
 
Plagiarism Checker X Originality Report 

Similarity Found: 19% 

 

Date: Kamis, Agustus 01, 2019 

Statistics: 2766 words Plagiarized / 14782 Total words 

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANALISIS DAYA SAING ANTAR INDUSTRI KOPI (Coffea) INDONESIA DI 

PASARINTERNASIONAL TESIS Oleh : DHARMA SETIAWAN, S.Agr NPM :17420011 

PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS UNIVERISTAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA S 

U R A B A Y A 2019 



 ANALISIS DAYA SAING ANTAR INDUSTRI KOPI (Coffea) INDONESIA DI 

PASARINTERNASIONAL TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam 

Memperoleh Gelar Magister Agribisnis Program Studi Manajemen Agribisnis Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya Oleh : DHARMA SETIAWAN, S.Agr NPM :17420011 PROGRAM 

STUDI MAGISTER AGRIBISNIS UNIVERISTAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA S U R A B A Y 

A 2019 



 TESIS ANALISIS DAYA SAING ANTAR INDUSTRI KOPI (Coffea) INDONESIA DI PASAR 

INTERNASIONAL Disusun Oleh DHARMA SETIAWAN, S.Agr 17240011 Mengetahui 

Dosen Pembimbing I Dr. Ir Sri RahayuMJH, MS _Dosen Pembimbing II  

Dr. Ir.  

 

Markus Patiung, MP _ _ Ketua Program Studi Dr. Ir Sri Rahayu MJH, MS _ Dekan Fakultas 

Pertanian Ir. Koeswulandari, MP _ _ 



LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS DAYA SAING ANTAR INDUSTRI KOPI (Coffea) 

INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL Disusun Oleh : Dharma Setiawan, S.Agr 

17240011 Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 16 Juli 2019 Dan 

dinyatakan memenui syarat untuk diterima Ketua Dewan Penguji Dr. Ir. Rr.  

 

Nugrahini SW, MS _ _Tanda Tangan ……………………. _ _ _ _ _ _Anggota _ _ _ _1. Dr.Ir. Sri 

Rahayu MJH,MS _ _……………………. _ _ _ _ _ _2. Dr. Ir. Markus Patiung, MP _ _……………………. 

_ _ _ _ _ _3. Prof. Dr. Ir. Sri Arijanti, MM _ _……………………. _ _ Mengetahui Ketua Program 

Studi Magister Manajemen Agribisnis Dr. Ir Sri Rahayu MJH, MS DAFTAR ISI LEMBAR 

PENGESAHAN………………………………………………..... _i _ _DAFTAR 

ISI………………………………………………………………... _ii _ _DAFTAR 

GAMBAR………………………………………………………..  

 

_iv _ _DAFTAR TABEL…………………………………………………………... _v _ _KATA 

PENGANTAR……………………………………………………… _vi _ _BAB I PENDAHULUAN _ _ _1.1. 

Latar Belakang……………………………………………............ _1 _ _1.2. Rumusan 

Masalah……………………………………………....... _6 _ _1.3. Tujian 

Penelitian………………………………………………….. _7 _ _1.4. Manfaat 

Penelitian……………………………………………....... _7 _ _ _ _ _BAB IITINJAUAN PUSTAKA _ _ _2.1. 

Landasan Teori.....................................................…....................... _8 _ _2.1.1.  

 

Tinjauan Umum Kopi........................................................... _8 _ _2.1.2. Kopi 

Arabika..........................................…………………... _9 _ _2.1.3. Kopi 

Robusta............................………………………........ _9 _ _2.2. Produksi 

Kopi...........................................…................................... _10 _ _2.3. Teori Keunggulan 

Komparatif...........................................…......... _10 _ _2.4. RCA (Revealed Comparative 

Advantage)......................................  

 

_11 _ _2.5. Teori Keunggulan Kompetitif......................................................... _12 _ _2.6. Penelitian 

Terdahulu……………………………………………… _15 _ _2.7. Kerangka 

Pemikiran……………………………………………… _18 _ _2.8. Hipotesis 

Penelitian………………………………………………. _19 _ _ _ _ _BAB III METODOLOGI PENELITIAN _ 

_ _3.1. Jenis Data dan Sumber Data……………………………………… _20 _ _3.2. Variabel 

Penelitian……………………………………………...... _20 _ _3.2.1. Variabel 

Dependen…………………………………........... _20 _ _3.2.2.  

 

Variabel Independen………………………………............ _22 _ _3.3. Metode Analisis 

Data…………………………………………….. _22 _ _3.2.1. Metode AR (Acceleration 

Ratio)...........................….......... _21 _ _3.2.2. Metode OLS (Ordinary Least 

Square)…............................. _22 _ _3.4. Batasan Operasional…………………………………………........ 



_33 _ _ _ _ _BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN _ _ _4.1. Keragaman Kopi 

Dunia…...……………………………………… _34 _ _4.1.1. Kopi 

Dunia………………………………………………… _34 _ _4.1.2.  

 

Perkembangan Volume Ekspor Kopi Dunia………………. _36 _ _4.1.3. Perkembangan 

Volume Ekspor Kopi Indonesia…………... _37 _ _4.2. Analisis Keunggulan Komparatif 

(Revealed Comparative Advantage)……………………………………………………...... _38 _ _4.3. Nilai 

Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika……………........... _40 _ _4.4. Analisis Keunggulan 

Kompetitif Kopi Indonesia………………... _41 _ _4.4.1. Analisis Komponen Porter’s Diamonds 

System…………... _41 _ _4.4.2.  

 

Ketertarikan Antar Komponen Utama Porter’s Diamonds 

System…………………………………………………........ _58 _ _4.4.3. Ketertarikan Antar Komponen 

Penunjang dengan Komponen Utama…………………………………………. _62 _ _4.5. Uji 

Penyimpangan Asumsi Klasik.................................................. _64 _ _4.5.1. 

Normalitas............................................................................. _64 _ _4.5.2. 

Multikolinearitas................................................................... _66 _ _4.5.3. 

Autokorelasi..........................................................................  

 

_67 _ _4.5.4. Heteroskedasitisitas.............................................................. _68 _ _4.6. Uji 

Statistik..................................................................................... _69 _ _4.6.1. Uji Kesesuaian Model 

Dengan Koefisian Determinasi........ _69 _ _4.6.2. Uji Kesesuaian 

Model.......................................................... _69 _ _4.6.3.  

 

Pengaruh Produksi Kopi Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Ekspor Kopi Indonesia, dan 

Permintaan Terhadap Daya Saing Kopi di Pasar Internasional Secara Simultan............ _70 _ 

_4.6.4. Pengaruh Produksi Kopi Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Ekspor Kopi Indonesia, 

dan Permintaan Terhadap Daya Saing Kopi di Pasar Internasional Secara Parsial...............  

 

_71 _ _ _ _ _BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN _ _ _5.1. 

Simpulan………………………………………...………………. _73 _ _5.2. 

Saran…………………………………………………………….. _74 _ _ _ _ _DAFTAR 

PUSTAKA..……………………………………………………… _vii _ _ _ _ _ _ _ _ 



 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Konsep Keunggulan Kompetitif berdasarkan Teori 

Porter … _13 _ _Gambar 2.2.Kerangka Pemikiran Penelitian……………………………….. _18 _ 

_Gambar 4.1. Negara Dengan Produksi Kopi Terbesar di Dunia…………... _25 _ _Gambar 

4.2. Perkembangan Volume Ekspor Kopi Dunia…………………… _26 _ _Gambar 4.3.  

 

Perkembangan Volume Ekspor Kopi Indonesia……………...... _26 _ _Gambar 4.4. Nilai 

Ekspor Kopi Indonesia…………………………………… _31 _ _Gambar 4.5. Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap Dollar Amerika………………… _33 _ _Gambar 4.6. Luasan Lahan Produksi Kopi 

Dunia…………………………… _35 _ _ _ _ _ _ _ _ 



 DAFTAR TABEL Tabel 4.1. Hasil Perhitungan RCA Hasil Perhitungan RCA  

 (Revealed Comparative Advantage) Kopi Indonesia  

 1985-2015………………………………………………….. _28 _ _Tabel 4.2.  

 

Produksi Kopi Indonesia Tahun 1985-2015………………... _30 _ _Tabel 4.3. Konsumsi Kopi 

Indonesia Tahun 1993-2018………………. _43 _ _ 



 ANALYSIS OF INDONESIAN COFFEE (Coffea) INDUSTRY COMPETITIVENESS IN THE 

INTERNATIONAL MARKET Oleh : Dharma Setiawan Sri Rahayu MJH Markus Patiung *) 

Fakultas Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV/54 

Surabaya 60225, Telp (031) 5677577, Fax 5679791 E-mail 

:dharmasetiawan0208@gmail.com ABSTRACT  

In order to increase the value and quality of Indonesian coffee in the international 

market, research on the competitiveness of the Indonesian coffee industry in the 

international market is felt to be important enough to provide input so that business 

people in the field of coffee commodity plantations can get several benefits. In this 

study using analytical methods, namely Revealed Comperative Advantage (RCA) and 

Porter's diamond theory method.  

 

The period of study from 1985 to 2015 (30 years). The results of the study concluded 

that Indonesian coffee had less strong competitiveness in the international market on 

the results of the RCA analysis, and in the analysis used Porter's diamond theory that 

most did not support the main comophone.  

 

the results of the analysis of the regression coefficient value of coffee production and 

the demand for Indonesian coffee affect the competitiveness of Indonesian coffee in the 

international market but the value of exports and the exchange rate of the rupiah 

against the US dollar does not affect the value of Indonesian coffee competitiveness in 

the international market. Keywords: Coffee, Indonesia, RCA.



  

 

ANALISIS DAYA SAING ANTAR INDUSTRI KOPI (Coffea) INDONESIA DI PASAR 

INTERNASIONAL Oleh : Dharma Setiawan Sri Rahayu MJH Markus Patiung *) Fakultas 

Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 

60225, Telp (031) 5677577, Fax 5679791 E-mail :dharmasetiawan0208@gmail.com 

Dalam rangka peningkatan nilai dan kualitas kopi Indonesia di pasar internasional, 

penelitian tentang daya saing antar industri kopi Indonesia di pasar internasional 

dirasakan cukup penting untuk memberikan masukan agar para pelaku usaha dibidang 

perkebunan komoditas kopi dapat mendapatkan beberapa manfaat.  

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu Revealed Comperative 

Advantage (RCA) dan metode teori berlian Porter. Periode waktu penelitian dari tahun 

1985 sampai 2015 (30 tahun). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kopi Indonesia 

memiliki daya saing yang kurang kuat di pasar internsional pada hasil analisis RCA, dan 

pada analisis menggunakan teori berlian Porter bahwa sebagian besar tidak mendukung 

antar komoponen utama.  

 

hasil analisis nilai koefisien regresi produksi kopi dan permintaan kopi Indonesia 

berpengaruh terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar internasional namun nilai 

ekspor dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika tidak berpengaruh terhadap nilai 

daya saing kopi Indonesia di pasar internasional. Kata kunci :Kopi, Indonesia, RCA. 



 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Ekspor dan impor adalah bagian dari 

perdagangan internasional atau perdagangan antar negara.  

 

Sumber daya alam melimpah membuat beberapa negara menjual atau mengekspor ke 

negara lain. Pertambangan dan pertanian adalah dua sumber daya yang paling banyak 

diekspor (Tambunan, 2001). Sektor perkebunan yang masuk dalam sektor pertanian, 

sedang dilirik banyak kalangan.  

 

Kopi adalah contoh komoditas yang menyumbang devisa negara terbesar bagi 

Indonesia dengan rata-rata 9% dari tahun 2010-2015. (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Selain itu, kopi termasuk komoditi perkebunan yang strategis karena pertumbuhan 

jumlah konsumsi terus meningkat tiap tahunya. Indonesia menyumbang 6% dari 

produksi kopi di dunia nomor tiga setelah Brazil dan Vietnam, dan 11% pangsa pasar 

kopi dunia dikuasai oleh kopi Indonesia  

(Raharjo, 2013). Perkebunan kopi yang dikelola oleh rakyat menyumbang 80% dari total 

600.000 ton kopi di Indonesia pertahunnya.  

 

Tujuan ekspor kopi Indonesia sendiri tersebar ke banyak negara di dunia. Hal ini 

menunjukkan bahwa kopi Indonesia telah mendunia sehingga banyak peminat dari luar 

negeri yang ingin mengonsumsi kopi Indonesia. Saat ini, pengimpor kopi Indonesia 

terbesar di dunia adalah Eropa, Amerika diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang dan 

ASEAN.  

 

Pada tahun 2013, sebesar 17,6 % dari total ekspor kopi Indonesia telah diekspor ke 

Amerika Serikat, sebesar 33,9 % diekspor ke Eropa, 8,9 % diekspor ke Jepang dan 

sebesar 15,4 % telah diekspor ke ASEAN, dengan demikian dapat terlihat bahwa nilai 

ekspor kopi Indonesia sangat besar untuk Eropa dan diikuti oleh Amerika Serikat, 

ASEAN dan Jepang. Namun demikian, pangsa pasar kopi Indonesia di negara tersebut 

tidaklah sebanding dengan besarnya nilai ekspor kopi Indonesia.  

 

Para petani harus menutup usaha mereka karena kebutuhan akan peawatan tidak 

sebanding dengan harga jual kopi yang semakin menurun. Permintaan akan kopi lokal 

indonesia yang dinilai salah satu yang terbaik di dunia membuat petani berjuang 

mempertahankan lahan mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan kopi robusta atau 

arabika lokal dengan kualitas yang baik.  

 

Menurut FAO (2017), data luas lahan kopi selama tigapuluh tahun di Indonesia dari 

tahun 1985 hingga tahun 2015 cenderungterjadi peningkatan. Pada tahun 1985 luasan 

lahan lahan sebesar 600.000 Ha. Pada tahun 2015 menyentuh angka 1.230.000 Ha, 

dengan luasan terbesar terdapat pada tahun 2003 hingga mencapai luasan 1.380.000 



Ha.  

 

Luas lahan kopi secara tidak langsung berpengaruh terhadap produksi kopi nasional, 

dengan luasan yang meniningkat, maka jumlah produksi kopi juga meningkat pada 

musim panen berikutnya. Menurut FAO (2017), menurut data jumlah produksi kopi 

selama tigapuluh tahun di Indonesia, terjadi peningkatan dari tahun 1985 hingga tahun 

2015.Pada tahun 1985 produksi kopi mencapai 300.000 ton, hingga tahun 2015 angka 

produksi mencapai 640.000 ton.  

