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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KOMODITI KOPI DI INDONESIA 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Deskripsi Data penelitian 

Analisis deskriptif ini memberikan deskripsi tentang data-data 

variabel yang dipakai dalam penelitian kali ini. Jenis data yang 

dipakai dalam penelitian kali ini ialah data time series yaitu selama 31 

tahun dari tahun 1988 sampai dengan 2018. Penelitian kali ini 

dilakukan guna menganalisis pengaruh-pengaruh variabel independen 

dengan variabel dependen. Variabel tersebut ialah sebagai berikut: 

1) Variabel dependen 

 Volume Ekspor Kopi Indonesia yang dinyatakan dalam satuan 

ribu rupiah/ton 

2) Variabel Independen 

 X1 (Luas Areal) : Luas areal perkebunan kopi negara Indonesia 

(Ha) 

 X2 (Harga Kopi Dunia) : Harga Kopi di Pasar Internasional 

(Kg/Rp) 

 X3 (Gross Domestic Product negara Amerika Serikat) : GDP 

perkapita negara Amerika Serikat (US$) 
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2. Sejarah tanaman Kopi 

Tanaman kopi ilalah tumbuhan yang berukuran kecil yang juga 

disebut Perpugenus coffea, sp yaitu dari familia Rubiaceae dan jenis 

Coffea. Pada tahun 1690 kopi mulai dikenal sebagai minuman di negara 

Yaman. Tanaman kopi pertamakali mulai memasuki negara Indonesia 

yaitu pada tahun 1696 pada saat Admiral Pieter van de Broeche sedang 

melakukan perdangangan dengan bangsa Arab dengan jenis Arabika. 

Tanaman tersebut mulai masuk melalui Jakarta yang dulunya bernama 

Batavia dengan dibawa oleh komandan pasukan BAVO atau Belanda 

Ardian Van Omman dari Malabar-India yang selanjutnya ditana serta 

dikembangkan di Pondok Kopi Jakarta Timur dengan memakai lahan dari 

Kedawung. Sejak saat itu kemudian tanaman kopi terus berkembang dan 

dikembangkan bibit-bibitnya diberbagai daerah di Indonesia seperti pulau 

Jawa, Sumatra, bahkan sampai ke Sulawesi, Bali serta daerah Timor 

(Spillane, 1990). Diseluruh dunia saat ini terdapat sekitar 4.500 jenis kopi 

yang dibagai dalam empat kelompok besar yaitu: 

1. Coffea Canephora, salah satu jenis varietasnya 

menghasilkan jenis kopi dagang robusta 

2. Coffea Arabica menghasilkan kopi dagang Arabica 

3. Coffea Excelsa mwnghasilkan kopi dagang Excelsa 

4. Coffea Liberica menghasilkan kopi dagang Liberica 

Pertama kalinya hasil dari perkebunan kopi Indonesia pada tahun 

1712 diekspor ke negara Belanda serta dijual ke pelelangan kopi 
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Amsterdam yaitu sebanyak 894 ton kopi. Semenjak tahun 1725 kopi sudah 

menjadi komoditas utama yang cukup penting didalam perdagangan 

Indonesia. Tidak kurang dari 1.200 ton kopi bisa terjual ke Amsterdam. 

Sepanjang tahun 1725 sampai dengan tahun 1779 pihak Vereenigde 

Oostindische Compagnie melakukan monopoli bududidaya kopi atas 

terjadinya kerugian petani Indonesia yang diperintahkan menanam serta 

juga menyerahkan hasil produksi dengan sistem rodi atau kerja paksa.  

Pada tahun 1780 monopli yang dilakukan oleh Vereenidge 

Oostindische Compagnie dicabut oleh pemerintah Indonesia kemudian 

barulah semenjak saat itu kopi rakyat mulai makmur dan berkembang 

kembali. Indonesia telah menjadi produsen kopi dunia pada tahun 1908.  

Pada pasca perang dunia ke dua, negara Indonesia ialah sumber kopi 

terbesar ketiga yaitu setelah Brazil dan Columbia.  

