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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara formal perkebunan adalah usaha tani yang mengusahakan tanaman 

perkebunan dengan luas lebih dari 25 Ha. Jenis tanaman perkebunan pada 

umumnya adalah tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, 

dan kopi, sedangkan yang termasuk dalam tanaman setahun meliputi tebu dan 

tembakau. Simanjuntak dalam Ratna, et al (2017). 

Kopi adalah jenis tanaman tropis yang dapat tumbuh di semua daerah, 

terkecuali pada tempat yang mempunyai temperatur yang tinggi. Sudah beberapa 

lamanya tanaman kopi menjadi bahan perdagangan, karena kopi dapat diolah 

menjadi minuman yang berkhasiat dan menjadi minuman yang sangat di kagumi 

oleh sebagian besar masyarakat dunia. Dalam dunia  perdagangan dikenal 

beberapa golongan kopi, tetapi kopi Arabika, Robusta dan Liberika lebih sering 

dibudidayakan. Widayanti, et al (2009) 

Menurut Ditjenbun dalam Ratna, et al (2017) kopi merupakan komoditas 

perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. 

Komoditas ini menjadi sumber pendapatan utama petani dari ±1,97 juta KK yang 

tersebar di Indonesia. Selain itu, komoditas kopi juga sangat berperan penting 

dalam meningkatkan pendapatan negara, menambah lapangan kerja di sektor 

industri, pengembangan wilayah serta konservasi lingkungan. Kontribusi nilai 

ekspor perkebunan pada tahun 2011 mencapai 23,59%. Besarnya kontribusi 

tersebut mencerminkan bahwa kopi layak untuk dijadikan komoditas andalan. 

Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia pada tahun 



2 
 

2015. Lahan perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta hektar, dengan lahan 

perkebunan kopi robusta mencapai 1 juta hektar dan lahan perkebunan kopi 

arabika mencapai 0,30 juta hektar Rahardjo, (2013). 

Berdasarkan data UN COMTRAD Statistic (2018), pada tahun 2016 

Indonesia tercatat menjadi negara pengekspor kopi keempat terbesar di dunia 

dengan nilai ekspor sebesar US$ 1.000.620.065. Posisi pertama diduduki oleh 

Brazil dengan nilai ekspor mencapai US$ 4.842.976.776, kedua diduduki oleh 

Vietnam US$ 2.967.118.223 dan posisi ketiga oleh Colombia dengan nilai ekspor 

mencapai US$ 2.417.692.161. Ekspor kopi Indonesia telah menjangkau negara di 

dunia termasuk negara yang menjadi anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), 

Amerika Serikat serta Jepang sebagai negara yang berada di benua Asia AEKI 

dalam Ratna, et al (2017) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana posisi kopi Indonesia di pasar Internasional ? 

2. Bagaimana daya saing kopi Indonesia di pasar Internasional ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis posisi kopi Indonesia di pasar Internasional 

2. Menganalisis daya saing kopi Indonesia di pasar Internasional 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka kegunaan penelitian ini 

antara lain : 

1. Manfaat Akademis  

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 

atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi penulis dan para 

akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi sebagai 

bahan referensi, evaluasi, dan pertimbangan untuk ekspor atau impor kopi 

Indonesia. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui ruang lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak jauh 

dari lingkup penelitian, beberapa batasan istilah sebagai berikut : 

a. Perdagangan Internasional merupakan perdagangan yang 

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara 

lain atas dasar kesepakatan bersama. 

b. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirim barang dari 

dalam  keluar wilayah pabean suatu negara dengan syarat 

memenuhi letentuan yang berlaku. 
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c. Daya saing merupakan keunggulan pembeda dari yang lain , terdiri 

dari comparative advantage (faktor kenggulan komparatif) dan 

competitive advantage (faktor keunggulan kompetitif). 

d. Impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang dari suatu 

negara ke negara dalam wilayah pabean negara lain 

e. Trade Value merupakan nilai perdagangan dari salah satu jenis 

barang. 

f. Kopi adalah jenis minuman dari hasil seduhan biji kopi yang telah 

disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk kopi. 

g. Teh adalah jenis minuman yang dihasilkan dari pengolahan daun, 

pucuk daun, dan tangkai daun yang dikeringkan, serta di seduh 

dengan air panas. 

h. Kakao adalah tumbuhan berbentuk pohon yang menghasilkan buah 

kakao dimana biji dari buah kakao ini adalah bahan dasar 

pembuatan coklat yang dapat dijadikan sebagai minuman. 

i. Batasan Periode analisis dalam penelitian ini adalah dari tahun 

2008-2017 karena keterbatasan data yang tersedia. 

j. RCA (Revealed Comparative Advantage) merupakan suatu indeks 

untuk mengukur tingkat keunggulan komparatif suatu negara 

terhadap negara lain akan suatu komoditas. RCA menggambarkan 

tingkat daya saing dan spesialisasi perdagangan sebuah negara. 