 

Titik puncak produksi kopi di Indonesia pada tahun 2008 yang hampir mencapai jumlah 

700.000 ton. 



 Data yang ditunjukan oleh badan pusat statistik, menunjukan bahwa kopiadalah 

minuman digemari masyarakat luas, baik kalangan pejabat hingga rakyat kecil pun 

gemar menikmati kopi sebagai minuman yang sering dikonsumsi setelah air mineral.  

 

Dengan beberapa macam sajian, baik kopi dalam bentuk biji ataupun dalam kemasan 

siap seduh, kopi tetap diminati walaupun telah banyak produk olahan kopi dengan 

branding yang banyak bermunculan dalam skala industri kecil. Dari sumber data 

SUSENAS, BPS(2017), menunjukan bahwa pada tahun 1993-20018 jumlah terbanyak 

masyarakat Indonesia mengonsumsi kopi pada tahun 2013 sebanyak 3,7 ton.  

 

Sedangkan minat konsumsi kopi menurun pada tahun 2018, sebanyak 2 ton, dimana 

angka tersebut diprediksi akan terus menurun pada tahun berikutnya. Perihal ekspor, 

Indonesia juga melakukan ekspor ke berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, 

Jerman, Malaysia, Italia, Jepang, hingga Rusia. Dari negara-negara tersebut, adapun data 

ekspor kopi menurut FAO (2019)jumlah produksi kopi di Indonesia dalam kurun waktu 

30 tahun, 1985 hingga tahun 2015 cenderung terjadi peningkatan. Pada tahun 1985 

jumlah ekspor kopi Indonesia mencapai 280.000 ton, dimana tahun 2013 adalah tahun 

dengan angka terbesar mengekspor kopi sebesar 530.000 ton, dan pada tahun 1995 

merupakan tahun dengan jumlah kopi terkecil sebesar 230.000 ton.  

 

Tidak hanya ekpsor, Indonesia juga import kopi sebagai pemenuh kebutuhan akan kopi 

dari berbagai negara lainya, seperti Brazil, Vietnam, ataupun Kolombia. Adapun nilai 

impor kopi Indonesia selama 30 tahun menurut data FA0 (2019) dari tahun 1985 hingga 

tahun 2015 cenderung terjadi peningkatan.Dimulai dari tahun 1990, adalah awal tahun 

impor kopi sejumlah 55 ton.  

 

Terjadi penaikan pada tahun tahun berikutnya, angka yang cukup besar terjadi pada 

tahun 2012 sebesar 52.000 ton dan merosot pada tahun 2015 sebesar 12.000 ton. Bagi 

pasar dunia, aspek yang mempengaruhi daya saing di dunia adalah penawaran ekpor 

terhadap barang tersebut. Perdagangan kopi Indonesia umumnya lebih beriorientasi 

kepada ekspor dibandingkan untuk konsumsi domestik.  

 

Volume ekspor kopi Indonesia meningkat sebesar 54,12 % dari tahun 2011 sampai 

tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 luas tanaman menghasilkan kopi di 

Indonesia meningkat mencapai setengah dari luas lahan menghasilkan kopi di Brazil. 

Keadaan ini menyebabkan kenaikan produksi seiring dengan kenaikan volume ekspor.  

 

Sekitar 80% dari kopi yang diproduksi Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016). Setelah minyak bumi, komoditas yang banyak 

diperdagangkan adalah kopi, dan kopi juga termasuk jenis minuman yang paling 



banyak diminati setelah air mineral. Dilhat dari tingginya fluktuasi harga dari waktu ke 

waktu, kopi temasuk produk dengan niai volatisitas harga yang tinggi (Suyamto, 2004).  

 

Harga kopi internasional yang cenderung fluktuasi juga memiliki dampak harga kopi di 

pasar nasional. Harga kopi arabika semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga 

mencapai puncaknya pada tahun 2011 dan mengalami penurunan ditahun berikutnya. 



 Kopi jenis robusta juga mengalami kondisi harga yang fluktuasif juga walaupun harga 

kopi robusta tidak dapat melampaui harga kopi arabika yang memang lebih diminati 

konsumen.  

 

Harga kopi arabika yang semakin menurun, membuat konsumen kopi yang mulai 

beralih ke kopi robusta yang memiliki harga lebih murah meskipun kadar kafein dalam 

kopi jenis ini sebesar 2,8% sedangkan pada kopi arabika sebesar 1,5%. Harga yang 

tercipta akibat mekanisme pasar inilah yang menimbulkan adanya risiko harga atau 

pasar dari kopi tersebut.  

 

Pasokan kopi yang melimpah dari negara-negara eksportir dan diikuti dengan harga jual 

yang lebih murah akan membuat beralihnya konsumen dari kopi Indonesia yang akan 

berdampak pada volume dan nilai ekspor kopi serta bermuara pada harga jual kopi 

yang diterima oleh petani. Dengan melihat komoditas kopi yang mampu menghidupi 

dan memberikan lapangan pekerjaan pagi para petani, diharapkan kopi dapat 

meningkatkan pendapatan devisa negara lebih baik untuk kedepanya. Dapat diketahui 

bahwa industri kopi Indonesia penting untuk dianalisis daya saingnya dalam 

menghadapi tingkat persaingan di pasar internasional.  

 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang termasuk variabel makro dapat dipengaruhi oleh 

volume kenaikan atau kenaikan daya saing ekspor kopi. Terdapat penelitian yang 

berkaitan dengan daya saing kopi indonesia di pasar internasional. Penelitian Rau(2014) 

yang meneliti analisis daya saing kopi Indonesia di pasar internasional dengan hasil 

penelitian bahwa Indonesia memiliki daya saing pada komoditas kopi terhadap nilai 

ekspor kopi dunia dan nilai ekspor seluruh komoditi di dunia.  

 

Penelitian Rau (2014) sejalan dengan penelitian Lestari Ria Baso (2016) yang meneliti 

analisis daya saing kopi Indonesia dengan hasil penelitian bahwa memiliki keunggulan 

pada faktor kondisi terkait sumber daya alam yang tersedia namun memiliki kelemahan 

pada sumber daya manusia, IPTEK, dan ketersediaan inftasruktur yang mendukung 

perkembangan industri kopi.  

 

Dalam penelitian lain, Purnamasari, Hanani dan Huang (2014) meneliti hal yang sama 

yaitu analisis daya saing ekpor kopi Indonesia di pasar dunia dengan kesimpulan 

Indonesia termasuk empat negara penghasil kopi di dunia namun belum memiliki 

keunggula kompetitif jika dibandingkan dengan ketiga negara penghasil kopi lainya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap daya saing 

kopi Indonesia di pasar internasional. 1.2.Rumusan Masalah Sesuai dengan latar 

belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah pengaruh produksi kopi di Indonesia terhadap daya saing kopi di pasar 



internasional? Bagaimanakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap daya saing kopi  

di Indonesia? Bagimana pengaruh ekspor kopi Indonesia terhadap daya saing kopi 

Indonesia di pasar internasional? Bagaimana pengaruh permintaan kopi terhadap daya 

saing kopi Indonesia di pasar internasional? 



 1.3.Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis produksi kopi Indonesia 

terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar internasional. Menganalisis pengaruh nilai 

tukar terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar internasional.  

 

Menganalisis pengaruh ekspor kopi Indonesia terhadap daya saing kopi Indonesia di 

pasar internasional. Menganalisis pengaruh permintaan kopi terhadap daya saing kopi 

Indonesia di pasar internasional. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi serta manfaat sebagai berikut : 1.  

 

Manfaat akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam 

bidang analisis daya saing kopi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan daya saing kopi arabika di 

Indonesia terhadap pasar internasional. Memperluas pengetahuan serta untuk 

mengetahui sejauh mana analisis kopi khususnya tentang kopi di Indonesia. 2.  

 

Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan saran untuk 

permasalahan kopi nasional dan daya saing kopi indonesia di pasar internasional. 



 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Tinjauan Umum Kopi Kopi 

merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.  

 

Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, kopi sendiri baru 

dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah 

asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab (Rahardjo, 2012). Sejarah mencatat bahwa 

penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi.  

 

Pertama kali ditemukan oleh Bangsa Etiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun (1000 

SM) yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu 

minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih 6 dari 400 ribu ton kopi per 

tahunnya.  

 

Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko 

terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung (Danarti 

dan Najayati, 2004). 2.2 Jenis-Jenis Kopi Varietas kopi merujuk kepada subspesies kopi. 

Biji kopi dari dua tempat yang berbeda biasanya juga memiliki karakter yang berbeda, 

baik dari aroma (dari aroma jeruk sampai aroma tanah), kandungan kafein, rasa dan 

tingkat keasaman. Ciri-ciri ini tergantung pada tempat tumbuhan kopi itu tumbuh, 

proses produksi dan perbedaan genetika subspesieskopi.  

 

Terdapat dua jenis kopi yang telah dibudidayakan di provinsi Lampung yakni kopi 

arabika dan kopi robusta (Cahyono, 2011). 2.1.2.Kopi Arabika Kopi arabika masuk ke 

Indonesia pada tahun 1696 yang dibawa oleh perusahaan dagang Dutch East India Co. 

dari Ceylo (Yahmadi, 2007). Kopi arabika merupakan kopi yang paling banyak 

dikembangkan di dunia maupun di Indonesia khususnya.  

 

Kopi ini ditanam pada dataran tinggi yang memiliki iklim kering sekitar 1350-1850 meter 

dari permukaan laut. Sedangkan di Indonesia sendiri kopi ini dapat tumbuh subur di 

daerah tinggi sampai ketinggian 1200 meter diatas permukaan laut. Jenis kopi ini 

cenderung tidak tahan serangan penyakit karat daun (Hemileia vastatrix), namun kopi ini 

memiliki tingkat aroma dan rasa yang kuat (Cahyono, 2011).  

 

2.1.3.Kopi Robusta Kopi robusta atau yang disebut dengan Coffea canephora, pada 

awalnya hanya dikenal sebagai semak atau tanaman liar yang mampu tumbuh hingga 

beberapa meter tingginya. Hingga akhirnya kopi robusta pertama kali ditemukan di 

Kongo pada tahun 1898 oleh Emil Laurent.  

 



Namun terlepas dari itu ada yang menyatakan jenis kopi robusta ini telah ditemukan 

lebih dahulu oleh dua orang pengembara Inggris bernama Richard dan John Speake 

pada tahun 1862 (Yahmadi, 2007). Kopi robusta banyak dibudidayakan di Afrika dan 

Asia. Kopi robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2, karena rasanya yang lebih 

pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak.  

 

Selain itu, cakupan daerah tumbuh kopi robusta lebih luas dari pada kopi arabika yang 

harus ditumbuhkan pada ketinggian tertentu. Kopi ini dapat ditumbuhkan di dataran 

rendah sampai ketinggian 1.000 meter diatas permuakaan laut.  

Kopi jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini menjadikan 

kopi robusta lebih murah (Cahyono, 2011). 2.2.Produksi Kopi Produksi kopi terbesar di 

Indonesia berasal dari pulau Sumatera, dengan produksi sebesar 435.215 ton atau 

sekitar kurang lebih 25 persen terhadap total produksi kopi nasional.  

 

Pulau Jawa sebagai pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia berada di peringkat 

kedua setelah pulau Sumatera dengan jumlah produksi sebesar 109.205 ton, disusul 

pulau Nusa Tenggara 43.306 ton, Sulawesi 42.062 ton , Kalimantan 6.992 ton, dan 

Maluku serta Papua 2.632 ton. (Dijet Perkebunan, 2015). 2.3.Teori Keunggulan 

Komparatif Suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan 

komperatif tinggi, dan mengimpor barang yang mempunyai komperatif yang rendah.  

 

Adanya keunggulan komperatif bisa menimbulkan manfaat perdagangan (gains from 

trade) dalam dua belah pihak dan selanjutnya akan mendorong timbulnya perdagangan 

antar negara. Keunggulan komperatif adalah faktor fundamental yang menentukan pola 

perdagangan internasional. Dapat dikatakan apabila suatu negara memiliki keunggulan 

komparatif dalam produksi barang-barang tertentu, maka negara tersebut cenderung 

untuk mengekspor barang-barang tersebut. Tetapi seharusnya tidak berhenti hanya 

disini.  

 

Harus menyelami lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menentukan atau 

mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara. Ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi yaitu: Tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam 

atau jumlah yang berbeda antara negara satu dengan yang lain.  

 

(sering disebut sebagai perbedaan dalam faktor endowment) Adanya kenyataan bahwa 

dalam cabang-cabang produksi tertentu orang bisa memproduksi secara lebih efisien ( 

lebih murah ) apabilas skala produksi semakin besar (yaitu adanya economies of scala) 

Adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi (technologicalprogress) 

2.4.  

 



RCA (Revealed Comparative Advantage) RCA (Revealed Comparative Advantage) adalah 

suatu metode untuk mengukur tingkat daya saing komoditi kopi Indonesia di 

Perdagangan Internasional dengan cara membandingkan komoditas suatu negara 

tersebut dengan komoditas diseluruh dunia. Penelitian ini mengggunakan Nilai RCA dari 

kopi Indonesia dari tahun 1985-2015.  

 

Dengan rumus sebagai berikut : Dimana : ??????= ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? RCA = 

Indikator daya saing (keunggulan komparatif) Xi = Nilai ekspor komoditas kopi dari 

negara Indonesia (US$) Xim = Nilai ekspor total dari negara Indonesia (US$) Xw = Nilai 

ekspor komoditas kopi dunia (US$) Xwm = Nilai ekspor total dunia (US$) Adapun 

kriteria pengambilan keputusan adalah : Nilai RCA > 1, menunjukan pangsa komoditi 

kopi dalam total ekspor negara, lebih besar dari pangsa komoditi yang bersangkutan di 

dalam eskpor dunia. Semakin besar nilai RCA semakin kuat keunggulan kompetitif yang 

dimiki.  

 

Nilai RCA <1, menunjukan produk atau komoditas dari suatu negara tersebut tidak 

memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di pasar global dan tidak berdaya saing 

kuat. 2.5. Teori Keunggulan Kompetitif Menurut Porter (1990), persaingan global suatu 

bangsa atau negara wajib memiliki competitive advantage of nation agar dapat bersaing 

di pasar internsional. Penjelasan Porter tentang teori ekonomi klasik, keunggulan 

komparatif tidak mencukupi dan tidak tepat.  

