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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah. Salah satu subsektor

yang memiliki basis sumberdaya alam adalah subsektor perkebunan. Subsektor

perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian merupkan salah satu

subsektor yang berperan dalam pembangunan ekonomi (Ditjenbun, 2015). Sektor

perkebunan adalah salah satu penghasil ekspor terbesar di negara Indonesia. Ekspor

dilakukan dengan harapan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor perkebunan indonesia meliputi kelapa

sawit, rempah-rempah, karet, kopi, hasil hutan dan kakao. Dalam sektor hasil

perkebunan yang diekspor ke luar negeri, salah satu output yang menjadi komoditas

handal Indonesia adalah kopi.

Kopi adalah suatu komoditas perdagangan dominan didunia dan di

budidayakan di banyak negara salah satunya Indonesia (Gabriele dan Vanzetti :

2008). Sektor pertanian adalah saat ini berperan dalam penghasil devisa non-migas.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan total produksi dari perkebunan

kopi tahun 2012-2017 sebesar 3.927.157 ton. Menurut data dari Badan Pusat

Statsitik volume ekspor kopi menjadi yang paling tinggi.
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Table 1.1 Perbandingan Kopi Dengan Sektor Perkebunan

Komoditas Ribu ton
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kopi 44% 54% 35% 29% 62% 30%
Tanaman obat,
aromatik, dan

rempah

25% 43% 27% 20% 20% 25%

Buah-buahan
tahunan

29% 10% 29% 30% 17% 45%

Cengkeh 12% 10% 10% 11% 10% 1%

Lada putih 10% 12% 18% 11% 16% 1%

(Sumber: Data diolah, BPS 2017)

Dari data diatas komoditi kopi merupakan komoditi yang menyumbang

ekspor yang paling tinggi dibandingkan tanaman obat, arimatik dan rempah, buah-

buahan tahunan, cengkeh, dan lada putih. Menurut Direktorat Jendral Perkebunan

kopi masuk dalam kategori tanaman tahunan. Berdasarkan perbandingan kopi

dengan sektor perkebunan lainnya, total proporsi kopi berada pada urutan pertama

dengan total 207%, kedua diikuti oleh buah-buahan tahunan sebesar 191% dan

urutan ketiga adalah tanaman obat aromatik sebesar 160%. Berdasarkan data diatas,

maka perkebunan kopi penyumbang tertinggi ekspor di Indonesia pada sektro

perkebunan. Tanaman tahunan adalah jenis tanaman yang masa hidupnya

sepanjang tahun dan dapat dipanen sepanjang tahun.

Kopi di Indonesia memiliki ciri khas yang membuatnya menjadi incaran di

pasar dunia. Tingginya penghasilan serta ekspor kopi ditujukan agar dapat mengisi

permintaan kopi di Indonesia yang tinggi. (Meiri, Nurmalina, & Rifin, 2013).

Meningkatnya harga kopi dunia mengakibatkan jumlah eksporr kopi Indonesiaa
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naik dengan pertumbuhaan rata-rataa sebesar 11,07 persen pertahun. Menurut data

dari BPS volume ekspor kopi di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 468,749 ton

dengann nilai ekspor US $ 991,458 namun pada tahun 2017 volume ekspor kopi

mencapai 467.800 ton dengan nilai ekspor sebesar US $ 1.187.157. Dari data

tersebut dapat disimpulkan bahwa volume ekspor telah mengalami fluktuasi.

Kondisi ekspor kopi di Indonesia selalu mengalami fluktuasi. Harga dari kopi itu

sendiri ditentukan secara internasional dan sangat berfluktuasi, hal ini

mempengaruhi ekspor kopi di Indonesia (Sahat, Nuryartono, & Hutagaol, 2016).

Meskipun mengalami fluktuasi, ekspor kopi masih menjadi salah satu produk

ekspor terbesar di Indonesia.

