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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu sub sektor perkebunan Indonesia adalah komoditi kopi. 

Kopi merupakan salah satu komoditi ekspor utama Indonesia. Kopi sebagai 

tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi 

banyak negara terutama negara berkembang, karena perkebunan kopi 

memberi kesempatan kerja yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan 

devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional (Spillane, 1990). 

Penawaran kopi dunia sebagian besar dihasilkan dan diekspor oleh 

negara-negara sedang berkembang. Negara-negara amerika tengah dan 

selatan merupakan penghasil kopi terbesar dunia. Empat perlima produksi 

dunia dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Kopi arabika pada umumnya 

dihasilkan oleh negara-negara yang berada pada bumi bagian barat yaitu 

Kolumbia, Meksiko, Costarika, El Salvador, Guetamala, Kuba, Haiti, 

Ekuador, dan Venezuela. Sedangkan India, Indonesia, Angola, Belgia, 

Kongo, Etiopia dan Afrika Timur merupakan negara-negara penghasil kopi 

selain arabika yaitu robusta, liberika dan jenis-jenis lain. Sementara itu 

negara-negara konsumen adalah Amerika, Jepang dan Eropa. 

Bagi sebagian besar negara-negara produsen pengaruh kopi 

terhadap perekonomiannya sangatlah besar sebab perdagangan 

internasional didominasi oleh kopi. Tetapi sebagai tanaman tahunan dan 

tanaman tabungan penting bagi petani kecil, kopi mempunyai elastisitas 

penawaran rendah. Petani tidak dapat secara langsung merespon perubahan 

harga yang terjadi, pada saat harga tinggi petani berusaha mengelola usaha 

taninya dengan intensif, tetapi hasilnya tidak dapat diperoleh pada saat itu 
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juga. Sedangkan pada saat harga turun petani tidak dapat berhenti 

berproduksi. Akibarnya terjadi over product yang makin menekan harga 

untuk jatuh, sebab sebagai barang konsumsi sekunder kopi juga mempunyai 

elastisitas permintaan yang rendah. Selain itu sebagai minuman, kopi 

memiliki substitusi dengan cacao dan teh serta minuman lain. 

(Tjokrowinoto Moeljarto, 1991). 

Sebagai negara penghasil kopi terbesar di Asia, bagi Indonesia, 

ekspor kopi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembentukan 

devisa. Hal ini menjadi salah satu indikasi pentingnya kopi dalam 

perekonomian nasional, baik dari segi pembiayaan pembangunan maupun 

dari segi kesempatan kerja dan kesejahteraan. Dari aspek kesempatan kerja 

komoditi kopi telah membuka peluang bagi tidak kurang 5 juta petani, baik 

bagi yang terlibat langsung sebagai petani kopi maupun sebagai pekerja 

kebun. 

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki 

peran penting dalam menunjang peningkatan ekspor non migas di 

indonesia. Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat terbesar 

dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Colombia. Dari total produksi, sekitar 

67% kopi diekspor sedangkan sisanya 33% untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia sendiri. Ekspor kopi merupakan sasaran utama dalam 

memasarkan produk – produk kopi yang dihasilkan Indonesia. Adapun 

tujuan ekpor kopi Indonesia ke pasar internasional di antaranya : 

 

1. Untuk membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan 

masyarakat indonesia 

2. Sebagai bahan baku industri pengolahan 

3. Menciptakan nilai tambah melalui kegiatan pasca panen, 

pengolahan dan distribusi 

4. Menambah devisa nonmigas 

5. Menciptakan pasar bagi produk – produk non pertanian.  
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Perkembangan produksi kopi indonesia mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun. Berdasarkan poduksi kopi di Indonesia secara rata-rata 

mengalami kenaikan tiap tahunnya, produksi kopi tertinggi dalam kurun 

waktu tersebut terjadi pada tahun 2008 sebesar 683.300 ton dan produksi 

kopi terendah pada tahun 1997 sebesar 426.812 ton. Sumber kenaikan 

produksi kopi Indonesia berasal dari perkebunan rakyat produksi kopi 

rakyat mengalami kecenderungan yang meningkat selama periode 1997 – 

2008, sementara produksi kopi perkebunan besar menunjukan 

kecenderungan yang menurun selama periode tersebut. 

Luas lahan merupakan salah satu faktor penting mendorong 

produksi produk pertanian, begitu juga perkebunan kopi. Kenaikan lahan 

perkebunan kopi di Indonesia akan menaikkan produksi kopi Indonesia, 

begitu juga sebaliknya. Perkembangan jumlah lahan kopi di Indonesia dari 

tahun 1997 – 2008 mengalami pasang surut, luas lahan tertinggi pada kurun 

waktu 1997 – 2008 berada pada tahun 2002 sebesar 1.376.200 Hektar dan 

terendah pada tahun 1998 sebesar 1.070.600 Hektar secara rata – rata luas 

lahan perkebunan kopi Indonesia pada kurun waktu 1997 – 2008 seluas 

1.245.000 Hektar dimana sebagian besar luas lahan merupakan lahan 

perkebunan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan luas lahan 

perkebunan kopi yang sebagian besar merupakan perkebunan rakyat sejalan 

dengan meningkatkan perkebunan kopi rakyat. 