 

Negara memperoleh keunggulan daya saing tersendiri bila perushaan tersebut memiliki 

nilai kompetitif. untuk memenuhi permintaan konsumen yang selalu berubah maka 

diklasifikasikan faktor lingkungan keberhasilan yang berkaitan secara langsung menjadi 

empat komponen yakni kondisi faktor, kondisi permintaan, related industries (industri 

terkait) dan supporting industries (industri pendukung) serta strategi, struktur dan 

pesaing perusahaan yang penjelasannya sebagai berikut: Gambar 2.1.  

 

Konsep Keunggulan Kompetitif berdasarkan Teori Porter Sumber : Porter (1990) Porter 

Diamond Theory digunakan untuk mengukur daya saing secara kompetitif. Menurut 

Porter (1990), keunggulan kompetitif suatu negara dapat dikaji dengan empat atribut 

yang dimilikinya dengan sebutan “diamond model” yang terdiri dari kategori atribut 

yang merupakan faktor penentu keunggulan bersaing industri nasional, yakni: 



 Kondisi Faktor (Factor Condition) Faktor produksi digolongkan ke dalam lima 

kelompok, yaitu: Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam Sumber Daya Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Sumber Daya Modal Sumber Daya Infrastruktur Kondisi 

Permintaan (Demand Condition) Kondisi permintaan domestik merupakan faktor 

penting penentu daya saing industri, terutama mutu permintaan domestik.  

 

Keunggulan kompetitif akan tercipta ketika pasar lokal untuk produk tertentu lebih 

besar dari pada pasar internasional dan perusahaan lokal memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap pasar lokal. Industri Pendukung dan Terkait (Related Supporting 

Industries) Keberadaan industri pendukung dan terkait yang memiliki daya saing global 

juga akan memengaruhi daya saing industri utamanya. Strategi Perusahaan, Struktur 

dan Persaingan Antar Industri (Firm Strategy, Structure and Rivality).  

 

Tingkat persaingan dalam industri merupakan salah satu faktor pendorong bagi 

perusahaan-perusahaan yang berkompetisi untuk terus melakukan inovasi. Struktur 

industri dan perusahaan juga menentukan daya saing yang dimiliki oleh 

perusahaan-perusahaan yang tercakup dalam industri tersebut. 



 Peran Pemerintah Peran pemerintah sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan daya saing tetapi berpengaruh terhadap faktor-faktor penentu daya saing 

tersebut. Pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi lingkungan 

industri yang mampu memperbaiki kondisi faktor daya saing.  

 

Peran Peluang Peran kesempatan atau peluang juga dapat memengaruhi tingkat daya 

saing karena berada di luar kendali perusahaan ataupun pemerintah. Beberapa hal yang 

dianggap keberuntungan merupakan peran kesempatan, seperti adanya penemuan 

baru yang murni dan perubahan nilai mata uang. 2.6. Penelitian Terdahulu Dalam 

penelitian Nia Rosiana, Rita Nurmalina, Ratna Winandi, dan Amzul Rifin (2017) dengan 

judul Dynamics of Indonesian Robusta Coffee Competition Among Major Competitor 

Countries menunjukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika 

daya saing ekspor kopi Robusta Indonesia dan tingkat persaingan antar negara pesaing 

utama, seperti Vietnam dan India.  

 

Hasil analisis menunjukkan daya saing kopi Indonesia cenderung meningkat 

dibandingkan dua pesaing utama pengekspor kopi Robusta dunia, seperti Vietnam dan 

India. Namun, daya saing kopi Indonesia masih setengah kali di bawah Vietnam. 

Persaingan kopi Indonesia dengan Vietnam dan India tidak berkorelasi signifikan karena 

perbedaan pasar negara tujuan ekspor.  

 

Peningkatan daya saing dan kekuatan kompetisi di pasar ekspor dapat dilakukan melalui 

peningkatan kualitas serta kontinuitas kopi Robusta domestik sesuai dengan permintaan 

konsumen dunia. Selain itu pada penelitian Bambang Dradjat, Adang Agustian, dan Ade 

Supriatna (2007) dengan judul Export and Competitiveness of Indonesian Coffee Bean in 

International Market:Strategic Implication for the Development of Organic Coffee 

Beanmenunjukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing kopi 

Indonesia di pasar internasional dan menyampaikan beberapa pandangan tentang 

kemungkinan pengembangan kopi organik dalam rangka ekspor.  

 

Hasil analisis menunjukan : (1) Ekspor kopi biji Indonesia belum berorientasi pasar, 

melainkan masih berorientasi produksi. (2) Mutu kopi biji Indonesia yang diekspor masih 

rendah sehingga tidak mendapatkan premi harga seperti kopi biji dari Vietnam. (3) 

Selain mutu, kelemahan daya saing kopi biji Indonesia terkait dengan penguasaan pasar 

oleh pembeli, adanya isu kontaminasi Ochratoxin A, dan biaya ekspor yang relatif tinggi.  

 

(4) Daya saing kopi biji Indonesia kalah dibandingkan daya saing kopi biji dari 

negara-negara lain, seperti Kolumbia, Honduras, Peru, Brazil dan Vietnam. (5) Indonesia 

masih mempunyai kesempatan mengembangkan kopi biji organik untuk ekspor. 

Adapun penelitian lain yang ditulis oleh Istis Baroh Nuhfil, Hanani Budi,dan Setiawan 



Djoko Koestiono (2014)dengan judul Indonesian Coffee Competitiveness in the 

International Market: Review from the Demand Sidemenjelaskan bahwatujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis daya saing kopi Indonesia di pasar domestik 

dan pasar internasional, dalam hal permintaan untuk Indonesia kopi.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara mitra 

serta negara yang netral di Indonesia Untuk bersaing dengan kopi dari pesaing. Dalam 

penilitian Djuraidin Ismail, Raja Masbar, Mohd. Nur Syechalad, dan Muhammad Nasir 

(2017) dengan judul The Analysis of Competitiveness and Export Demand of Acehnese 

Coffee in the International Market menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi daya saing komoditas kopi dari wilayah Aceh di 

Acehpasar internasional,(2) menganalisis pengaruh daya saing terhadap perubahan 

tingkat ekspor, dan (3) menganalisisfaktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

untuk ekspor kopi di pasar internasional.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah secara individual, variabel lagekspor, ekspor kopi dunia, 

harga kopi dunia, nilai tukar dan stok konsumsi impornegara berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan ekspor, sedangkan variabel stok kopi duniaekspor dan 

pendapatan negara-negara pengimpor memiliki efek negatif dan tidak signifikan. 

Sedangkan harga variabeldunia berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan 

ekspor komoditas kopi Aceh di Indonesia pasar internasional.  

 

Dalam penelitian dengan judul Competitiveness Of Indonesian Robus Coffee In The 

International Market (2010) penulis Ariel Hidayat dan Soetriono menjelaskan bahwa 

tujuan penelitian ini adalah menyikapi beberapa masalah, seperti volume dan nilai kopi 

robusta nasional yang tidak stabil, dibandingkan dengan negara-negara produsen kopi 

lainnya dan juga kopi kelas Indonesia memiliki kualitas lebih rendah untuk ekspor.  

 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Indonesia memiliki keunggulan komparatif kopi 

robusta. (2) Indonesia mampu mencapai pasar kopi robusta selama tahun 2004 hingga 

2006. (3) Indonesia memiliki daya saing tinggi atau pasokan domestik lebih besar dari 

permintaan domestik dan Indonesia berada pada tahap jatuh tempo.  

 

(4) Naiknya harga kopi robusta dari 5%, 10% dan 20%, meningkatkan keunggulan 

komparatif, meningkatkan kegiatan ekspor, dan daya saing kopi robusta adalah konstan. 

Jika harga kopi robusta turun dari 5%, 10% dan 20%, itu akan menurunkan keunggulan 

komparatif dan kegiatan ekspor juga daya saing kopi robusta stabil. 2.7. Kerangka 

Pemikiran Bedasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tinjauan teori 

yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan penganalisaan pada peniltian ini, 

maka diperlukan kerangka berfikir atau model penelitian sebagai berikut : 



 2.8.  

 

Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban dari rumusan masalah yang masih bersifat 

sementara dan akan dibuktikan kebenarannya setelah mengolah data dari berbagai 

sumber. Bedasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang 

akan di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Diduga produksi kopi 

Indonesia berpengaruh terhadap daya saing kopi di pasar internasional. Diduga nilai 

tukar rupiah berpengaruh terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar internasional.  

 

Diduga ekspor kopi Indonesia berpengaruh terhadap daya saing kopi Indonesia. Diduga 

permintaan kopi Indonesia berpengaruh terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar 

internasional. 



 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah datakuantitatif, dimana data yang diperoleh 

dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dan dianalisismenggunakan 

metode statistik. Sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data 

sekunder.  

 

Data sekunder adalah data yang dicatat secara sistematis yang berbentuk data runtut 

waktu (time series data) dengan periode 10 tahun. Data berasal dari Badan Pusat 

Statistik, Dinas Pertanian, Direktorat Jendral Perkebunan, Direktorat Jenderal Holtikultura 

Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan sumber-sumber lain yang 

dipublikasikan. 3.2. Variabel Penelitian Variabel penelitian adalah landasan dalam 

pengujian atau suatu objek yang akan diteliti.  

 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan 

independen. 3.2.1. Variabel Dependen Variabel terikat adalah variabl yang 

mempengaruhi variable lain, varibaelnya diukur, dimanupulasi, atau dipilih oleh peneliti 

untuk menentukan hubunganya dengan suatu gejala yang diobservasi (Jonathan 

Sarwono, 2010).  

 

Dalam penelitian ini RCA termasuk variabel dependen, dimana RCA adalah suatu 

metode untuk mengukur tingkat daya saing komoditi kopi Indonesia di perdagangan 

internasional dengan cara membandingkan komoditas suatu negara tersebut dengan 

komoditas diseluruh dunia. Penelitian menggunakan nilai RCA dari kopi Indonesia dari 

tahun 1985 hingga tahun 2015.  

 

Dengan rumus sebagai berikut : ??????= ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? Dimana : RCA = 

Indikator daya saing (keunggulan komparatif) Xi = Nilai ekspor komoditas kopi dari 

negara Indonesia (US$) Xim = Nilai ekspor total dari negara Indonesia (US$) Xw = Nilai 

ekspor komoditas kopi dunia (US$) Xwm = Nilai ekspor totaldunia (US$) Adapun kriteria 

pengambilan keputusan adalah : Nilai RCA > 1, menunjukan produk atau komoditas dari 

suatu negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di pasar global dan 

berdaya saing kuat.  

 

Nilai RCA <1, menunjukan produk atau komoditas dari suatu negara tersebut tidak 

memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di pasar global dan tidak berdaya saing 

kuat. 



 3.2.2. Variabel Independen Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau 

memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti 

untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Yang 

menjadi variabel dependen adalah daya saing kopi arabika.  

 

Daya Saing (Y) yaitu tingkat daya saing kopi arabika Indonesia di pasar internasional. 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini antara lain : Produksi kopi Indonesia, 

diukur dengan satuan ton dari tahun 1985-2015. Nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat. Ekspor kopi Indonesia, diukur dengan satuan ton dari tahun 1985-2015.  

 

Permintaan kopi, diukur dengan satuan ton dari tahun 1985-2015. 3.3. Metode Analisis 

Data 3.3.1. Metode AR (Acceleration Ratio) Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk 

mengetahui keunggulan kompetitif komoditas kopi Indonesia.  

 

Keunggulan kompetitif akan dianalisis menggunakan Teori Berlian Porter atau lazim 

disebut Porter Diamond Theory. Teori Berlian Porter menjelaskan bahwa ada 4 atribut 

yang berkaitan keunggulan kompetitif yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, Industri 

pendukung dan terkait serta Strategi, struktur dan persaingan antar industri.  

 

Untuk faktor yang berkaitan secara tidak langsung dengan keunggulan kompetitif kopi 

yakni pemerintah (government) dan peluang (chance). Peran pemerintah akan dianalisis 

lewat kebijakan dalam pengaturan kegiatan ekspor dan mutu kopi ekspor Indonesia, 

sedangkan peluang akan dianalisis dengan melihat seberapa besar kemampuan 

Indonesia dalam memenuhi jumlah permintaan negara pengimpor kopi.  

 

Secara bersama-sama faktor ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan 

kompetitif. Porter (1990) mengemukakan bahwa setiap faktor memiliki saling 

keterkaitan terbentuknya kriteria keunggulan kompetitif, sehingga kelemahan pada satu 

variabel akan membatasi kemajuan variabel lain serta dalam upaya peningkatan industri. 

3.3.2.  

 

Metode OLS (Ordiary Least Square) Selain menggunakan metode teori berlian Porter, 

dalam penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dimana OLS 

menggunakan alat analisis menggunakan software SPSS Statistic Version 24. Untuk 

meghitung suatu regresi, terdapat rumusan sebegai berikut : 



 Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + B3X3 + ß4X4 + d + e Dimana : Y = Index RCA kopi Indonesia 

?0 = Konstanta ?1,ß2,ß3 = Koefisien Regresi X1 = Produksi Kopi Indonesia (ton) X2 = 

Nilai Tukar (rupiah terhadap dollar) X3 = Ekspor kopi Indonesia (ton) X4 = Jumlah 

permintaan (ton) 1. Uji asumsi klasik Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang 

harus dipenuhi oleh analisis regresi linear yang berbasis OLS.  

 

Pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tersebut tidak bias maka perlu dilakukan 

uji penyimpangan klasik. Adapun uji yang termasuk dalam uji asumsi klasik adalah 

sebagai berikut : a. Uji normalitas Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah 

model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal.  

 

Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Cara mengidentifikasi uji 

normalitas dapat menggunakan analisis grafik maupun dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Dalam analisis grafik distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus yang diagonal dan ploting data residu akan dibandingkan dengan gari 

diagonal. Jika distribusi data residu normal, maka garis diagonalnya. Uji normalitas 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 1.  

 

Jika hasil One Sample Kolmogorov-Smirnov pada asymptotic signifikan di atas tingkat 

signifikasi 0,05 menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 2. Jika hasil One Sample Kolmogorov-Smirnov pada asymptotic 

signifikan di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukan pola distibusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. b.  

