log(harga_kopi)  -0.054190  0.025353 -2.145834  0.0407 

C 11.21093  0.539431  20.78290  0.0000 

 R-squared  0.635296 

 

4. Persamaan 4 ( Harga Kopi Dunia) 
 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

log(luas_areal) -2.606131  1.214507  -2.145834  0.0407 

log(perkapita)  3.093108  0.271764  11.38158  0.0000 

C  13.33001  14.95073  0.891595  0.3802 

 R-squared  0.890894 

 

Untuk persamaan (1) nilai R
2
 adalah sebesar 0.600623 selanjutnya diseut R

2
 1 

Untuk persamaan (2) nilai R
2
 adalah sebesar 0.924521 selanjutnya diseut R

2
 2 

Untuk persamaan (3) nilai R
2
 adalah sebesar 0.635296 selanjutnya diseut R

2
 3 

Untuk persamaan (4) nilai R
2
 adalah sebesar  0.890894 selanjutnya diseut R

2
 4 

Hasil analisis output menunjukan bahwa maka dalam model ini detemukan 

adanya multikolinearitas 

    

e. Uji Linearitas 

  

TABEL 5.5 

Linearitas 

 

   

 

    

   

  Value Df Probability 

t-Statistic  1.105537  26  0.2791 

F-statistic  1.222213  (1,26)  0.2791 

Likelihood ratio  1.424039  1  0.2327 



Pembahasan 

 Berdasar pada hasil dari pengujian statistic yang telah dilakukan, maka dapat kita lihat 

bahwa hasil dari regresi yang dihasilkan cukup baik dalam menerangkan variabel-variabel yang 

mempengaruhi volume ekspor kopi Indonesia. Dari tiga variabel bebas yaitu luas areal 

perkebunan kopi Indonesia, harga kopi dunia, dan Gross Domestic Product perkapita Amerika 

Serikat yang telah dimasukan pada pengujian statistik dan ekonometrika menyatakan 

bahwasannya variabel Gross Domestic Product perkapita negara Amerika serikat berpengaruh 

secara positif dan signifikan sedangkan untuk dua variabel lainnya yaitu harga kopi dunia dan 

luas areal perkebunan kopi Indonesia berpengaruh negatif namun signifikan.  

 Berdasar hasil pengujian yang sudah dilakukan diatas, maka dapat dianalisis kesimpulan 

sebagai berikut ini: 

1. Pengaruh Luas Areal Terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika 

Serikat 

 

Koefisien jangka panjang luas areal perkebunan kopi yaitu sebesar -2.814844 

dengan signifikansi 0.0007. hal tersebut berarti pada jangka panjang, perubahan luas areal 

perkebunan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan volume ekspor kopi Indonesia, 

yaitu sebesar -2.814844. Nilai probabilitas luas areal 0.0007 lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa luas areal berpengaruh signifikan namun negatif terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia, sehingga hipotesis yang diajukan, yaitu luas areal 

berpengaruh secara sigifikan dan negatif terhadap volume ekspor kopi Indonsia diterima. 

Hal ini mengindikasikan bahwasannya perubahan yang terjadi pada luas areal akan 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

Ketika hasil perkebunan meningkat akibat luas lahan yang meningkat dapat 

terjadi dikarenakan hasil tersebut lebih dominan untuk digunakan sebagai konsumsi kopi 

dalam negri sendiri. Menurut International Coffee Organization (2017), pertumbuhan 

konsumsi kopi di negara Indonesia setiap tahunnya mengalai peningkatan. Per tahun 

2016 negara Indonesia termasuk kedalam negara pengonsumsi kopi terbesar di dunia ke 6 

setelah Uni Eropa, Amerika Serikt, Brazil, Jepang, dan Rusia. Peningkatan konsumsi 

tersebut dikarenakan saat ini mengkonsumsi kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat 

Indonesia. Di negara Indonesia sendiri setiap tahunnya cafe-cafe selalu bertambah di 

setiap daerah dan pertumbuhannya mencapai 16%. Cafe yang menjajakan kopi saat ini 

selalu ramai dikunjungi baik remaja ataupun orang tua. Saat ini cafe yang menjajakan 

minuman kopi bukan hanya tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga tempat untuk 

berfoto-foto demi kepentingan sosial media dan juga tempat untuk para pelajar 

mengerjakan tugasnya di cafe saat ini sudah menjadi gaya hidup. Munculnya cafe-cafe 

baru dengan minuman aneka kopi yang sudah dimodifikasi dengan beraneka ragam rasa 

dan bentuk saat ini menjadikan permintaan dan konsumsi kopi meningkat di dalam negri.  



 

2. Pengaruh Harga Kopi Dunia Terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika 

Serikat 

Koefisien jangka panjang harga kopi dunia yaitu sebesar -0.253186 dengan 

signifikansi 0.0249. hal tersebut berarti bahwa perubahan harga kopi dunia sebesar 1% 

akan mengakibatkan perubahan volume ekspor kopi Indonesia, yaitu sebesar -0.253186. 

probabilitas harga kopi dunia 0.0249 menunjukan hasil yang signifikan dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwasannya harga kopi dunia 

berpengaruh secara signifikan namun negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia, 

sehingga hipotesis yang diajukan, yaitu harga kopi dunia berpengaruh secara signifikan 

dan negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia diterima. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwasannya perubahan yang terjadi pada harga kopi dunia nantinya 

akan berpengaruh secara signifikan namun negatif terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia. 