Indonesia mempunyai trend menurun dalam perkembangan ekspor 

tahun 2004 – 2008, walaupun mampu menduduki posisi sebagai negara 

pengekspor kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Columbia dan 

Vietnam produksi Indonesia masih kalah jauh dengan ke-3 negara tersebut 

begitu juga dengan ekspor Indonesia. 
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Namun di tahun 2012 Indonesia mengalami penurunan peringkat 

yang sangat melonjak turun, yang mengakibat Indonesia harus terpuruk di 

peringkat 8 negara pengekspor kopi yang dimana pada tahun tersebut 

Indonesia harus kalah saing dengan negara Honduras dan Italia yang 

menduduki 2 peringkat di atas Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah 

produksi kopi Indonesia pun menurun, selain itu mutu kopi Indonesia bisa 

dikatakan masih pada tingkatan yang rendah. Itu lah yang membuat daya 

saing ekspor kopi Indonesia semakin melemah.  

 

Ekspor kopi Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir 

(2008 – 2012) mengalami penurunan rata-rata 4,68% tiap tahun. Nilai 

ekspor kopi Indonesia pada tahun 2008 sebesar 4,52% dan menjadi 3,74% 

di tahun 2012 (kementerian pertanian, 2014) 

 

Produksi kopi Indonesia didominasi oleh hasil perkebunan rakyat 

hampir 90% dari total produksi Indonesia. Ini menyebabkan kualitas kopi 

Indonesia masih terbilang rendah. Dari aspek mutu Indonesia lebih dikenal 

sebagai sumber kopi murah, harga yang murah tersebut berhubungan 

dengan citra negatif dari kopi yang bermutu rendah dibawah mutu kopi dari 

negara-negara lain terutama Brazil dan Columbia (Siswoputranto, 1993). 

 

Volume ekspor kopi Indonesia rata-rata berkisar 350 ribu ton 

pertahun meliputi kopi robusta 85% dan arabika 15%. Terdapat lebih dari 

50 negara tujuan ekspor kopi Indonesia dengan USA, Jepang, Jerman, Italia, 

dna Inggris menjadi tujuan utama. Pelabuhan panjang (Lampung) 

merupakan pintu gerbang ekspor kopi robusta Indonesia, pelabuhan 

Belawan (Sumatera Utara) merupaka pintu gerbang kopi arabika Sumatera, 

sedangkan pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) merupakan pintu 

gerbang kopi arabika dan robusta yang dihasilkan dari Jawa Timur dan 

wilayah bagian timur (AEKI, 2012). 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti mencoba untuk 

meneliti tentang permasalahan tentang ekspor kopi Indonesia tehadap pasar 

internasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan 

nilai ekspor kopi. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Produksi dan 

Ekspor Kopi Indonesia di Pasar Internasional”. 

 

 

B. Perumusan masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang akan di bahas, sebagai berikut: 

 
1. Bagaimana perkembangan ekspor kopi Indonesia dari 

tahun 1995 – 2013 agar dapat bersaing di pasar dunia ? 

2. Bagaimana pengaruh luas lahan kopi terhadap produksi 

kopi Indonesia ? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah produksi kopi terhadap 

ekspor kopi ? 

 

C. Batasan masalah 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan pendekatan statis dengan 

data dari tahun 1995-2013 dimana produksi kopi di pengaruhi oleh luas 

lahan sedangkan ekspor kopi dipengaruhi oleh kurs tukar dan produksi kopi. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengetahui perkembangan ekspor kopi Indonesia dari tahun 

1995 – 2013 di pasar dunia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produksi kopi 

Indonesia. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah produksi kopi terhadap ekspor 

kopi. 

2. Manfaat Penelitian : 

Manfaat yang penulis dapatkan dengan dilakukannya penelitian ini antara 

lain: 

a. Bagi pemerintah : dijadikan referensi pemerintah terkait pengambilan 

kebijakan mengenai daya saing ekspor kopi serta faktor yang 

mempengaruhi kinerja ekspor kopi di Indonesia. 

 

b. Bagi akademis : hasil penelitian ini diharapkan akan menambah 

referensi serta acuan pengembangan dan peningkatan produksi kopi 

Indonesia, serta faktor – faktor yang mempengaruhi ekspor kopi dan 

menambah refrensi tentang kopi. 

 

 

 

 

 