 

Uji multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas ( independen ). Model regresi yang baik 

segarusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak tergolong ortogonal.  

 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasinya antara sesama 

variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat diliat dari (1) nilai tolerance dan lawanya 

(2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel 

independen manakah yang di jelaskan variabel independen ainya.  

 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritasadalah nilai 

Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF >10. c. Uji heteroskedastisitas Uji 

heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian 



dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas.  

 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitas, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara seperti : Melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Jika ada pola tertentu pada grafik maka mengindikasi telah terjadi 

heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

Uji Glejser, hasil yang diperlihatkan dari uji ini adalah jika probabilitas signifikanya diatas 

tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. d. 

Uji autokorelasi Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model registrasi linear ada 

korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi.  

 

Autokorelasi muncul keteika observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

samalinya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu 

(time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Mode regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  

 

Uji autokorelasi menggunakan uji Dublin-Watson (DW test) dan Runt Test. 



 Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya jonstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel 

independen. Dengan nilai signifikan 5%.  

 

Kriteria pengujian sebagai berikut : Tabel 3 Kriteria Uji Autokorelasi Deteksi Autokorelasi 

Positif _Deteksi Autokorelasi Negatif _ _Kriteria _Keterangan _Kriteria _Keterangan _ _dw 

< dl _Ada _(4 – dw) < dl _Ada _ _dw < du _Tidak _(4 – dw) > du _Tidak _ _dw < dw < du 

_Ragu-ragu _dl < (4-dw) < dl _Ragu-ragu _ _ Uji runt test digunakan untuk menguji 

apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 

korelasi yang tinggi.  

 

Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. Kriteria pengujian sebagai beriut : Jika hasil runt test pada 

asymptotic signifikan di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukan residual adalah acak 

atau random atau autokorelasi.  

 



 Jika hasil runt test pada asymptotic signifikan di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak 

menunjukan bahwa residual adalah acak atau random atau terjadi autokorelasi. 2. Uji 

statistik Jika tidak ada penyimpangan dalam uji asumsi klasik, maka dapat dilakukan 

analisis uji statistik terhadap estimasi, untuk melihat ketepatan fungsi regresi dalam 

menaksir nilai aktualnya, ditukar dari goodness of fit-nya.  

 

Penliaian dilakukan dengan melihat koefisien determinasi, Uji F statistik, Uji T statistik 

sebagai berikut : a. Koefisien determinasi (R2) Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang 

lebih jelas. Koefisien determinasi akan dijelaskan oleh perubahan atau variasi suatu 

variabel bisa dijelaskan oelh perubaha atau variasi pada variabel lain.  

 

Deteksi koefisien determinasi pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai Koefisien 

Determinasi (R2) dengan output regresi. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut : Jika nilai (R2) mendekati angka 0 berati kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas.  

 

Jika nilai (R2) mendekat angka 1 berarti variabel-variabel indpenden memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji F statistik Uji F adalah uji model secara keseluruhan. Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

 

Rumus uji F hitung adalah sebagai berikut : F hitung = ?? 2 ?? (1-?? 2 ) ??-??-1 Dimana : 

R2 = Koefisien Determianasi K = Bilangan Konstanta ( jumlah variabel bebas) n = Jumlah 

sample Hipotesis : H0 : ß1 = 0, semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. H1 : ß2 ? 0, semua variabel independen 

secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

Pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan 

dengan F menurut tabel. Dengan derajat signifikasi (a) adalah 5%. Kriteria pengujian 

sebagai berikut : Jika nilai F hitung < F tabel, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. 

Artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen.  

 

Jika nilai F hitung > F tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya semua 

variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

c. UjiT statistik Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara parsial (individual) berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen.  

 



Rumus uji T hitung adalah sebagai berikut : 



 Thitung = ?? ??-2 ?? 1- ?? 2 Dimana : R = korelasi n = jumlah responden Hipotesis : H0 

: ß1 = 0, variabel independen secara parsial bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. H1 : ß2 ? 0, variabel independen secara parsial merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik 

t (uji satu sisi). Kriteria pengujian sebagai berikut : Jika nilai T hitung <T tabel, maka 

hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya semua variabel independen secara 

simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

 

Jika nilai T hitung >T tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya semua 

variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

Dalam uji T ini dilakukan pada derajat bebas untuk tingkat keyakinan yang digunakan 

adalah 95% atau a = 5% 3.4. Batasan Operasional Adapun batasan variabel dalam 

penelitian ini adalah dalam metode RCA yang dimaksud nilai ekspor dunia mencakup 

negara Brazil, Kolombia, dan Vietnam.  

 

Sedangkan dalam ekspor kopi mencakup negara tujian Amerika, Jerman, dan Malaysia. 



 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Keragaman Kopi Dunia 4.1.1. Kopi Dunia Kopi 

adalah minuman nomor dua terbanyak di konsumsi manusia setelah nomor satu 

terbanyak dikonsumsi adalah air. Dari segi produksi, kopi merupakan salah satu 

komoditi perkebunan yang diproduksi oleh banyak negara besar di dunia termasuk 

Indonesia.  

 

Brazil merupakan negara utama pemasok kopi terbesar di dunia, dengan jumlah 

produksi sekitar 3.300.000 ton, diikuti oleh Vietnam dan Kolombia dengan jumlah 

produksi sebesar 1.530.000 dan 840.000 (ICO,2018). Berdasarkan data FAO selama 30 

tahun terakhir,dari tahun 1985-2015 terdapat empat negara dengan tingkat produksi 

yang tinggi.  

 

Satu diantaranya adalah Indonesia di peringkat empat.dibawah Brazil, Kolombia, dan 

Vietnam. Brazil menjadi negara pemasok kopi terbanyak di dunia, total produksi kopi 

sebanyak 61.797.251 ton, dengan rata rata produksi per tahunya sebesar 2.059.908 ton. 

Berikutnya Kolombia, jumlah produksi kopi sebesar 21.626.090 dengan rata-rata 

produksi pertahun 720.869 ton.  

 

Vietnam merupakan negara dengan produksi kopi terbanyak di dunia, total produksi 

sejumlah 19.755.676 ton dan rata-rata produksi pertahun sebesar 658.522 ton. Indonesia 

menjadi negara ke empat sebagai negara dengan produksi kopi terbanyak di dunia, 

sebesar 16.828.636 ton dalam 30 tahun terakhir dan rata rata 560.954 ton kopi 

dihasilkan oleh petani lokal Indonesia. Data tersebut tersaji pada gambar 4.1. Gambar 

4.1. Produksi Kopi Dunia (ton) Dari gambar 4.1.  

 

menunjukan jumlah produksi kopi dunia di dominasi oleh brazil dalam kurun waktu 30 

tahun (1985-2015). Brazil dengan jumlah produksi sebesar 61.797.251 ton membuat 

Brazil menjadi negara dengan produksi terbesar di dunia. Setelah itu nomor dua 

ditempati oleh Kolombia dengan jumlah produksi sebesar21.626.090 ton, berikutnya 

negara vietnam pada urutan ke tiga dengan jumlah produksi 19.735.776 ton.  

 

Dan Indonesia pada posisi ke empat dengan jumlah produksi sebesar 16827636 ton. 



 4.1.2. Perkembangan Volume Ekspor Kopi Dunia Bedasarkan data FAO, perkembangan 

ekspor kopi pada 30 tahun (1985-2015) menunjukan kecenderungan peningkatan 

pertumbuhan. Pada awal 1985 jumlah ekspor mencapai 264.205 ton, dan terus 

meningkat sampai tahun 2011 mencapai puncak ekspor kopi dunia hingga mencapai 

angka 1.789.225 ton.  

 

Hingga tahun berikutnya, angka ekspor kopi dunia semakin merosot, ditunjukan pada 

tahun 2015 sebesar 1.161.557 ton. Gambar 4.2. Ekspor Kopi Dunia Dari gambar 4.2. 

menunjukan jumlah ekspor kopi dunia di dominasi oleh brazil dalam kurun waktu 30 

tahun (1985-2015). Brazil dengan jumlah ekspor yang sangat besar dan cenderung 

meningkat tiap tahunya. Dari awal tahun 1985 jumlah eskpor kopi Brazil sebesar 

1.033.611 ton dan terus meningkat hingga tingkat tertinggi eskpor Brazil terjadi pada 

tahun 2015 sebesar 2.005.034 ton.  

 

pada urutan kedua yaitu negara Vietnam dengan nilai ekspor awal tahun 1985 sebesar 

9.200 ton, dan semakin meningkat pada tahun berikutnya, pada tahun 2015 jumlah 

ekspor kopi Vietnam menyentuh angka 1.228.832 ton. Berbeda dengan Kolombia 

dimana jumlah ekspor kopi cenderung menurun tiap tahunya, pada tahun 1985 jumlah 

ekspor mencapai 585.285 ton, dan pada akhir 2015 Kolombia mengekspor kopi sebesar 

713.060 ton. Indonesia pada peringkat ke 4 pada tahun 1985 mengeskpor kopi sejumlah 

282.671 ton, dan cenderung fluktuatif naik dan turun, pada tahun 2015 indonesia 

melakukan ekspor kopi sebesar 499.651 ton.  

 

Indonesia dengan berbagaimacam kopi khas nya, menjadikan pemasaran atau 

marketing di sektor kopi melakukan eskpor ke beberapa negara tujuan. Jerman, 

Amerika, dan Malaysia adalah negara tujuan ekspor kopi Indonesia setiap tahunya higga 

kini. Dengan kopi luak, kopi toraja dan kopi lampung menjadi primadona varietas kopi 

asal indonesia dengan tingkat permintaan yang tinggi di dunia. 4.1.3.  

 

Perkembangan Volume Impor Kopi Indonesia Bedasarkan data FAO, indonesia 

merupakan produsen nomor empat terbesar di dunia. Dengan jumlah produksi 

1.6827.636 ton, membuat Indonesia melakukan tidak melakukan impor terlalu besar. 

Dalam kurun waktu 30 tahun (1985-2015) indonesia melakukan ekspor sebesar 464.626 

ton. Gambar 4.3. Impor Kopi Indonesia Dari gambar 4.3. dapat dilihat Indonesia 

melakukan impor kopi secara fluktuatif.  

 

Indonesia melakukan impor pertamakali pada tahun 1986 sebesar 1 ton dan semakin 

meningkat setiap tahunya, terakhir pada tahun 2015 Indoensia melakukan eskpor kopi 

sebesar 27.440 ton, dan angka impor kopi tertinggi di indonesia terjadi pada tahun 2012 

sebesar 113.009 ton. 4.2. Analisis Keunggulan Komparatif (Revealed Comparative 



Advantage) Analisis daya saing kopi Indonesia di pasar internasional menggunakan RCA 

Revealed Comparative Advantage.  

 

Metode ini didasarkan pada suatu konsep perdagangan antar wilayah menunjukan 

keunggulan komparatif yang imiliki oleh wilayah tersebut. Dalam penelitian ini variabel 

yang diukur adalah ekspor kopi Indonesia terhadap total ekspor Indonesia yang 

kemudian dibandingkan dengan panga nilai produk dalam perdagangan dunia.  

 

RCA dapat diartikan bahwa jika pangsa ekspor komoditi kopi dari suatu negara lebih 

besar dibandingkan pangsa pasar ekspor komoditi didalam total ekspor komoditi dunia, 

diharapkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dala produksi dan ekspor 

komoditi kopi. Bila nilai perhitungan RCA untuk komoditas kopi lebih dari satu, maka 

Indonesia sebagai produsen kopi mempunyai komparatif dan memiliki daya saing kuat 

dalam perdagangan internasional.  

 

Dan jika sebaliknya, nilai RCA kopi Indonesia memiliki nilai dibawah satu, maka kopi 

Indonesia tidak mempunyai keunggulan komparatif dan tidak memiliki daya saing yang 

kuat. Tabel 4.1. Total Perhitungan RCA (Revealed Comparative Advantage) Kopi 

Indonesia 1985-2015 Tahun _Total nilai RCA _ _1985-2015 _6385.559 _ _ Sumber : 

FAOSTAT (data diolah) Pada lampiran 5. nilai RCA tertinggi terjadi pada tahun 1985 

dengan nilai RCA sebesar 4282,894.  

 

Semenjak tahun 1987 daya saing kopi Indonesia semakin melemah hingga 20 tahun 

berikutnya, terhitung dari tahun 1988 hingga tahun 2015 nilai RCA kopi Indonesia lemah 

dan tidak ada yang menunjukan nilai RCA > 1. Walaupun telah terjadi peningkatan yang 

signifikan, tetapi hanya tahun 1985, 1986, dan 1987 indonesia menunjukan nilai RCA >1.  

 

Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah kebutuhan eskpor 

nasional diimbangi juga dengan kebutuhan ekspor dunia. Dalam kurun waktu 30 tahun, 

daya saing kopi Indonesia berada pada posisi terendah di tahun 2011 pada nilai RCA 

sebesar 0,016709. 



 Jiika dilihat rata-rata dari tahun 1985-2015 daya saing kopi Indonesia, memiliki 

rata-rata nilai RCA < 1, hal tersebut menunjukan bahwa komoditas kopi Indonesia tidak 

memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di pasar global dan tidak memiliki daya 

saing yang kuat di pasar internasional, walaupun nilai RCA kopi Indonesia fluktuatif 

namun nilai tersebut memiliki trand semakin menurun hingga tahun 2015. 4.3.  

 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Dalam perdagangan internasional, setiap 

negara yang termasuk didalamnya wajib menyesuaikan sistem moneter atau alat 

pembayaran, dalam transaksi perdagangan digunkan kurs valuta asing. Kurs suatu mata 

uang adalah harga mata uang dalam negeri terhadap uang luar negeri. Nilai tukar yang 

digunakan adalah nilai tukar mata uang Indonesia (Rp) terhadap mata uang Amerika 

(US$) sebab mata uang Amerika merupakan mata uang internasional.  

 

Nilai tukar rupiah di dalam negeri dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk faktor 

pereknomian dalam negeri maupun perekonomian luar negeri. Gambar 4.4. Nilai Tukar 

Rupiah Terhadap Dollar Amerika Pada gambar 4.4. menunjukan pergerakan mata uang 

Indonesia (Rp) terhadap Mata uang Amerika (US$) semakin melemah dalam kurun 

waktu 30 tahun.  