 

 

3. Pengaruh GDP Terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika 

Koefisien jangka panjang GDP perkapita negara Amerika Serikat ialah sebesar 

1.649059 hal tersebut menunjukan ketika terjadi peningkatan pada GDP USA sebesar 1% 

maka volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. Nilai probabilitasnya 0.0001 

lebih kecil dari taraf nyata 5%. Artinya GDP perkapita USA memiliki hubungan positif 

dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. Jika Produk 

Domestik Bruto perkapita Negara Amerika Serikat naik maka volume ekspor kopi 

Indonesia juga akan lebih meningkat begitupun sebaliknya. Meningkaatnya pendapatan 

penduduk sebuah negara maka, akan meningkatkan daya beli konsumen sehingga dengan 

meningkatnya pendapatan penduduk Amerika Serikat dapat menyebabkan permintaan 

produk kopi juga akan meningkat 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Volume Ekspor Kopi Indonesia ke 

Amerika Serikat Tahun 1988-2018, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Luas areal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. GDP perkapita Negara Amerika Serikat berpengaruh secara positif dan  signifikan 

terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

3. Harga kopi dunia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap volume ekspor 

kopi Indonesia ke Amerika Serikat. karena semakin besar harga kopi dunia maka 

mengindikasikan keuntungan yang diperoleh dari ekspor kopi Indonesia juga akan 

meningkat. 



Saran Penelitian 

Berdasar dari kesimpulan diatas, dapat dirumuskan beberapa implikasi kebijakan 

yang diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan masukan bagi pihak pengambil 

keputusan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat berkenaan dengan upaya 

untuk meningkatkan ekspor kopi Indonesia sebagi berikut:  

1. Kebijakan yang telah dibuat dalam bidang perkopian diarahkan serta didasari pada 

perkembangan keadaan yang sudah terjadi di pasaran kopi dunia, supaya nantinya 

potensi kopi sebagai komoditas ekspor bisa dimanfaatkan secara optimal. Kualitas 

atau mutu kopi di negara Indonesia saat ini masih belum stabil, sehingga ekspor pada 

saat ini 99% masih didominasi pada bentuk biji kopi atau berasan (coffee excluding 

roasted and deacaffeinated). Namun negara lainnya mengekspor kopi yang sudah 

diolah atau kopi olahan. Segala tindakan yang bisa dilakukan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perkopian Indonesia antara lain dengan melaksanakan usaha 

perbaikan mutu produksi kopi yang diekspor serta juga memprioritaskan program 

intensifikasi dan eksensifikasi lahan guna penanaman kopi. Pemberdayaan 

masyarakat petani kopi juga penting untuk diberdayakan agar nantinya bisa 

menanam dan juga mengolah kopi dengan baik dan benar, serta yang tidak kalah 

penting ialah pendampingan dan penyuluahn pada petani-petani kopi di wilayah-

wilayah yang berbeda guna mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia 

lainnya pada proses penanaman kopi yang terakhir adalah akses permodalan bagi 

petani kopi, manajemen dalam usaha tani, cara pengolahan dan pemasaran kopi yang 

benar dan efektif. 

2. Dikarenakan Vietnam ialah negara pengekspor kopi terbesar ke 2 di Asia maka 

disarankan untuk pemerintah Indonesia mengirim utusan guna belajar ke negara 

tersebut untuk mempelajari teknik meningkatkan produktifitas kopi. 

3. Untuk Kementrian Pertanian juga perlu melakukan strategi-strategi guna 

mendongkrak daya saing kopi Indonesia yaitu salah satunya dengan cara mengajak 

instansi terkait antara lain Kementrian perindustrian, Kementrian Perdagangan, 

BPOM bersama swasta, Asosiasi pengusaha, serta petani kopi Indonesia lebih intens 

untuk mempromosikan kopi indonesia di dalam negri ataupun di luar negri terutama 

ke negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan juga untuk berusaha mengendalikan 

impor. Bisa juga dengan cara memperkenalkan industri kopi di sektor pendidikan dan 

juga mengadakan program replanting yaitu program untuk mengganti tanaman kopi 

yang kurang produktif diganti dengan tanaman baru yang lebih produktif. Karena 

jika produktifitas kopi negara Indonesia stagnan nantinya juga akan berpengaruh 

pada harga kopi baik lokal maupun dunia. 

Untuk akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk 

memperluas objek penelitian pada variabel lainnya yang mempunyai kaitan dengan 

volume ekspor kopi di negara Indonesia 



Keterbatasan Penelirian 

Pada penelitian kali ini sudah diusahakan serta dilaksanakan sesuai pada prosedur 

ilmiah yang ada, tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor kopi negara Indonesia 

ke Amerika Serikat tahun 1988-2018 pada penelitian ini hanya terdiri dari 

tiga variabel, yaitu luas areal perkebunan kopi, harga kopi internasional 

dan GDP per kapita USA, tetapi masih banyak faktor lain yang dapat 

mempengaruhi volume ekspor kopi negara Indonesia ke Amerika tahu 

1988-2018. 

2. Adanya faktor lain yang bisa mempengaruhi variabel independen yang 

tidak bisa dijelaskan lebih rinci cara penangananya. Saat ini ditengah 

kenaikan harga kopi internasional, ekspor kopi Indonesia malah justru 

mengalami adanya penurunan baik dari segi nilai maupun volume. Salah 

saktu faktornya yaitu tidak ada buah yang disebabkan salah satunya yaitu 

anomali cuaca pada beberapa tahun terakhir, dimana musim kemarau 

periodenya lebih panjang yang mengakibatkan produksi kopi surut 

padahal persyaratan yang sangat penting dalam menunjang produksi kopi 

ialah curah hujan yang tinggi, khususnya pada masa pematangan buah 

kopi saat mendekati masa panen 
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