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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seluruh negara pasti akan melakukan hubungan kerjasama dengan 

negara lainnya. Kerjasama tersebut dilakukan tidak melulu persoalan 

politik, hukum, pertahanan dan lain sebagainya. Tetapi kerjasama yang 

paling berpengaruh dengan kondisi negara yaitu dengan melakukan 

kerjasama dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional 

yang dilakukan tidak hanya dengan satu atau dua negara saja, melainkan 

dilakukan dengan banyak negara lainnya. Setiap negara mempunyai sektor 

unggulan yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan nilai ekspor yang 

akan dilakukannya untuk menambah angka pendapatan nasional dari sisi 

ekspor. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak dahulu menjalin 

hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Dengan 

melakukan perdagangan internasional diharapkan Indonesia mampu 

meningkatkan pendapatan nasional dari setiap hasil bumi yang menjadi 

keunggulan Indonesia. Guna meningkatkan ekspor, baik dari sisi barang 

maupun jasa maka selalu dilakukan berbagai strategi yang akan digalakkan 

yaitu berupa pengembangan ekspor terutama pada sektor non migas. 

Dengan dilakukannya pengembangan sektor non migas ini, diharapkan 

dapat memacu Indonesia dalam menghadapi persaingan dalam dunia 
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perdagangan internasional, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

melalui pendapatan nasional yang di dapat dari nilai ekspor yang 

dihasilkan. 

Dengan adanya pasar bebas yang memicu semakin eratnya 

persaingan global, Indonesia harus bisa lebih kompetitif dalam 

mempertahankan kondisi ekonomi yang baik. Bagi negara seperti 

Indonesia yang merupakan salah satu negara agraris yang kaya akan hasil 

dari sektor pertanian dan perkebunan, seharusnya mampu menunjukkan 

pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadikannya sebagai keunggulan 

kompetitif  yang dimiliki. Indonesia sendiri  salah satu negara yang 

merupakan pemasok ekspor migas dan non migas di dunia. Sehingga 

ketika hasil pertanian dan perkebunan itu melimpah, diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri dan juga kebutuhan luar 

negeri. Hal itu akan sangat menguntungkan  Indonesia yang berperan 

sebagai negara eksportir. 

Pada era pembangunan saat ini, banyak sekali sektor yang akan 

diupayakan untuk ditingkatkan lagi mutu dan juga kualitasnya. Hal itu 

tentu saja untuk meningkatkan output agar bisa dihasilkan lebih dari yang 

diharapkan dengan kualitas terbaik sehingga memiliki nilai ekspor yang 

layak di pasar internasional. Di antara banyaknya komoditas yang mampu 

dihasilkan Indonesia, salah satu yang diharapkan dapat meningkatkan nilai 

ekspor yaitu komoditas kopi. Indonesia merupakan negara yang 

menempati posisi ke-empat pengekspor kopi terbesar di dunia setelah 
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Brazil, Vietnam dan Kolombia diposisi sebelumnya. Oleh karena itu, 

komoditas kopi di nilai layak dan mampu dalam menyumbang pendapatan 

negara. 

Sejauh ini, hasil kopi yang dihasilkan Indonesia sebagian kecil 

dikonsumsi sendiri di dalam negeri, sedangkan sebagian besar di ekspor ke 

luar negeri. Tetapi berdasarkan data yang ada, menerangkan bahwa angka 

produksi kopi di Indonesia mengalami fluktuasi. Keadaan tersebut 

mempengaruhi jumlah volume ekspor kopi yang juga mengalami fluktuasi 

pada 10 tahun mulai tahun 2008-2017 seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Produksi Kopi dan Volume Ekspor Kopi Indonesia 

2008-2017 

Tahun 

Produksi Kopi 

Indonesia 

(Ton) 
% 

Volume 

Ekspor Kopi 

Indonesia 

(Ton) 

% 

2008 698016 0,03 468749 0,46 

2009 682591 -0,02 433600 -0,07 

2010 684076 0,002 433595 0,00 

2011 638600 -0,07 346493 -0,20 

2012 691163 0,08 448591 0,29 

2013 675800 -0,02 534023 0,19 

2014 643857 -0,05 384816 -0,28 

2015 639412 -0,01 502021 0,30 

2016 639305 -0,0002 467058 -0,07 

2017 637539 -0,003 396125 -0,15 

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2015-2018 

Dengan meninjau data produksi kopi diatas, menunjukkan bahwa 

volume produksi kopi di Indonesia yang cukup tinggi, sehingga membuat 

komoditas kopi termasuk komoditas yang mampu untuk melakukan 
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kegiatan ekspor. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan 

produksi kopi tertinggi terletak pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,12%. 

Sedangkan pertumbuhan volume ekspor kopi dalam 10 tahun terkahir 

tertinggi pada tahun 2008 sebesar 0,46%. 

Karena di Indonesia, konsumsi kopi dalam negerinya hanya 

sebagian kecil saja, sisanya untuk kegiatan ekspor. Tetapi volume ekspor 

kopi itu sendiri tak selalu meningkat setiap tahunnya, ada kalanya angka 

volume tersebut menurun. Hal itu dikarenakan terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan hal itu terjadi, misalkan faktor alam, iklim, dan lain 

sebagainya yang tidak dapat di prediksi. Meski demikian, tidak menutup 

peluang bagi Indonesia sebagai salah satu negara pemasok kopi terbesar di 

dunia, khususnya di kawasan ASEAN. Karena dalam kawasan ASEAN 

sendiri, terdapat 2 negara yang merupakan penghasil kopi terbesar di dunia 

yaitu Vietnam dan Indonesia.  

Bagi negara yang secara geografis cenderung lebih dekat dengan 

Indonesia memilih untuk melakukan impor komoditas kopi dengan 

Indonesia, yaitu negara Malaysia dan Singapura yang merupakan negara 

yang sejak dahulu melakukan impor kopi dari Indonesia dengan jumlah 

yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti 

mengenai respons penawaran ekspor kopi Indonesia pada negara Malaysia 

dan Singapura. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, 

bahwa komoditas kopi di Indonesia memiliki banyak aspek yang dapat 

diuji terutama terkait kegiatan ekspor kopi yang dilakukan Indonesia 

dengan negara-negara di ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura. 

Karena banyak hal yang mendasari latar belakang tersebut, maka 

penelitian ini akan membahas tentang : 

1. Bagaimana perkembangan ekspor kopi Indonesia ke negara 

Malaysia dan Singapura pada tahun 1998-2017 ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya respons 

penawaran kopi Indonesia pada negara Malaysia dan Singapura ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menganalisis bagaimana perkembangan ekspor kopi Indonesia pada 

negara Malaysia dan Singapura. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respons penawaran 

kopi Indonesia pada negara Malaysia dan Singapura. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain : 
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1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana 

perkembangan ekspor kopi Indonesia pada negara Malaysia dan 

Singapura tahun 1998-2017. 

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi respons penawaran ekspor kopi di Indonesia 

untuk negara Malaysia dan Singapura, sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan ekspor yang 

akan dilakukan. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh respons penawaran ekspor kopi Indonesia pada negara Malaysia 

dan Singapura. Penelitian ini terfokus dalam lingkup negara yang 

termasuk dalam ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura. Untuk periode 

penelitian, peneliti mengambil tahun 1998 sampai 2017 atau jangka waktu 

20 tahun untuk periode waktu yang akan di teliti.  

 