5. Jenis-Jenis Kopi di Indonesia 

Pada negara Indonesia terdapat beberapa jenis kopi yaitu 

diantaranya: 

a. Kopi Arabika 

Saat tahun 1646 atau pada abad ke 17 jenis kopi Arabika 

mulanya dibawa oleh seseorang yang berkebangsaan Belanda. Kopi 

jenis ini sudah berkembang sebagai salah satu tanaman rakyat sekitar 

satu sampai dua abad lamanya. Tanaman kopi jenis ini menjadi satu-

satunya jenis kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Pada tahun 

1876 pembudidayaan kopi jenis ini pernah mengalami kemunduran 
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yang dikarenakan oleh adanya serangan penyakit sehingga kopi jenis 

ini memiliki persyaratan tumbuh yang hanya mampu bertahan di 

daerah-daerah tinggi kira-kira yaitu sekitar 1000 meter keatas. 

b. Kopi Robusta 

Coffea Canephora atau yang biasa disebut dengan kopi 

robusta mulai masuk ke negara Indonesia pada tahun 1900. Kopi 

jenis ini relatif tahan dengan adanya serangan penyakit karat daun. 

Persyaratan tumbuh dan pemeliharaannya juga cukup ringan serta 

tidak begitu sulit. Produksi yang dihasilkan tumbuhan kopi jenis ini 

relatif lebih tinggi dan juga sangat cepat berkembang di daerah-

daerah Indonesia. Pada masa kini sudah lebih dari 90% area 

penanman kopi terdiri dari kopi jenis robusta ini. 

c. Kopi Spesial Indonesia 

Negara Indonesia sudah dikenal dengan beberapa kopi yang 

mempunyai khas cita rasa yang berbeda. Salah satu contoh dari 

kopinya adalah kopi Lontong, Toraja, Sidikalang, Gayo dan lain 

sebagainya. Terdapat juga beberapa jenis kopi yang amat dikenal 

luas di dunia contohnya yaitu Kopi Luwak yang cita rasanya khas 

dan telah mendunia dikarenakan cara memanennya yang cukup unik 

yaitu melalui binatang Luwak. 
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B. Volume Ekspor Kopi Indonesia 

Saat ini volume ekspor kopi Indonesia menurut Asosiasi Eksportir 

dan Industri Kopi Indonesia atau AEKI rata-rata yaitu sekitar 350.000 ton 

per tahunnya yaitu terdiri dari jenis kopi Robusta 85% serta kopi jenis 

Arabika 15%. Tidak kurang dari 50 negara tujua ekspor kopi Indonesia 

salah satunya yaitu negara Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan 

juga Jepang menjadi tujuan utama. 

Terdapat beberapa gerbang ekspor kopi di negara Indonesia, salah 

satunya yaitu gerbang ekspor kopi jenis Robusta yaitu terdapat di 

Lampung tepatnya di pelabuhan Panjang, sedangkan untuk kopi jenis 

Arabika gerbangnya terdapat di Sumatra Utara lebih tepatnya di pelabuhan 

Belawan dan juga pintu xaz gerbang di daerah Jawa Timur lebih tepatnya 

di pelabuhan Tanjung Perak untuk kopi jenis Robusta dan juga Arabika 

yang dihasilkan dari wilayah Jawa Timur serta wilayah timur Indonesia. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019 

GAMBAR 4. 1 

Volume Ekspor Kopi Indonesia tahun 1988-2019 
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Berdasarkan gambar 4.1 diatas menjelaskan bahwasannya volume 

dan Nilai ekspor kopi Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 

2019 mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Kopi indonesia telah 

terbukti mepunyai kualitas kopi yang sangat baik sehingga kopi dari 

negara Indonesia sampai saat ini sangatlah diminatai para pecinta kopi 

yang ada di berbagai negara termasuk Amerika Serikat.  

C. Perkembangan Luas Areal Kopi di Indonesia 

 

Terdapat tiga areal perkebunan kopi di Indonesia yaitu perkebunan 

milik swasta, perkemunan milik negara dan perkebunan milik rakyat. Saat 

ini perkembangan luas areal kopi masih didominasi oleh perkebunan 

rakyat (PR) yaitu nilainya sebesar 95, 37%.  