Negera
Tujuan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Amerika 65,646 71,604 63,048 48,095 69,652 66,138 58,309 65,481 67,309 63,238

Jerman 89,601 78,876 63,688 26,461 50,978 60,419 37,977 47,662 42,628 44,740

Malaysia 17,370 17,803 26,200 26,382 33,134 40,580 29,136 38,348 39,049 41,394

Italy 30,213 36,188 26,771 27,344 29,081 38,153 29,746 43,048 35,805 38,103

Jepang 52,992 53,679 59,171 58,879 51,438 41,920 41,234 41,240 35,352 29,503

Belanda 1,892 3,810 2,631 1,008 1,040 1,431 1,704 3,442 6,399 2,915

Inggris 15,125 16,426 24,343 14,868 16,312 20,781 14,349 21,053 18,356 21,938

Perancis 6,302 8,887 6,025 4,091 8,832 12,228 6,269 13,018 7,658 2,416

Denmark 400 521 614 194 230 267 343 269 249 57

(Data : BPS, 2017)

Berdasarkan data diatas, tujuan dari ekspor kopi Indonesia meliputi negara

Amerika Serikat, Jerman, Italy, Belanda, dan Inggris, Malaysia, Jepang, Perancis,

dan Denmark. Negara tersebut merupakan negara tertinggi dalam ekspor kopi,

namun diambil secara acak 5 negara pilihan. Jenis-jenis kopi yang menjadi favorit

negara importir ialah Kopi Mandailing (arabika), Kopi Gayo, Kopi Luwak, Kopi

Gunung Puntang, Kopi Kintamani, Kopi Bajawa, Kopi Toraja dll. Setiap kopi di
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Indonesia memiliki ciri khas masing-masing sehingga kopi di Indonesia menjadi

incaran negara-negara lain.

Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi ekspor pada suatu negara. Menurut Mankiw (2006) dalam Suryanto

(2016), Gross Domestic Product merupakan jumlah semua dari jumlah pasar

seluruh jasa dan barang akhir yang dihasilkan di satu negara pada suatu periode

tertentu. Meningkatnya nilai Gross Domestic Product akan mempengaruhi

(purchasing power) masyarakkat untuk melangsungkan impor di satu sisi,

tingginya Gross Domestic Porduct juga dapat mempengaruhi daya masyarakat

untuk melangsungkan produksi yang akhirnya dapat diekspor ke mitra dagang.

(Dewi, 2018)

Faktor selain Gross Domestic Product yang dapat mempengaruhi ekspor

suatu negara yaitu Nilai tukar. Nilai tukar merupakan alat pembayaran yang dipakai

dalam perdagangan internasional. Nilai tukar dapat digunakan sebagai pertukaran

mata uang atas pembayaran sekarang atau diesok hari, antara dua mata uang

masing-masing negara atau wilayah. (Marpaung & Purba, 2017). Pertukaran dari

pada kurs bisa merubah harga dari sutu produk menjadi lebih mahal atau lebih

murah, sehingga nilai tukar terkadang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan

daya saing.(Ginting, 2013). Pergantian letak ekspor inilahh yang nantinya

bermanfaat agar dapat menyempurnakan letak neraca perdagangan. Dari

pembahasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai

“Pengaruh Gross Domestic Bruto dan Nilai Tukar Mitra Dagang Terhadap

Ekspor Kopi di Indonesia”
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B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Variabel Gross Domestic Product mitra dagang

terhadap ekspor kopi di Indonesia tahun 2008-2017?

2. Seberapa besar pengaruh variabel Nilai Tukar mitra dagang terhadap ekspor

kopi di Indonesia tahun 2008-2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami seberapa besar pengaruh Variabel Gross Domestic Product mitra

dagang terhadap eksporr kopi Indonesia tahun 2008-2017.

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Nilai Tukar mitra dagang terhadap

ekspor kopi Indonesia tahun 2008-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi kepada:

1. Bagi Kepentingan Teoritis

a. Memberikan wawasann pengetahuan dalam bidang ekonomi, terpenting

mengenai ekspor.

b. Menyampaikan konstribusi untuk menambah ilmu pengetahuan.
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c. Menjadi rujkan dari pada penelitian selanjutnya.

2. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi ekspor

kopi di Indonesia agar ekspor kopi di Indonesia mampu menjadi komoditi

andalan Indonesia dibidang ekspor.

3. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi kajian tentang apa saja yang dapat

memberikan dampak dalam sisi permintaan ekpor kopi di Indonesia dan

memberikan gambaran bagi peneltian-penelitian selanjutnya.

E. Batasan Penelitian

Mengingat pembahasan mengenai Gross Domestic Product dan nilai tukar

lima negara mitra dagang (Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, dan Italy)

terhadap ekspor kopi di Indonesia sangatlah luas, maka pada pembahasan ini akan

dibatasi penelitain dari tahun 2008 sampai dengan 2017.


