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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada jaman modern saat 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. 

 

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka 

berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka 

menyembah Yuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi 

makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan 

mereka dari rasa ketakutan.  (Q.S Quraisy)” 
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Dewasa ini, 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-

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. 

Perkembangan perdgangan di negara-negara dunia dalam waktu 

tiga dekade terakhir ini pula menunjukkan bahwasannya perkembangan 

ekspor yang begitu pesat sudah mampu menciptakan percepatan dalam hal 

pertumbuhan ekonomi di berbgai negara di dunia. Hal tersebut 

mengakibatkan pertumbuhan yang sangat pesat pula dalam pembelanjaan 
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agregat, yang nanti pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan 

pendapatan nasional serta pertumbuhan ekonomi yang pesat (Sukirno 

2010). Setiap negara di dunia tentunya memiliki karakteristik struktur 

ekonomi, struktur sosial, sumber daya alam, iklim, demografi serta 

geografi yang berbeda-beda pula. Dari perbedaan-perbedaan tersebut maka 

menghasilkan perbedaan sebuah komoditas yang didapatkan, komposisi 

biaya yang diperlukan, kualitas serta kuantitas produk yang berbeda pula. 

Hal itu secara langsung maupun tidak langsung akan membuat perbedaan 

kebutuhan di setiap negara yang akhirnya nanti akan mendorong 

pertukaran barang ataupun jasa antar kedua negara atau lebih. Oleh sebab 

itu, negara-negara didunia ini perlu menjalin hubungan antar negara demi 

memenuhi kebutuhan yang berbeda di setiap negara-negara tersebut 

(Widjaja, 2000). 

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% 



 

4 
 

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. 
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TABEL 1. 1 

Ekspor Indonesia (Milyar U$$) 

Komoditi Tahun Januari-Oktober 

2018 2015 2016 2016 

Migas 18,6 13,1 15,7 14,3 

Non Migas 131,8 132,1 153,1 136,7 

            Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 

 Dapat kita lihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa ekspor pada 

sektor non migas tahun 2015-2018 lebih unggul jika dibandingkan dengan 

sektor migas. Bisa dikatakan juga bahwasannya sektor non migas lebih 

banyak berkontribusi bagi cadangan devisa negara Indonesia. Sektor non 

migas sendiri terdiri dari pertanian, industri serta tambang dan lainnya. 

Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan menetapkan bahwasannya 

arah dari pembangunan sub sektor perkebunan yaitu salah satunya 

mewujudkan perkebunan yang tentunya memiliki daya saing yang tinggi 

guna kemakmuran masyarakat secara berkeadian dan juga 

berkesinambungan, efisien, serta produktif. Sebuah program pembangunan 

perkebunan ialah dengan cara melakukan suatu pengembangan agribisnis 

yang berbasis komoditas serta memiliki ketahanan pangan. Memperkuat 

sebuah daya saing ialah suatu langkah yang akan ditempuk untuk nantinya 

siap menghadapi sistem perdagangan bebas. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2017 

GAMBAR 1. 1 

Perkembangan Ekspor 2015-2017 

Berdasakan gambar diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan 

kegiatan ekspor di Indonesia dari januari 2015 sampai dengan sangat 

november 2017 didominasi oleh sektor non migas dibandingkan dengan 

sektor migas. Negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang 

melimpah, secara umum ekspor Indonesia ditopang dari dua sektor yaitu 

migas dan non migas. Dewasa ini pemerintah di Indonesia lebih 

memfokuskan upaya peningkatan ekspor di sektor nonmigas guna 

menambah devisa negara. Total ekspor Indonesia dari lima tahun terakhir 

ini cukup mengalami penurunan, akan tetapi dari sektor nonmigas 

jumlahnya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor migas 

(Kementrian Perdagangan, 2017). Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa 

sektor non migas merupakan sektor yang potensial untuk ditingkatkan dan 



 

7 
 

dikembangkan, hal itu tidak terlepas dari sektor perkebunan yang 

merupakan penymbang ekspor yang cukup besar untuk Indonesia.  

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).  

Kopi pertama kali masuk di Indonesia karena dibawa oleh pria 

yang berkenegaraan dari negara Belanda pada tahun 1646 yang mana 

mendapatkan biji kopi Arabika dari negara Arab (Prastowo, 2010). Sejak 
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saat itu kemudian tanaman kopi mulai tersebar dierbagai daerah di 

Indonesia. Kemudian pada saat itu sempat terjadi serangan penyakit karat 

daun atau cofee leaf rust, maka pada saat itu pemerintah Indonesia 

mendatangkanjenis kopi yang berbeda kopi dari Kongo, Afrika pada tahun 

1900 yaitu kopi robusta. Kopi jenis robusta ini lebih kebal terhadap 

penyakit dan yang paling utama yaitu jenis kopi ini memiliki hasil 

produksi yang cukup tinggi, serta mudah dikembangkan di Indonesia 

(Panggabean, 2011). Pada masa kini, luas area penanaman kopi 80% area 

nya adalah jenis kopi robusta (Direktoral Jendral Perkebunan, 2014).  