 

 

Sumber: Ditjenbun 2018 

GAMBAR 4. 2 

Kepemilikan Areal Perkebunan Kopi Indonesia 

2 

2 

95.37 

PBS PBN PR



 

57 
 

Pada saat ini perkembangan luas areal perkebunan kopi di negara 

Indonesia bisa kita lihat seperti gambar diatas masih didominasi oleh 

perkebunan rakyat. Sedangkan luas areal perkebunan kopi sendiri dari 

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang bisa kita liat grafik 

peningkatannya pada gambar 4.3 dibawah. Tiga tahun terakhir ini, di 

negara Indonesia minuma kopi sedang menjadi primadona yang 

dikarenakan tahun-tahun belakangan ini banyak sekali minuman-minuman 

yang berbahan dasar kopi banyak digemari oleh kaum milenial yang 

artinya permintaan akan biji kopi sendiri juga otomastis meningkat. Hal itu 

juga dibarengi oleh meningkatnya luas areal perkebunan kopi dari tahun 

2016 yang jumlahnya menurut Direktoral Jendral Perkebunan 1.246.657 

Ha ditahun 2018 sebesar 1.259.136 Ha. 

 

            Sumber: Ditjenbun 2019 

GAMBAR 4. 3  

Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kopi tahun 1988-2018 
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Sumber: Ditjenbun 2018 

 

GAMBAR 4. 4 

Daerah Penghasil Kopi 

Gambar diatas merupakan daeara-daerah di Indonesia yang 

menghasilkan biji kopi, dan dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa 

daerah Sumatra merupakan daerah penghasil terbanyak biji kopi 

Indonesia. Kopi dari negara Indonesia sudah cukup terkenal di manca 

negara yaitu diantaranya ilah kopi arabika spesiality Gayo Coffee, Lintong 

Coffee, Mandheling Coffee, Java Coffee, Luwak Coffe, dan juga Toraja 

Coffee yang saan ini telah menjadi icon kopi terkenal dari Indonesia di 

manca negara yang dikarenakan kopi-kopi tersebut mempunyai cita rasa 

dan karakteristik yang sangat khas dikalangan para pecinta kopi. 
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D. GDP Negara Amerika Serikat 

GDP Amerika Serikat mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. 

Adanya kondisi fluktuatif dikarenakan adanya sistem perekonomian pada 

masing-masing negara. Pada negara yang mempunyai produktifitas tinggi 

maka akan pula mempengaruhi GDP di negara itu sendiri dan juga 

sebaliknya jika sebuah negara mempunyai produktifitas yang rendah maka 

GDP negara tersebutpun nantinya akan mengikuti rendah. 

 

  Sumber: World Bank 2018 

GAMBAR 4. 5 

GDP Negara Amerika Serikat Tahun 2014-2019 

Gambar diatas merupakan fluktuasi Gross Domestic Product 

negara Amerika Serikat dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2018. 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan Gross domestic 

Product tertinggi di dunia. 
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GAMBAR 4. 6  

Gross Domestic Product Per Capita Amerika Serikat 1987-2018 

Amerika merupakan salah satu negara dengan Gross Domestic 

Product tertinggi di dunia. Gross Domestic Product per kapita Amerika 

serikat dari tahun 2015 angkanya terus meningkat dari 56803 US$ 

meningkat di tahun 2016 sebesar 57904 US$ dan 2017 meningkat sebesar 

599928 US$ dan terakhir tahun 2018 meningkat sebesar 62641 US$. 

A. Harga Kopi internasional 

Harga kopi dunia perkembangannya cukup fluktuatif. Grafik 

dibawah menunjukan bahwasannya harga kopi internaional mengalami 

fluktuasi disetiap tahun. Penyebab dari fluktuasi harga kopi internasional 

tersebut salah satunya dikarenakan beberapa faktor contohnya ialah 

kondisi perekonomian internasional, permintaan serta pasokan kopi serta 

juga menguatnya nilai mata uang hingga naik dan turunnya harga minyak 

bumi 
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               Sumber: World Bank diolah (2019) 

GAMBAR 4. 7 

 Harga Kopi Dunia tahun 1988-2018 

Tanaman kopi akan menghasilkan yaitu setelah 3 sampai dengan 5 

tahun, hal itu yang menyebabkan harga kopi di pasar internasional 

fluktuatif yang nantinya juga akan berimbas pada harga kopi di pasar 

domestik. Bukan hanya kelebihan pasokan saja yang membuat harga 

kopi jatuh, tetapi  juga siklus produksi dan harga yang mana hal itu biasa 

terjadi pada komoditas primer. Komoditas kopi sendiri siklusnya ialah 35 

tahun, artinya ialah sekali dalam 35 tahun harga kopi akan turun pada 

titik terendah, selanjutnya akan naik lagi nantinya sejalan dengan 

berkurangnya pasokan kopi (AEKI, 2001) 
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