RCA dihitung dengan cara membandingkan nilai share gross 

import negara tujuan suatu komoditas dari suatu negara dan dari 

seluruh pesaing negara pengekspor komoditas tersebut. 
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k. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) merupakan indeks yang 

digunakan untuk menghitung spesialisasi perdagangan suatu 

negara. ISP menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu 

komoditas dengan menggambarkan apakah suatu komoditas 

tersebut negara Indonesia cenderung sebagai negara eksportir atau 

importir, dengan menggunakan perbandingan antara selisih niai 

bersih perdagangan nilai total ekspor perdagangan dari suatu 

negara. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

a. Analisis daya saing diukur menggunakan analisis Revealed 

Comparaive Advantage (RCA) dengan menggunakan data ekspor 

kopi Indonesia ke negara tujuan utama ekspor dan pasar dunia dalam 

satuan (US$/ton). 

b. Indeks Spesialisasi Perdagangan diukur menggunakan analisis ISP 

menggunakan data ekspor impor kopi domestik dalam satuan 

(US$/ton). 

c. Nilai ekspor dan impor produk kopi Indonesia ke tiga negara tujuan 

utama adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman dengan 

menggunakan sumber data dari UN Comtrade dalam kurun waktu 

2008-2017 yang digunakan untuk menganalisis indeks RCA 

(US$/ton) yang diperoleh dari https://comtrade.un.org/.  

d. Nilai ekspor produk kopi Indonesia di pasar dunia yang diambil dari 

UN Comtrade dengan cara dokumentasi dengan rentang waktu tahun 

2008-2017 (US$/ton) yang diperoleh dari https://comtrade.un.org/. 
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e. Nilai ekspor dan impor produk kopi di Indonesia dari tahun 2008-

2017 yang diperoleh dari BPS sebagai data untuk menganalisis 

Indeks Spesialisasi Perdagangan (US$/ton). 

f. Nilai ekspor produk teh Indonesia ke negara Amerika Serikat, 

Jepang, dan Jerman dari tahun 2008-2017 yang diperoleh dari UN 

Comtrade dan BPS (US$/ton). 

g. Nilai impor produk kakao Indonesia ke negara Amerika Serikat, Jepang, 

dan Jerman yang diambil dengan cara dokumentasi dari UN Comtrade 

dari tahun 2008-2017 (US$/ton) yang diakses dari https://comtrade.un.org/. 

h. Nilai ekspor produk kopi dan kakao dunia ke negara Amerika 

Serikat, Jepang, dan Jerman yang didapat dari UN Comtrade dari 

tahun 2008-2017 (US$/ton). 

i. Nilai ekspor produk kopi negara Brazil, Colombia, dan Vietnam di 

Amerika Serikat yang diperoleh dengan cara dokumentasi dari UN 

Comtrade dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2008-2017 

(US$/ton). 

j. Nilai ekspor produk teh dan kakao negara negara Brazil, Colombia, 

dan Vietnam di Amerika Serikat yang diperoleh dari UN Comtrade 

dak dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari tahun 2008-2017  

(US$/ton). 

k. Nilai ekspor produk kopi negara Brazil, Peru, dan Vietnam di negara 

Jerman yang didapat dari UN Comtrade dan diambil secara 

dokumentasi dalam 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2017 

(US$/ton). 
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l. Nilai ekspor produk teh dan kakao negara Brazil, Peru, dan Vietnam

di negara Jerman dari tahun 2008-2017 (US$/ton).

m. Nilai ekspor produk kopi negara Brazil, Colombia, dan Vietnam di

negara Jepang dari tahun 2008-2017 (US$/ton).

n. Nilai ekspor produk teh dan kakao negara Brazil, Colombia, dan

Vietnam di negara Jepang dari tahun 2008-2017 (US$/ton).