 

Pada tahun 1985 nilai tukar rupiah tarhadap dollar Amerika sebesar Rp 1.110 terhadap 

US$ dan terus melemah. Hingga tahun 1998 terjadi krisis yang juga berdampak 

terhadap perekonomian Indonesia membuat Dollar semakin melambung sebesar Rp 

10.013 terhadap US$. Hingga tahun 2015 US$ mencapai nominal Rp 13.389 terhadap 

US$.  

 

Tidak stabilnya nilai tukar uang dalam waktu yang panjang mempengaruhi produsen 

dan konsumen dalam bertransaksi di pasar internasional sehingga nilai tukar menjadi 

tolak ukur dalam dunia perdagangan internasional. 4.4.Analisis Keunggulan Kompetitif 

Kopi Indonesia 4.4.1. Analisis Komponen Porter’s Diamond System Dalam penelitian ini 

menggunakan teori berlian Porter (Porter’s Diamond Theory) untuk menganalisis faktor 

eksternal dan internal pada sebuah industri atau negara.  

 

Teori Porter digunakan untuk menjelaskan keunggulan komparatif dalam permasalahan 

perdagangan komoditi lokal di pasar internasional. Selain itu teori ini menggunakan 

bebrapa faktor yang menunjang, yaitu faktor sumberdaya, faktor kondisi permintaan, 

faktor industri terkait dan pendukung, faktor kondisi struktur, faktor persaingan dan 

faktor strategi perusahaan.  

 

Dalam faktor tersebut dipengaurhi pula oleh kebijakan pemerintah dalam mengambil 

keputusan di bidang industri dalam negeri maupun industri luar negeri. 1. Kondisi Faktor 



( Sumber Daya) Sumber daya atau kondisi faktor memiliki pengaruh terhadap industri 

kopi dalam negeri, terutama dalam hal sektor perkebunan. Selain kondisi faktor, ada 

beberapa faktor yang turut berpengaruh terhadap produksi dan sekaligus 

mempengaruhi dayasaing sebuah negara.  

 

Adapun faktor sumber daya meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 

sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya modal, dan sumberdaya 

infrasturktur. Peran setiap komponen saling berkaitan dan saling berpengaruh satu 

dengan yang lain terhadap perkembangan dan nilai saing komoditas kopi di pasar 

internasional baik dalam industri atau negara. Semakin tinggi kualitas input sebuah 

produk, maka akan besar pengaruhnya untuk menambah daya saing sebuah industri di 

pasar internasional.  

 

Sumberdaya Alam Keunggulan berada di garis kthulistiwa menyebabkan di seluruh 

kawasan Indonesia disinari cahaya matahari penuh. Hal tersebut membuat Indonesia 

kaya akan sumberdaya hayati. Dari data yang diperoleh dari FAOSTAT selama 30 tahun 

(1985-2015) menunjukan adanya peningkatan jumlah luasan lahan perkebunan, 

khususnya perkebunan kopi yang ada di Indonesia, seperti terlihat pada gambar 4.6.  

 

Dari luasan tersebut yang semakin meningkat dibandingkan tahun 1985, membuat 

produksi berbanding lurus dengan jumlah luasan lahan yang meningkat. Tidak heran 

membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah produksi kopi terbesar nomor 

empat di dunina, setelah Kolombia. Gambar 4.5. Luasan Lahan Produksi Kopi Indonesia 

Dari gambar 4.6.  

 

dapat dilihat bahwa luasan areal perkebunan kopi di Indonesia semakin tahun semakin 

meningkat, pada awal 1985 luasan lahan seluas 613.000 hektar are, dan terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2000 sebesar 1.260.687 hektar are. Dan 

hingga tahun 2015 terjadi fluktuasi dan menyentuh angka 1.230.001 hektar are.  

 

Adapun kopi yang dibudidayakan di Indonesia lebih banyak robusta dibandingkan 

arabika dan beberapa kopi lokal. Untuk kopi lokal ada beberapa jenis kopi lokal seperti 

kopi toraja yang berasal dari Toraja, provinsi Sulawesi Selatan. Dari pulau Jawa ada kopi 

pegunungan ijen, yaitu kopi gayo, yang berasal dari Bondowoso provinsi Jawa Timur.  

 

Dari Sumatra ada dari provinsi Banda Aceh yaitu kopi gayo, dan kopi kintamani adalah 

kopi dari provinsi Bali dan kopi termahal di dunina adalah kopi luwak yang diperoleh 

dari hasil fermentasi binatang luwak. Dengan demikian diharapkan kopi produksi 

Indonesia memiliki dayasaing dan kualitas yang baik agar dapat bersaing dengan 

negara eksportir lainya.  



 

Sehingga jumlah yang di produksi semakin bertambah dan memperluas pangsa pasar di 

beberapa negara lainya. Sumberdaya Manusia Manusia juga termasuk faktor yang 

penting dalam kepentingan dalam usaha pengembangan dan peningkatan daya saing. 

Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja merupakan hal yang vital dalam 

keberlangsungan perushaan tersebut.  

 

Dalam penyerapan tenaga kerja jumlah, kulaitas dan ketersediaan berperan penting 

dalam perusahaan. Negara eksportir sebgai negara tujuan komoditas juga berperan 

dalam keberlangsungan produk tersebut. Konsumen negara eksportir merupakan 

konsumen yang berada di luar negara produsen.  

 

Banyak para pakar perkopian meberikan pelatihan dan tak jarang para tenaga ahli 

tersebut menjadi pelaku usaha dan menjadi tega ahli dalam sebuah perushaan 

Penyerapan tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkopian sudah cukup memadai di 

Indonesia di beberapa sektor, baik sektor perkebunan maupun sub sektor pengolahan 

dalam perusahaan. Sumberdaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam penelitian 

Suwarto (2012) ada beberapa jenis varietas yang unggul di Indonesia dari replikasi jenis 

arabika dengan kode AB 3, S 795, USDA 762, Kartika 1 dan Kartika 2. Untuk robusta 

menggunakan kode BP 42, BP 234, BP 288 dll.  

 

Dalam perkembangannya, pengolahan biji kopi dibagi menjadi dua proses, yaitu proses 

pengolahan secara basah (wet process) dan proses secara kering yaitu (dry process). 

Dari kedua proses tersebut, terjadi perbedaan pada proses pengupasan biji, dimana 

pada wet process menggunakan air sementara pada dry process tidak. Selain 

pengupasan biji kopi, wet process menggunakan alat kupas yang disebut pulper 

sedangkan dry process tidak.  

 

Adapun lembaga lembaga yang menangani permasalahan kopi baik permasalahan kopi 

dunia ataupun permasalahan kopi dalam negeri, untuk lembaga kopi dunia ada ICO 

(International Coffe Organization) dan untuk permasalahan kopi di Indonesia ada 

lembaga AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia). Adapun lembaga selain AEKI yang 

menangani permasalahan kopi di Indonesia adalah lembaga atau instansi pemerintahan 

serta kelembagaan usaha, untuk instansi pemerintahan ada Direktorat Jendral 

Perkebunan (Ditjenbun), Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

(Ditjen P2HP), dan Lembaga Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI).  

 

Dalam hal pengetahuan terkait kopi, adapun lembaga lembaga pendidikan dalam 

ataupun luar negeri dan berbagai media online yang memberikan informasi tentang 

perkembangan teknologi dalam industri perkebunan kopi ataupun dalam hal budidaya. 



Dalam sebuah industri, data yang akurat diperlukan untuk menunjang dan memberikan 

informasi yang baik dan benar.  

 

BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai lembaga yang terpercara di Indonesia dalam hal 

kebenaran dan keakuratan sebuah data, serta mengolah data mentah menjadi data siap 

olah yang banyak oleh diperlukan masyarakat luas. Sumber Daya Modal Dalam sebuah 

usaha tani, sumber daya modal sangat penting dalam keberlangsungan produksi. Untuk 

skala kecil, perkebunan kopi di Indonesia masih menggunakan modal pribadi, dan masih 

secara umum menggunakan dana koperasi kelompok tani.  

 

Dari segi investor, para penanam modal masih enggan untuk menanamkan modal 

mereka pada industri perkopian mengalami kendala pada kebijakan pemerintah dalam 

hal perburuhan atau tenaga kerja, perpajakan dll yang menyebabkan investor masih 

berfikir kembali. Adanya hubungan diplomatik antar negara akan membuat investor 

tertarik untuk menanamkan modal dan membuat pemerintah akan membuat kebijakan 

kebijakan baru yang dapat mempermudah permodalan di Indonesia sehingga akan 

meningkatkan daya saing di pasar internasional.  

 

Sumberdaya Infrastruktur Dalam hal infrasturktur, para petani Indonesia masih belum 

mendapatkan sarana yang ter-updatedalam proses pengolahan maupun proses 

pemanenan. Hal tersebut membuat para petani tidak maksimal dalam pengolahan kopi, 

petani lebih memilih menjual kopi dalam bentuk biji / green bean karena petani secara 

umum dalam industri skala menengah kebawah yang di dominasi oleh industri mikro 

tidak memiliki peralatan yang modern, sehingga petani hanya menjual komoditi kopi 

dalam bentuk mentah.  

 

Dalam rantai perdagangan, para petani menjual kepada pedagang kecil, kemudian 

menjual kembali kepedagang besar atau tengkulak, setelah itu tengkulak menjual 

kepada eksportir kopi. Selain alat penunjang produksi ataupun penunjang panen, jalan 

merupakan hal yang penting dalamhal distribusi. Kelancaran transportasi dalam 

mengirim produk dari daerah daerah, menuntut infrastruktur berupa jalan yang 

memadai dan layak untuk memudahkan para produsen memasarkan produk mereka. 

Sumberdaya infrastruktur mencakup sarana serta prasarana dalam menunjang para 

pelaku pengusaha kopi.  

 

Sarana dan prasarana yang bagus akan menunjang dan sekaligus meningkatkan daya 

saing kopi di Indonesia. Dalam penelitian Anneke Rau (2014) mengatakan bahwa 

infrastruktur di Kab. Ciamis kurang bagus, terutama jalan menuju perkebunan kopi. 

Belun menggunakan jalan aspal, sehingga jalan berbatu dan mudah becek bila turun 

hujan.  



 

Untuk jalan menuju pasar, kondisi jalan bagus dengan jalan aspal yang mudah 

ditempuh dengan mobil atau sepeda motor. Selain jalan di pelosok daerah, 

telekomunikasi merupakan sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi oleh pemerintah 

di dalam era modernisasi ini. Informasi yang menyangkut keberlangsungan sebuah 

industri, menyangkut informasi harga yang dapat diperoleh dari berbagai media, baik 

dari media radio, media televisi, hingga media internet yang selalu menyajikan data 

terbaru di Indonesia hingga di dunia.  

 

Selain media, interaksi petani dengan para pedagang di pasar merupakan informasi 

akurat yang diperoleh petani tentang keadaan dan harga jual kopi terkini yang berada 

di masyarakat. 2. Kondisi Permintaan Dalam pasar, sebuah permintaan adalah hal yang 

mutlak. Semakin tinggi permintaan akan sebuah barang, maka produk tersebut memiliki 

daya yang saing dan memiliki potensi yang bagus untuk kedepanya.  

 

Permintaan dibagi menjadi dua, permintaan domestik dan permintaan ekspor. Bila salah 

satu atau keduanya memiliki jumlah permintaan yang besar, maka para pelaku industri 

wajib meningkatkan mutu dan kualitas produk tersebut, misalnya dengan melakukan 

inovasi sesuai dengan permintaan yang diharapkan.Kondisi permintaan kopi dari 

permintaan domestik dan luar negeri juga merupakan salah satu aspek yang sangat 

menentukan daya saing kopi Indonesia di pasar internasional.  

 

Kondisi Permintaan Domestik Perdagangan kopi Indonesia lebih banyak dilakukan untuk 

tujuan ekspor dibandingkan untuk konsumsi domestik. mengenai konsumsi kopi 

Indonesia dapat diperkirakan bahwa kebutuhan kopi semakin lama semakin meningkat 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk begitu juga dengan konsumsi kopi 

perkapita pertahun, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan domestik semakin lama 

dapat semakin meningkat.Hal ini dikarenakan di Indonesia, kopi telah mampu 

dikembangkan menjadi produk olahan berbahan baku kopi seperti kopi instant, ekstrak, 

esens dan konsentrat kopi.  

 

Selain itu di Indonesia, ternyatatelah banyak industri minumanskala kecil, menengah 

ataupun besar yang juga membuat minuman berbahan dasar kopi dan juga restaurant 

yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi. 



 Gambar 4.6. Komsumsi Kopi di Indonesia Pada gambar 4.6. menunjukan bahwa 

konsumsi kopi di Indonesia cenderung fluktuatif. Angka menujukan peningkatan jumah 

konsumsi pada awal periode namun adanya penurunan jumlah konsusmsi pada akhir 

periode 2017 disebabkan semaik maraknya jenis minuman yang masuk di Indonesia 

sehingga peminat konsumsi kopi memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi kopi 

semakin beragam.  

 

Selain itu brand kopi yang masuk di Indonesia, membuat kebutuhan akan kopi dari 

negara lain meningkat. Sehingga persaingan kopi dalam negeri semakin kompetitif 

karena semakin hari, pemerintah melakukan kebijakan impor kopi Vietnam maupun 

Amerika untuk memenuhi permintaan dalam negeri. 



 Kondisi Permintaan Luar Negeri Permintaan ekspor kopi menentukan daya saing kopi 

Indonesia, selain permintaan kopi domestik.  

 

Negara tujuan konsumen kopi asal Indonesia yaitu Amerika, Jerman dan Jepang. Ekspor 

kopi sebagaian besar masih didominasi dalam bentuk biji kopi segar atau mentah, 

sedangkan untuk produk olahan Indonesia misalnya dalam bentuk bubuk masih sangat 

kecil. 3.  

 

Industri Terkait dan Pendukung Faktor lain yang sangat menentukan keunggulan kopi 

nasional adalah keberadaan industri terkait dan pendukung daya saing komoditas kopi 

di pasar internasional yang bersifat kompetitif. Industri yang terkait dan industri 

pendukung produksi kopi yaitu pengadaan bibit unggul dan sarana prasarana produksi 

serta pengolahan.Untuk pengadaan bibit unggul, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Indonesia telah mampu menghasilkan klon/varietas unggul tanaman kopi.  