Berdasar pada Angka Tetap Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjen 

Perkebunan, 2015) produksi kopi di negara Indonesia pada tahun 2014 

tercatat sebesar 643.857 ton, dimana produksi ini berasal dari 1.230.495 ha 

luas area perkebunan kopi, 96,19% diantaranya diusahakan oleh rakyat, 

1,99% diusahakan oleh swasta, serta 1,82% diusahakan oleh perkebunan 

besar negara. Kopi Indonesia saat ini memiliki tempat tersendiri di pasar 

internasional, baik itu jenis kopi robusta ataupun jenis yang arabika 

keduanya masing-masing mempunyai keunggulan yang sangat kompetitif. 
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  Sumber: International Coffee Organization 2018 

GAMBAR 1. 2 

Top 10 negara Produsen Kopi Dunia Tahun 2016-2018 

 

Dapat kita lihat gambar 1.2, data diatas merupakan top 10 negara 

produsen kopi di dunia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bisa kita 

lihat bahwa negara Indonesia menempati posisi ke 4 setelah Brazil 

menempati posisi pertama, Vietnam posisi kedua serta Kolumbia 

menempati posisi ketiga, yang mana artinya adalah Indonesia menduduki 

posisi teratas ke 2 di kawasan ASEAN setelah Vietnam. Menurut 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. 
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Ada sebuah faktor yang sangat penting untuk mendorong 

peningkatan dari produksi biji kopi di negara Indonesia, salah satunya 

ialah luas areal perkebunan dari kopi itu sendiri. Lahan areal yang luas 

nantinya diharapkan mampu menghasilkan dan meningkatkan jumlah 

produksi biji kopi. Dari adanya peningkatan produksi diharapkan nantinya 

jumlah dari produksi biji kopi tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan 

biji kopi dalam pasar domestik ataupun dalam  pasar internasional. 

TABEL 1. 2  

Luas Areal Perkebunan Kopi di Indonesia 

 

                

Sumber:Ditjenbun 2019 

 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).  

Tahun Luas Areal (Ha) 

2015 1.229.799 

2016 1.246.657 

2017 1.253.795 

2018 1.259.135 
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TABEL 1. 3 

Negara Utama Tujuan Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2017 

No Negara Tujuan Pangsa (%) 

1 Eropa: 

Jerman 

Italia 

Inggris 

Belgia 

Rusia 

Dll 

42 

2 Jepang 9 

3 Amerika Serikat 17 

4 Afrika: 

Algeria 

Mesir 

Maroko 

Afrika Sellatan 

10 

5 Asia: 

Malaysia 

Taiwan 

Philipina 

Korea Selatan 

Singapore 

20 

6 Lainnya 2 

                Sumber: Badan Pusat Statistik 2017 

 Berdasarkan tabel 1.2 diatas 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. 
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Menurut data yang terdapat pada International Coffee 

Organization  (ICO) menunjukan bahwasanya konsumsi kopi dunia terus 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Negara Amerika merupakan 

pasar kopi terbesar bagi negara Indonesia. Lebih dari 63 ribu ton atau 

setara 13% dari total ekspor kopi nasional telah dikirim ke negara Amerika 

Serikat dengan nilai mencapai US$ 256 juta. 

 

           Sumber: Kementrian Perdagangan RI 2018 

GAMBAR 1. 3 

 Negara Pengimpor Kopi Indonesia 

Pada gambar diatas adalah perkembangan negara pengimpor kopi 

dari Indonesia pada tahun 2018 negara Amerika masih menjadi negara 

pengimpor kopi Indonesia dengan urutan teratas. Berdasarkan penjabaran-

penjabaran diatas bahwa Indonesia merupakan negara produsen kopi 

terbesar ke 4 di dunia dan terbesar ke 2 di ASEAN, serta  negara tujuan 

kopi  ekspor kopi Indonesia yaitu salah satunya adalah negara Amerika 

Serikat, serta bisa dikatakan bahwasannya pada saat ini negara Amerika 

Serikat ketergantungan terhadap pasokan kebutuhan kopi dari negara 

Indonesia sangatlah besar. Sehingga dari alasan-alasan tersebut peneliti 
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mengambil judul “Analisisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor 

Kopi Indonesia ke Negara Amerika Serikat” 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dinilai sangat penting karena 

supaya tidak terjadi adanya perluasan dalam pembahasan. Pembatasan 

secara spesifik juga dapat membuat pembahasan dalam penelitian kali ini 

menjadi lebi spesifik, fokus dan jelas terarah. Batasan masalahnya yaitu : 

1. Variabel dependen atau (Y) yang digunakan yaitu volume ekspor kopi 

dari negara Indonesia ke Amerika, sedangkan variabel independent 

atau (X) yang digunakan adalah yang pertama (X1) luas areal 

perkebunan kopi di Indonesia, (X2) harga kopi internasional, (X3) 

GDP per kapita Amerika Serikat. 

2. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari tahun 

1988 sampai dengan 2018, dikarenakan data yang terakhir tersedia di 

Derektorat Jendral perkebunan dan Kementrian Pertanian Indonesia 

hanya sampai pada tahun 2018. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh luas areal perkebunan kopi terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat? 

2. Bagaimanakah pengaruh harga kopi dunia terhadap volume ekspor 

kopi Indonesia ke Amerika Serikat? 

3. Bagaimanakah pengaruh Gross Domestic Product per kapita Amerika 

Serikat terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh luas areal perkebunan kopi terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga kopi dunia terhadap volume ekspor 

kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Gross Domestic Product per kapita 

Amerika Serikat terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika 

Serikat. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat. 

2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti 

dengan subjek yang berkaitan. 

3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. 

  