 

Hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman kopi diantaranya memperbaiki sifat unggul 

tanaman kopidari beberapa aspek antara lain produksi, ketahanan terhadap hama dan 

penyakit, kualitas hasil, serta ketahanan terhadap lingkungan yang kurang sesuai untuk 

tanaman kopi. Produsen benih kopi adalah sumber benih kopi yang telah melalui proses 

pemurnian dan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui surat keputusan 

Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Perkebunan.  

 

Perusahaan perkebunan maupun lembaga penelitian yang memiliki kebun sumber 

benih kopi yaitu Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember, Jawa Timur, PTPN XII 

Surabaya, PT Kalibendo, Banyuwangi, Disbun Provinsi Bali dan Disbun Provinsi Sumatra 

Utara. Namun pada perkebunan kopi di kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, para 

petani mendapatkan benih kopi dari Sumatera, karena melihat hasil kopi yang baik 

disana maka awalnya petani yang melakukan budidaya kopi di Sumatera, juga 

melakukan budidaya kopi di Jawa menngunakan benih kopi Sumatera tersebut.  

 

Walaupun Indonesia merupakan salah satu Negara eksportir kopi terbesar didunia 

namun masih mengandalkan ekspor kopi dalam bentuk biji. Menurut Rahardjo, (2012) 

ekspor produk kopi olahan kopi Indonesia (bentuk kopi bubuk) masih sangat kecil, 

kurang dari 1% dibandingkan dengan ekspor biji kopi yang mencapai 99,8%(468.749 

ton ditahun 2008).  

 

Oleh karena itu dengan adanya ketersediaan kopi dalam bentuk biji yang sangat besar, 

Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk kopi nasional dengan melakukan 

diversifikasi produk yang dapat dikembangkan pada skala usaha kecil dan menengah 

(UKM) serta skala besar, sehingga nantinya mampu meningkatkan daya saing kopi 



Indonesia di pasar dunia.Sedangkan menurut AEKI (2013), industri pendukung seperti 

industry pengolahan sudah sangat beragam dimulai dari unit usaha berskala home 

industri hingga industri kopi berskala multinasional.Produk-produk yang dihasilkan tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kopi dalam negeri, namun juga untuk 

mengisi pasar di luar negeri.  

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kopi di dalam negeri merupakan pasar yang 

menarik bagi kalangan pengusaha yang masih memberikan prospek dan peluang 

sekaligus menunjukkan adanya kondisi yang kondusif dalam berinvestasi dibidang 

industri kopi. 4. Persaingan, Struktur dan Strategi Adanya persaingan yang sangat ketat 

di antara negara-negara produsen kopi membuat suatu negara menciptakan strategi 

dalam meningkatkan dayasaing produknya.Selain Brazil, Vietnam, Indonesia, dan 

Kolombia, negara penghasil kopi lainnya yaitu Ethiopia, Costarica, Thailand, Guatemala 

dan India.  

 

Strategi yang dikembangkan adalah pendekatan sektor berupa diversifikasi produk kopi 

olahan ekspor dan meningkatnya riset kopi olahan untuk menghasilkan formula kopi 

yang diminati masyarakat internasional, serta strategi melalui pendekatan teknologi 

berupa penguasaan teknologi roasting yang menghasilkanroasted coffee mutu tinggi 

dan mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan kopi. Produksi kopi di 

Indonesia kurun waktu 1996-2014 (lampiran 6) semakin meningkat.  

 

Peningkatanproduksi tersebut akan mempengaruhi jumlah pasokan kopi dalam negeri 

dimana pasokan kopi juga akan mengalami peningkatan. Jika pasokan kopi nasional 

mampu memenuhi permintaan kopi dunia yang cenderung meningkat, maka pangsa 

pasar kopi Indonesia di pasar dunia akan meningkat, yang artinya memperkuat 

kemampuan daya saing komoditas kopi Indonesia di pasar Internasional.  

 

Strategi yang mampu harus dilakukan untuk menguasai pasar adalah dengan cara 

melakukan diferensiasi produk. Diferensiasi produk mampu meningkatkan nilai ekspor 

kopi karena telah mengalami proses peningkatan nilai tambah produk. Seberapa jauh 

para pesaing dalam sebuah industri dapat melakukan diferensiasi antara satu sama 

lainnya juga merupakan salah satu unsur penting dalam struktur industri.Saat ini pasar 

ekspor kopi olahan makin terbuka, terutama ke negara-negara yang sedang 

berkembang seperti Malaysia, Jepang, Taiwan dan Saudi Arabia.  

 

Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah pengembangan industri pengolahan kopi 

masih terkendala oleh image bahwa negara produsen belum mampu menghasilkan 

produk olahan sesuai dengan permintaan pasar, disamping ketatnya persaingan pasar 

produk olahan.Dalam konteks pengembangan industri, industri biji kopi dan kopi olahan 



Indonesia mempunyai potensi untuk dikembangkan.Industri biji kopi dan kopi olahan 

juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja di semua 

industri.Dalam rangka penumbuhan ekspor kopi Indonesia, maka pengembangan 

komposisi produk, distribusi pasar, dan daya saing harus diperhatikan.Strategi penetrasi 

dan pengembangan pasar ekspor merupakan pilihan strategi yang dapat dilakukan.Pada 

saat bersamaan, peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran ekspor tetap perlu 

dilakukan.Potensi pengembangan yang dimiliki industri kopi biji dan kopi olahan 

Indonesia perlu diaktualisasikan dengan memperhitungkan peluang pengembangan 

pasar internasional.Berbagai produk kopi olahan yang telah dapat diproduksi di 

Indonesia perlu diekspor untuk memperbaiki kelemahan ekspor Indonesia pada 

komposisi produk.  

 

Para eksportir kopi nasional perlu memperoleh informasi mengenai pasar yang 

potensial dan efektif, salah satu cara yaitu mengadakan pameran-pameran dagang baik 

didalam maupun luar negeri, sebagai salah satu cara melakukan strategi promosi. 5. 

Peranan Pemerintah Peranan pemerintah sangat penting bagi perdagangan kopi 

Indonesia di pasar internasional.Namun terkadang peran yang dilakukan pemerintah 

bisa menjadi peluang ataupun bisa menjadi hambatan.Peran serta pemerintah sebagai 

fasilitator, regulator dan motivator pengawasan perkonomian untuk memajukan 

komoditas kopi nasional sangat diharapkan.Persaingan global yang dihadapi saat ini 

membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk pengembangan ekonomi domestic.Peran 

pemerintah saat ini sudah cukup baik.  

 

Menurut P2HP (Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian) (2014) dalam upaya 

meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman kopi, pemerintah telah melakukan 

kebijakan diantaranya : Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Tanaman Kopi 

Penerapannya ditempuh antara lain melalui peremajaan kopi rakyat dengan klon 

unggulan, konversi kopi robusta dengan arabika pada areal yang sesuai, perluasan areal 

kopi arabika di daerah Indonesia timur, pilot proyek kopi speciality dan organik, 

membangun usaha penangkaran benih, dan integrasi tanaman kopi dengan ternak. 

Peningkatan ekspor dan nilai tambah kopi.  

 

Kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kopi Indonesia tidak lagi berupa bahan mentah 

(green bean), tapi dalam bentuk hasil olahan dengan mutu yang dikehendaki konsumen, 

sehingga akan diperoleh nilai tambah di dalam negeri. Dukungan Penyediaan 

Pembiayaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi sumber pembiayaan yang 

sesuai untuk pengembangan kopi, baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun 

non bank.  

 

Pemberdayaan Petani Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani. Untuk 



mendukung kebijakan ini telah dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi petani agar 

petani dapat memanfaatkan peluang bisnis dan mengembangkan kemitraan usaha. 6. 

Peranan Peluang Peluang komoditi kopi Indonesia agar dapat bersaing di pasar dunia 

masih sangat terbuka dan cukup besar.  

 

Terutama untuk menghadapi Asean Economic Community (AEC), Menteri Pertanian Dr. 

Ir. Suswono, MMA mengatakan bahwa dengan adanya AEC ini, akan terbuka peluang 

pasar yang semakin besar, yaitu adanya pasar dengan populasi mendekati 600 juta jiwa. 

Dalam segi kekuatan ekonomi, maka akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar 

kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan 

Italia.  

 

Komoditas utama yang diarahkan memiliki nilai tambah dan daya saing di bidang 

pertanian terbagi menjadi empat kelompok pangan utama, Kelompok pertama yaitu 

beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Kelompok yang kedua adalah komoditi 

andalan ekspor yaitu kakao, kopi, sawit, rempah dan teh.Kelompok yang ketiga yaitu 

komoditi atau produk potensi ekspor dan pasar domestik diantaranya buah tropika, 

sayuran, biofarmaka, tanaman hias tropika, bahan olahan karet, mete, kelapa dan atsiri. 

Dan terakhir kelompok komoditi substitusi impor yaitu susu, aneka tepung, daging 

ayam dan telur.13Salah satu indicator masih adanya peluang bagi komoditas kopi 

Indonesia adalah semakin meningkatnya permintaan kopi didunia sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia.Indonesia memiliki pasar yang potensial bagi ekspor 

kopi yaituAmerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea, Thailand, Hongkong.Indonesia juga 

telah menjadi negara produsen kopi terbesar didunia dan pemasok kopi yang sudah 

memiliki berbagai macam keunggulan yang dapat memanfaatkan peluang tersebut.  

 

Keunggulan tersebut adalah dari segi varietas unggul, potensi produksi dan areal 

pengembangan yang didukung kondisi geografis dan iklim yang sesuai dan apabila 

dikelola dengan baik maka tentunya Indonesia akan mampu memasok kebutuhan kopi 

dunia yang semakin meningkat. Peluang pasar bagi komoditas kopi ini sangat besar, 

baik dipasar lokal dengan semakin banyaknya industri minuman dan restoran yang 

membuat minuman berbahan dasar kopi, maupun di pasar internasional dengan total 

impor dunia yang semakin besar dengan kecenderungan impor yang meningkat. 4.4.2.  

 

Ketertarikan Antar Komponen Utama Porter’s Diamond System 1) Persaingan, struktur, 

dan strategi dengan kondisi faktor sumber daya Pada komponen persaingan, stuktur, 

dan strategi dengan kondisi faktor sumberdaya pada agribisnis komoditi kopi ternyata 

tidak saling mendukung hal ini dikarenakan para petani belum mendapat dukungan 

tentang adanya strategi untuk melakukan diversifikasi produk berbahan dasar kopi dari 

suatu industri atau pengusaha kopi terutama para eksportir, dan petani tetap menjual 



kopi masih dalam bentuk biji mentah.  

 

Kondisi faktor sumber daya berupa sumberdaya IPTEK misalnya lembaga penelitian 

belum mendukung adanya diversifikasi produk olahan kopi hal ini juga dibuktikan 

bahwa teknik budidaya yang dilakukan oleh petani masih belum sesuai dengan anjuran 

/good agriculture practice (GAP) sehingga petani masih menggunakan bibit asalan. 2) 

Kondisi faktor sumberdaya dengan industri terkait dan industri pendukung Keterkaitan 

yang tidak saling mendukungjuga terdapat pada komponen kondisi faktor sumberdaya 

dengan industri terkait dan industri pendukung.  

 

Hal ini dikarenakan industri terkait seperti lembaga penelitian walaupun lembaga 

penelitian telah menghasilkan benih unggul dengan berbagai varietas yang dianjurkan 

oleh kementerian pertanian, namun para petani masih belum dapat menggunakan 

benih unggul tersebut sebagai contoh perkebunan kopi di kecamatan Rajadesa 

kabupaten Ciamis, para petani mendapatkan benih kopi dari Sumatera, karena melihat 

hasil kopi yang baik disana maka awalnya petani yang melakukan budidaya kopi di 

Sumatera, juga melakukan budidaya kopi di Jawa menggunakan benih kopi Sumatera 

tersebut.  

 



 3) Kondisi permintaan dengan industri terkait dan industri pendukung Keterkaitan 

yang tidak saling mendukung juga terdapat pada kondisi permintaan dengan industri 

terkait dan industri pendukung.Jika kondisi permintaan terus meningkat maka akan 

menyebabkan industri terkait dan industri pendukung mengimpor bahan baku dari 

negara lain untuk memenuhi permintaan domestik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

industri terkait dan industri pendukung belum mampu memenuhi permintaan domestik.  

 

4) Komponen industri terkait dan industri pendukung dengan persaingan, stuktur dan 

strategi agribisnis kopi Pada komponen industri terkait dan industri pendukung dengan 

persaingan, struktur dan strategi terdapat keterkaitan yang saling mendukung karena 

saat ini industry pengolahan kopi sudah mulai beragam menurut AEKI (2013) sehingga 

strategi untuk melakukan diversifikasi produk kopi olahan mulai dapat terlaksana.  

 

Persaingan yang semakin ketat menuntut negara Indonesia untuk selalu melakukan 

strategi agar produk kopi olahan Indonesia dapat bersaing dengan produk olahan kopi 

dari negara lain. Oleh karena itu diharapkan dengan semakin banyaknya industri 

pengolahan kopi, maka kopi Indonesia terutama produk olahan kopi tidak hanya dalam 

bentuk biji mentahagar mampu bersaing di pasar internasional.  

 

5) Kondisi permintaan dengan persaingan, stuktur, dan strategi Pada komponen 

permintaan dengan persaingan, struktur dan strategi memiliki keterkaitan yang tidak 

saling mendukung Hal ini disebabkan karena tren konsumsi kopi dalam negeri yang 

meningkat akan berpengaruh positif terhadap kondisi permintaan namun hal ini justru 

dapat mengakibatkan Indonesia terus mengimpor kopi dari negara lain.  

 

Selain itu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah pengembangan industri 

pengolahan kopi masih terkandala oleh image bahwa negara produsen belum mampu 

menghasilkan produk olahan sesuai dengan permintaan pasar, disamping ketatnya 

persaingan pasar produk olahan. 6) Kondisi faktor sumberdaya dengan kondisi 

permintaan Kondisi faktor sumberdaya dengan kondisi permintaan memiliki keterkaitan 

yang tidak saling mendukung.Hal ini disebabkan ketika permintaan semakin meningkat, 

namun dari faktor sumber daya masih belum mampu memenuhi permintaan 

domestik.Misalnya dalam hal sumber daya modal, masih terhambat sehingga dapat 

menghambat juga dalam hal pengembangan usaha perkebunan kopi.Selain itu dalam 

hal penggunaan IPTEK, karena sebagian besar perkebunan kopi adalah perkebunan 

rakyat, penggunaan teknologi tidak digunakan secara optimal sehingga terkadang 

kualitas kopi menurundan tidak sesuai permintaan pasar. 4.4.3.  

 

Ketertarikan Antar Komponen Penunjang Dengan Komponen Utama 1) Peranan 

pemerintah mendukung semua komponen utama Peran pemerintah sangat mendukung 



setiap komponen daya saing komoditi kopi Indonesia melalui beberapa kebijakan dan 

program-program yang telah dilakukan.Bentuk dukungan pemerintah terhadap kondisi 

faktor sumberdaya yaitu kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu tanaman 

kopi,peningkatan ekspor dan nilai tambah kopi, dukungan penyediaan pembiayaan, dan 

pemberdayaan petani.  

 

Selain itu bentuk dukungan pemerintah terhadap industri pengolahan kopi yaitu 

mengadakan pameran-pameran dengan mengumpulkan seluruh industri kopi Indonesia 

untuk mengenalkan produk olahan dari kopi yang mereka produksi, seperti yang 

dilakukan oleh kementrian perindustrian yang setiap tahunnya mengadakan seminar 

dan pameran kopi nusantara, kegiatan tersebut juga bentuk dukungan pemerintah 

dalam komponen persaingan struktur dan strategi dengan melakukan promosi produk 

olahan kopi, sebagai salah satu cara meningkatkan nilai tambah produk kopi dan juga 

mendukung strategi diversifikasi produk.Selain itu pemerintah melalui lembaga 

penelitian seperti PPKKI (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) juga turut mengusahakan 

penelitian-penelitian untuk menghasilkan varietas baru kopi yang cocok ditanam di 

Indonesia.  

 

2) Peranan peluang dengan komponen utama Pada komponen kesempatan terhadap 

sumber daya memiliki keterkaitan yang mendukung hal ini kopi Indonesia memiliki 

varietas unggul, potensi produksi dan areal pengembangan yang didukung kondisi 

geografis dan iklim yang sesuai , dan juga areal perkebunan kopi Indonesia masih luas 

sehingga apabila dikelola dengan baik maka tentunya Indonesia akan mampu memasok 

kebutuhan kopi dunia yang semakin meningkat.  

 

Sedangkan terhadap kondisi permintaan, komoditas kopi Indonesia masih mempunyai 

peluang yaitu semakin meningkatnya permintaan kopi didunia sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia, Indonesia juga memiliki pasar yang potensial bagi 

ekspor kopi yaitu Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea, Thailand dan 

Hongkong.Peluang pasar bagi komoditas kopi yang sangat besar baik dipasar lokal 

dengan semakin banyaknya industri minuman dan industri pengolahan kopi sebagai 

industry pendukung.Dalam hal persaingan Indonesia masih memiliki peluang yang 

besar, terutama dengan adanyaAsean Economic Community (AEC).  

 



 Dari beberapa penjelasan mengenai keterkaitan antar komponen utama daya saing 

kopi Indonesia dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tidak saling 

mendukung.Keterkaitan antar komponen yang tidak saling mendukung lebih dominan 

dalam penelitian ini, hal ini dapat diartikan bahwa daya saing kopi Indonesia masih 

lemah.Namun adanya peran pemerintah dan kesempatan dapat mendorong 

upayapeningkatan daya saing komoditi kopi Indonesia. 4.5.  

 

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Uji Asumsi Klasik dilakukan sebelum pengujian 

Hipotesis penelitian. Pengujian ini dilakukan agar diperoleh pengukuran terbaik. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan computer dengan 

software Excell dan SPSS, adapun pengujiannya sebagai berikut. 4.5.1. Normalitas Uji 

normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan criteria pengujian, jika hasil One 

Sample Kolmogorov-Smirnov pada asymptotic signifikan di atas tingkat signifikansi 0,05 

menunjukan pola distribusi normal.  

 

Jika hasil One Sample Kolmogorov-Smirnov pada asymptotic signifikan di bawah tingkat 

signifikansi 0,005 tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 



 Gambar 4.7. Grafik Uji Normal P-P Plot Pada grafik P-P Plot dapat disimpulkan bahwa 

terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya data distribusi normal.  

 

Tetapi grafik tersebut belum tentu sesuai kenyataan, hal ini perlu dilihat dengan 

melakukan uji statistic Kolmogorov-Smirnov. Tabel 4.2. Hasil Pengujian Normalitas One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test _ _ 

_Unstandardized Predicted Value _ _N _31 _ _Normal Parametersa,b _Mean 

_380.8032697 _ _ _Std. Deviation _213.42992576 _ _Most Extreme Differences _Absolute 

_.111 _ _ _Positive _.111 _ _ _Negative _-.060 _ _Kolmogorov-Smirnov Z _.618 _ _Asymp. 

Sig. (2-tailed) _.839 _ _ Hasil One Sample Kolmogorov-Smirnov Normalitas terpenuhi jika 

nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi.  

 

Pada tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.839 

lebih besar dari alpha 5 persen, data memenuhi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual pada model berdistribusi normal. 4.5.2. Multikolinearitas Pada uji 

multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen).  

 

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian tolerance dan VIF. Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau 

sama dengan VIF > 10. Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolonieritas _ _Model 

_Collinearity Statistics _ _ _Tolerance _VIF _ _1 _(Constant) _ _ _ _ _X1 _.154 _6.509 _ _ _X2 

_.172 _5.800 _ _ _X3 _.665 _1.504 _ _ _X4 _.688 _1.454 _ _a.  

 

Dependent Variable: Y _ _ Bedasarkan tabel Coeffisient masing-masing variabel 

independen memiliki nilai tolerance tidak lebih kecil dari 0,1 berarti tidak ada korelasi 

antar perubahan yang melebihi 95 persen dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier tidak mengalami masalah 

multikolineritas. 4.5.3.  

 

Autokorelasi Uji autokorelasi bertujian menguji apakah model regresi linear ada korelasi 

antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watsno (DW). 

Tabel 4.4. Uji Autokorelasi Model _R _R Square _Adjusted R Square _Std. Error of the 

Estimate _Durbin-Watson _ _1 _ .819a _.671 _.620 _131.58633590 _1.124 _ _a.  

 

Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 _ _ _ _ Deteksi autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji statistikDurbin-Watson. Tabel model Summary menunjukan dilai 

Durbin-Watson (dw) sebesar 1.124. bedasarkan aturan keputusan Durbin-Watson, nilai 



tersebut berada pada daerah dw (1.124) < dL (131,586), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat autokorelasi positif. 



 4.5.4.  

 

Heteroskedasitisitas Dalam pengujian Heteroskedasitisitas mengkorelasikan variabel 

independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan 

residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

masalah Heteroskedasitisitas pada model regresi. Gambar 4.8. Grafik Uji 

Heteroskedastistas Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunajan uji 

residu.  

 

Bedasarkan gambar scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk 

pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada 

model regresi. 4.6. Uji Statistik Setelah terbebas dari penyimpangan asumsi klasik maka 

dapat dilakukan analisis uji statistic terhadap hasil estimasi.  

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Software SPPS. 

4.6.1. Uji Kesesuaian Model Dengan Koefisien Determinasi Koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa beasr variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi dari variabel independen. Deteksi koefisien determinasi pada penelitian ini adalah 

dengan melihat nilai (R2) pada output regresi.  

 

Bedasarkan penelitian besarnya koefisien determinasi 0,671. Artinya 67,1% variasi RCA 

dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, produksi kopi Indonesia, ekspor 

kopi Indonesia, nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika, dan permintaan komoditas 

kopi sedangkan sisanya  

100% - 67,1% = 32,9 % dijelaskan oleh sebab yang lain diluar model. Standar Eror 

Estimate (SEE) sebesar 131,58633590.  

 

Semakin kecil nilai SEE akan membuat regresi semakin tepat dalam memprediksi 

variabel dependen. 4.6.2. Uji Kesesuaian Model Metode yang digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia di pasar 

internasional adalah metode Ordinary Model Square (OLS). Hasil estimasi model ekspor 

kopi Indonesia di pasar internasional dapat dilihat pada tabel Coeffisient (lampiran 6).  

 

Pada tabel Model Summary (lampiran 8) dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,671. Artinya variasi daya saing kopi Indonesia di pasar internasional 

sebesar 67,1 persen dipengaruhi oleh produksi kopi Indonesia, ekspor kopi Indonesia, 

kurs rupiah terhadap dollar Amerika, dan permintaan komoditas kopi di pasar 

internasional.  



 

Sedangkan sisanya 32,9 persen dijelaskan oleh variasi lain yang tidak dimasukan dalam 

model (persamaan). 4.6.3. Pengaruh Produksi Kopi Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Ekspor 

Kopi Indonesia, dan Permintaan Terhadap Daya Saing Kopi di Pasar Internasional Secara 

Simultan Tabel 4.4. Uji Regresi Linier Berganda ANOVAb _ _Model _Sum of Squares _df 

_Mean Square _F _Sig. _ _1 _Regression _4546580.558 _4 _1136645.139 _1.998 _.124a _ _ 

_Residual _1.479E7 _26 _568888.713 _ _ _ _ _Total _1.934E7 _30 _ _ _ _ _a. Predictors: 

(Constant), X4, X3, X2, X1 _ _b.  

 

Dependent Variable: Y _ _ Hasil uji F tertera pada tabel ANOVA. Pada kolom Sig dapat 

dilihat bahwa diperoleh nilai-p (0,124) lebih kecil alpha 5 persen, maka dapat 

disimpulkan model regresi secara keseluruhan signifikan pada taraf nyata 5 persen. Hal 

ini berarti variabel dependen pada taraf 5 persen.  

 

Kriteria Pengujian sebagai berikut : 



 Jika nilai F hitung < F tabel, maka hipotesis H0 diterima Jika nilai F hitung > F tabel, 

maka hipotesis H1 diterima Bedasarkan penelitian dapat disimpulkan nilai F hitung 

(1,998)  

> F tabel (3,49) dengan tingkat kesalahan 0% maka hipotesis H1 diterima, artinya semua 

variabel secara simultan (bersama-sama) merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen (RCA). 4.6.4.  

 

Pengaruh Produksi Kopi Indonesia, Nilai Tukar Rupiah, Ekspor Kopi Indonesia, dan 

Permintaan Terhadap Daya Saing Kopi di Pasar Internasional Secara Parsial. Untuk 

menguji hipotesis ini dilakukan analisis secara parsial pada masing-masing variabel 

independen yaitu : Pengaruh produksi (X1) terhadap daya saing kopi Variabel produksi 

(X1) bernilai positif berarti produksi meningkatkan daya saing kopi di pasar internasional 

artinya jika produksi internasional.  

 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t hitung -2.762 dan 

diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. 



 Pengaruh nilai tukar (X2) terhadap daya saing kopi Variabel nilai tukar (X2) bernilai 

positif berarti nilai tukar meningkatkan daya saing kopi di pasar internasional artinya jika 

nilai tukar rupiah meningkat maka akan meningkatkan daya saing kopi di pasar 

internasional.  

 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0.907 dan 

diperoleh nilai signifikan sebesar 0,373. Pengaruh ekspor (X3) terhadap daya saing kopi 

Variabel ekspor (X3) bernilai positif berarti ekspor meningkatkan daya saing kopi di 

pasar internasional artinya jika ekspor meningkat maka akan meningkatkan daya saing 

kopi di pasar internasional. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t 

hitung -0.168 dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0.868.  

 

Pengaruh permintaan (X4) terhadap daya saing kopi Variabel permintaan (X4) bernilai 

positif berarti permintaan meningkatkan daya saing kopi di pasar internasional artiya 

jika permintaan meningkat maka akan meningkatkan daya saing kopi di pasar 

internasional. Hasil uji statistik denga menggunakan uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 

0.675 dan nilai siginifikan sebesar 0.506. 



 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1.  

 

Simpulan Bedasarkan hasil analanisis, daya saing komoditas kopi Indonesia di pasar 

Internasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Produksi kopi Indonesia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing kopi, dengan demikian jika 

terjadi peningkatan produksi kopi Indonesia maka daya saing kopi Indonesia meningkat. 

Ekspor kopi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing kopi Indonesia, 

dengan demikian jika terjadi peningkatan ekspor kopi Indonesia maka tidak 

berpengaruh terhadap daya saing kopi Indonesia.  

 

Nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing kopi Indonesia, dengan 

demikian bila terjadi peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika maka tidak 

ada pengaruh terhadap daya saing kopi Indonesia. Permintaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap daya saing kopi Indonesia, dengan demikian jika terjadi permintaan 

maka daya saing kopi Indonesia meningkat.  

 



 5.2.Saran Bedasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, maka terdapat 

beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing kopi Inonesia di pasar 

internasional. Adapun beberapa saran tersebut, antara lain : Bedasarkan hasil analisis 

nilai koefisien regresi produksi kopi dan permintaan kopi Indonesia berpengaruh 

terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar internasional sehingga ditingkatkan 

kembali agar memeberikan nilai tambahan daya saing kopi di pasar internasional.  

 

Indonesia dengan potensi dibidang pertanian, maka diharapkan pemerintah 

memberikan fokus yang lebih terhadap pertanian, tidak hanya komoditas kopi tetapi 

juga tanaman pertanian yang lain agar dapat meningkatkan taraf hidup para petani dan 

perekonomian Indonesia. Perlunya kebijakan akan permodalan dan persoalan buruh 

akan meningkatkan produksi kopi Indonesia Adanya pelatihan rutin dan pembibingan 

secara berkelanjutan serta teknologi moderen bagi insdustri skala kecil menengah agar 

dapat meningkatkan produksi kopi nasional 
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 LAMPIRAN Lampiran 1. Total Produksi Kopi Dunia (Ton) Tahun _Negara _ _ _Brazil 

_Kolombia _Vietnam _Indonesia _ _1985 _1.910.646 _643.100 _12.300 _311.398 _ _1986 

_1.041.406 _713.500 _25.000 _356.822 _ _1987 _2.202.708 _651.600 _27.500 _388.669 _ 

_1988 _1.348.014 _708.700 _42.000 _391.095 _ _1989 _1.532.335 _664.000 _20.900 

_401.048 _ _1990 _1.464.856 _845.000 _92.000 _412.767 _ _1991 _1.520.382 _970.740 

_100.000 _428.305 _ _1992 _1.294.373 _1.100.000 _119.200 _436.930 _ _1993 _1.278.759 

_818.220 _136.100 _438.868 _ _1994 _1.307.289 _721.860 _180.000 _450.191 _ _1995 

_930.135 _821.820 _218.000 _457.801 _ _1996 _1.369.196 _671.401 _320.100 _421.751 _ 

_1997 _1.228.513 _642.239 _420.500 _426.800 _ _1998 _1.689.366 _766.980 _409.300 

_512.165 _ _1999 _1.631.852 _546.720 _553.200 _524.687 _ _2000 _1.903.562 _637.140 

_802.500 _554.574 _ _2001 _1.819.569 _656.160 _840.600 _569.234 _ _2002 _2.610.524 

_696.840 _699.500 _682.019 _ _2003 _1.987.074 _694.080 _793.700 _663.571 _ _2004 

_2.465.710 _674.400 _913.800 _647.385 _ _2005 _2.140.169 _667.140 _831.000 _640.365 _ 

_2006 _2.573.368 _724.740 _985.300 _682.158 _ _2007 _2.249.011 _757.080 _1.251.000 

_676.475 _ _2008 _2.796.927 _688.680 _1.055.811 _698.016 _ _2009 _2.440.056 _468.720 

_1.057.540 _682.591 _ _2010 _2.907.265 _535.380 _1.105.700 _684.076 _ _2011 _2.700.540 

_468.540 _1.276.606 _637.600 _ _2012 _3.037.534 _462.000 _1.260.463 _691.163 _ _2013 

_2.964.538 _653.160 _1.326.688 _675.800 _ _2014 _2.804.070 _728.400 _1.406.469 

_643.900 _ _2015 _2.647.504 _827.750 _1.452.999 _639.412 _ _ Sumber : FAO Lampiran 2.  

 

Nilai Ekspor Kopi Indonesia (1.000 US$) Tahun _Indonesia _ _1985 _311.398 _ _1986 

_356.822 _ _1987 _388.669 _ _1988 _391.095 _ _1989 _401.048 _ _1990 _412.767 _ _1991 

_428.305 _ _1992 _436.930 _ _1993 _438.868 _ _1994 _450.191 _ _1995 _457.801 _ _1996 

_421.751 _ _1997 _426.800 _ _1998 _512.165 _ _1999 _524.687 _ _2000 _554.574 _ _2001 

_569.234 _ _2002 _682.019 _ _2003 _663.571 _ _2004 _647.385 _ _2005 _640.365 _ _2006 

_682.158 _ _2007 _676.475 _ _2008 _698.016 _ _2009 _682.591 _ _2010 _684.076 _ _2011 

_637.600 _ _2012 _691.163 _ _2013 _675.800 _ _2014 _643.900 _ _2015 _639.412 _ _ 

Sumber : FAO 



 Lampiran 3.  

 

Nilai Impor Kopi Indonesia (1.000 US$) Tahun _Indonesia _ _1985 _0 _ _1986 _1 _ _1987 

_0 _ _1988 _0 _ _1989 _0 _ _1990 _93 _ _1991 _621 _ _1992 _833 _ _1993 _868 _ _1994 

_1.142 _ _1995 _1.120 _ _1996 _461 _ _1997 _1.3731 _ _1998 _4.049 _ _1999 _3.090 _ 

_2000 _10.665 _ _2001 _4.650 _ _2002 _3.699 _ _2003 _3.758 _ _2004 _4.697 _ _2005 

_2.055 _ _2006 _7.666 _ _2007 _72.708 _ _2008 _12.738 _ _2009 _22.208 _ _2010 _32.240 _ 

_2011 _45.519 _ _2012 _113.009 _ _2013 _342.78 _ _2014 _412.87 _ _2015 _274.40 _ _ 

Sumber : FAO 



 Lampiran 4. Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke 3 Negara (1.000 US$) Tahun _Negara _ _ 

_Amerika _Jerman _Malaysia _ _1985 _126.278 _133.289 _4.638 _ _1986 _265.282 

_200.413 _2.130 _ _1987 _167.531 _194.937 _1.492 _ _1988 _196.574 _238.070 _2.441 _ 

_1989 _113.900 _265.464 _149 _ _1990 _101.763 _204.502 _461 _ _1991 _82.044 _168.232 

_447 _ _1992 _69.675 _156.384 _532 _ _1993 _108.379 _130.578 _438 _ _1994 _258.292 

_201.149 _1.094 _ _1995 _207.330 _274.146 _1.076 _ _1996 _147.409 _262.247 _915 _ 

_1997 _189.535 _369.163 _915 _ _1998 _203.434 _361.648 _790 _ _1999 _109.124 

_279.149 _646 _ _2000 _101.085 _354.923 _896 _ _2001 _90.058 _225.236 _615 _ _2002 

_84.164 _255.986 _658 _ _2003 _87.645 _313.506 _981 _ _2004 _118.346 _384.743 _930 _ 

_2005 _91.774 _558.395 _1.353 _ _2006 _4.162 _680.138 _2.169 _ _2007 _127.579 _822.035 

_1.921 _ _2008 _97.881 _916.891 _2.357 _ _2009 _82.007 _857.096 _2.794 _ _2010 

_130.194 _1.029.095 _2.679 _ _2011 _205.903 _1.579.457 _3.865 _ _2012 _179.634 

_1.407.921 _4.143 _ _2013 _127.046 _1.150.285 _4.131 _ _2014 _176.743 _1.135.242 _4.028 

_ _2015 _184.461 _974.786 _2.310 _ _ Sumber : FAO 



 Lampiran 5.  

 

Nilai RCA (Revealed Competitif Advantage) Tahun _Data Nilai Ekspor Kopi Indonesia 

_Data Nilai Ekspor Semua Komoditi Indonesia _Data Nilai Ekspor Kopi Dunia _Data Nilai 

Ekspor Semua KomoditiDunia _Nilai RCA _ _ _Xi _Xim _Xw _Xwm _ _ _1985 _282.671 _132 

_282.803 _565.606 _4282,894 _ _1986 _298.124 _466 _298.590 _597.180 _1279,502 _ 

_1987 _286.247 _698 _286.945 _573.890 _820,192 _ _1988 _298.858 _3.332.481 _3.631.339 

_7.262.678 _0,179361 _ _1989 _356.961 _2.954.135 _3.311.096 _6.622.192 _0,241669 _ 

_1990 _421.627 _2.788.217 _3.209.844 _6.419.688 _0,302435 _ _1991 _380.122 _3.096.704 

_3.476.826 _6.953.652 _0,245501 _ _1992 _269.176 _3.378.655 _3.647.831 _7.295.662 

_0,159339 _ _1993 _348.984 _3.601.445 _3.950.429 _7.900.858 _0,193802 _ _1994 

_288.958 _4.820.363 _5.109.321 _10.218.642 _0,119891 _ _1995 _230.066 _5.466.604 

_5.696.670 _11.393.340 _0,084171 _ _1996 _366.473 _5.844.063 _6.210.536 _12.421.072 

_0,125417 _ _1997 _312.960 _6.010.018 _6.322.978 _12.645.956 _0,104146 _ _1998 

_356.904 _5.064.457 _5.421.361 _10.842.722 _0,140945 _ _1999 _351.047 _5.068.358 

_5.419.405 _10.838.810 _0,138525 _ _2000 _337.600 _4.870.297 _5.207.897 _10.415.794 

_0,138636 _ _2001 _249.202 _4.329.677 _4.578.879 _9.157.758 _0,115113 _ _2002 

_322.758 _6.156.468 _6.479.226 _12.958.452 _0,104852 _ _2003 _321.180 _6.906.834 

_7.228.014 _14.456.028 _0,093004 _ _2004 _339.880 _9.308.341 _9.648.221 _19.296.442 

_0,073027 _ _2005 _443.366 _10.838.234 _11.281.600 _22.563.200 _0,081815 _ _2006 

_411.721 _13.976.483 _14.388.204 _28.776.408 _0,058916 _ _2007 _320.600 _17.108.621 

_17.429.221 _34.858.442 _0,037478 _ _2008 _468.019 _27.419.745 _27.887.764 

_55.775.528 _0,034137 _ _2009 _510.189 _21.062.257 _21.572.446 _42.144.892 _0,047323 

_ _2010 _432.781 _30.479.939 _30.912.720 _61.825.440 _0,028398 _ _2011 _346.092 

_41.425.814 _41.771.906 _83.543.812 _0,016709 _ _2012 _447.064 _37.872.567 

_38.319.631 _76.639.262 _0,023609 _ _2013 _532.157 _34.455.718 _34.987.875 

_69.975.750 _0,030889 _ _2014 _382.774 _35.932.842 _36.315.616 _72.631.232 _0,021305 

_ _2015 _499.651 _32.324.051 _32.823.702 _65.647.404 _0,030915 _ _ Sumber : FAO 

(Diolah) 



 Lampiran 6. Luas Lahan Kopi Indonesia (Ha2) Tahun _Indonesia _ _1985 _613.000 _ 

_1986 _655.182 _ _1987 _652.518 _ _1988 _716.656 _ _1989 _724.063 _ _1990 _746.759 _ 

_1991 _760.308 _ _1992 _793.000 _ _1993 _810.000 _ _1994 _797.000 _ _1995 _846.078 _ 

_1996 _836.621 _ _1997 _831.782 _ _1998 _844.172 _ _1999 _900.000 _ _2000 _1.260.687 _ 

_2001 _1.313.383 _ _2002 _1.372.184 _ _2003 _1.381.730 _ _2004 _1.303.943 _ _2005 

_1.255.272 _ _2006 _1.308.732 _ _2007 _1.295.912 _ _2008 _1.295.111 _ _2009 _1.266.235 

_ _2010 _1.268.476 _ _2011 _1.293.000 _ _2012 _1.233.900 _ _2013 _1.241.700 _ _2014 

_1.230.500 _ _2015 _1.230.001 _ _ Sumber : FAO 



 Lampiran 7. Nilai Tukar Rupiah (Rp) Terhadap Dollar Amerika (US$) Tahun _Indonesia _ 

_1985 _1.110,85 _ _1986 _1.282,56 _ _1987 _1.643,85 _ _1988 _1.685,7 _ _1989 _1.770,06 _ 

_1990 _1.842,81 _ _1991 _1.950,32 _ _1992 _2.029,92 _ _1993 _2.087,1 _ _1994 _2.160,75 _ 

_1995 _2.248,61 _ _1996 _2.342,3 _ _1997 _2.909,38 _ _1998 _10.013,62 _ _1999 _7.855,15 

_ _2000 _8.421,77 _ _2001 _10.260,85 _ _2002 _9.311,19 _ _2003 _8.577,13 _ _2004 

_8.938,85 _ _2005 _9.704,74 _ _2006 _9.159,32 _ _2007 _9.141 _ _2008 _9.698,96 _ _2009 

_10.389,94 _ _2010 _9.090,43 _ _2011 _9.770,43 _ _2012 _9.386,63 _ _2013 _10.461,24 _ 

_2014 _11.865,21 _ _2015 _13.389,41 _ _ Sumber :PACIFIC Exchange Rate Service 

Lampiran 8.  

 

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test _ _ _Unstandardized Predicted 

Value _ _N _31 _ _Normal Parametersa,b _Mean _380.8032697 _ _ _Std. Deviation 

_213.42992576 _ _Most Extreme Differences _Absolute _.111 _ _ _Positive _.111 _ _ 

_Negative _-.060 _ _Kolmogorov-Smirnov Z _.618 _ _Asymp. Sig. (2-tailed) _.839 _ _ 

Lampiran 9. Uji Multikolonieritas Coefficientsa _ _Model _Unstandardized Coefficients 

_Standardized Coefficients _t _Sig. _Collinearity Statistics _ _ _B _Std.  

 

Error _Beta _ _ _Tolerance _VIF _ _1 _(Constant) _2370.806 _1130.246 _ _2.098 _.046 _ _ _ _ 

_Produksi _-.005 _.003 _-.810 _-1.853 _.075 _.152 _6.570 _ _ _Nilai _.063 _.083 _.318 _.758 

_.455 _.166 _6.036 _ _ _Ekspor _.000 _.001 _.125 _.546 _.590 _.558 _1.793 _ _ _Permintaan 

_.002 _.008 _.055 _.217 _.830 _.453 _2.206 _ _a. Dependent Variable: RCA _ _ 



 Lampiran 10. Uji Heteroskedastisitas 



 Lampiran 11. Autokorelasi Model Summaryb Model _R _R Square _Adjusted R Square 

_Std.  

 

Error of the Estimate _Durbin-Watson _ _1 _ .819a _.671 _.620 _131.58633590 _1.124 _ _a. 

Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 _ _ _ _ Lampiran 12 Uji Determinasi Koefisien Model 

_R _R Square _Adjusted R Square _Std. Error of the Estimate _Durbin-Watson _ _1 _ .819a 

_.671 _.620 _131.58633590 _1.124 _ _a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 _ _ _ _ 

Lampiran 13.  

 

Uji F _ _ANOVAb _ _Model _Sum of Squares _Df _Mean Square _F _Sig. _ _1 _Regression 

_4546580.558 _4 _1136645.139 _1.998 _.124a _ _ _Residual _1.479E7 _26 _568888.713 _ _ 

_ _ _Total _1.934E7 _30 _ _ _ _ _a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 _ _b. Dependent 

Variable: Y _ _ 



Lampiran 14. Uji T Coefficientsa _ _Model _Unstandardized Coefficients _Standardized 

Coefficients _T _Sig. _95.0% Confidence Interval for B _Correlations _Collinearity Statistics 

_ _ _B _Std.  

 

Error _Beta _ _ _Lower Bound _Upper Bound _Zero-order _Partial _Part _Tolerance _VIF _ 

_1 _(Constant) _2709.515 _1135.172 _ _2.387 _.025 _376.135 _5042.895 _ _ _ _ _ _ _ _X1 

_-.005 _.003 _-.844 _-1.928 _.065 _-.011 _.000 _-.447 _-.354 _-.331 _.154 _6.509 _ _ _X2 

_.074 _.082 _.375 _.907 _.373 _-.094 _.243 _-.344 _.175 _.156 _.172 _5.800 _ _ _X3 _.000 

_.002 _-.035 _-.168 _.868 _-.005 _.004 _-.258 _-.033 _-.029 _.665 _1.504 _ _ _X4 _.004 _.007 

_.140 _.675 _.506 _-.009 _.018 _-.158 _.131 _.116 _.688 _1.454 _ _a.  

 

Dependent Variable: Y _ _  
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