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ABSTRACT 

Prospects of coffee in Indonesia is quite encouraging, but the volume of 
Indonesian coffee exports continue to show volatility in export demand that would 
impede the expansion of the market share of coffee in the international market. Germany 
as one of the world's largest coffee importer and the coffee consuming country in the 
world's second largest potential market for Indonesia. This study aims to determine the 
effect of income, exchange rates and prices on demand for Indonesia's coffee exports in 
the German market during the period 1990-2014 in the short term and in the long term. 
The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency, Trading 
Economics and the International Coffee Organization. The method of analysis using the 
Error Correction Model. The results showed German GDP in the short term, German 
GDP in the long term and in world coffee prices in the long term a significant influence 
on the volume of coffee exports Indonesia. The rupiah exchange rate against the euro in 
the short term, the rupiah exchange rate against the euro in the long term and in world 
coffee prices in the short term does not have a significant effect. 

Keywords: demand for exports, coffee, error correction model 

 

ABSTRAK 

Prospek kopi di Indonesia cukup menggembirakan, namun volume ekspor kopi 
Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakstabilan terhadap permintaan ekspor yang 
akan menghambat perluasan pangsa pasar kopi di pasar internasional. Jerman sebagai 
salah satu negara pengimpor kopi terbesar didunia serta negara pengkonsumsi kopi 
terbesar ke dua didunia pasar yang potensial bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pendapatan, nilai tukar dan harga terhadap permintaan ekspor 
kopi Indonesia di pasar Jerman selama periode 1990-2014 dalam jangka pendek serta 
dalam jangka panjang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik, Trading Economics dan International Coffee Organization. Metode 
analisis menggunakan Error Correction Model. Hasil penelitian menunjukkan GDP 
Jerman dalam jangka pendek, GDP Jerman dalam jangka panjang dan harga kopi dunia 
dalam jangka panjang berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor kopi 
Indonesia. Kurs rupiah terhadap euro dalam jangka pendek, Kurs rupiah terhadap euro 
dalam jangka panjang dan harga kopi dunia dalam jangka pendek tidak memiliki 
pengaruh secara signifikan. 

Kata kunci :permintaan ekspor, kopi, error correction model 
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PENDAHULUAN 

Menurut Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), 

Indonesia tercatat sebagai negara penghasil sekaligus negara pengekspor kopi 

terbesar ke empat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolumbia. Negara-negara yang 

menjadi tujuan utama ekspor kopi Indonesia adalah Amerika, Jepang dan Jerman. 

Perkembangan ekspor kopi Indonesia ke Jerman mengalami fluktuasi dari tahun 

2008-2014 dalam volume ekspor  tiap tahunnya. Tahun 2011 permintaan ekspor 

kopi Indonesia oleh Jerman mengalami penurunan yang sangat drastis  dengan 

volume sebesar 26461 ton. Tahun 2014 permintaan kopi Indonesia oleh Jerman 

kembali mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya.  

Berbeda dengan ekspor kopi Indonesia ke Jerman pada tahun 2011 yang 

mengalami penurunan secara drastis, impor kopi Jerman pada tahun yang sama, 

justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2011, diketahui bahwa Jerman mengimpor kopi sebesar 1.095.579,50 

ton dengan nilai 5.947,10 juta USD.Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji 

determinan permintaan ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman. Selanjutnya, akan 

dianalisis bagaimana pengaruh GDP Jerman, kurs rupiah terhadap euro dan harga 

kopi dunia terhadap volume ekspor kopi Indonesia dalam jangka pendek dan 

jangka panjang beserta efek elastisitas pendapatan terhadap jenis barang dan 

tingkat elastisitas pada harga. sehingga, akan diketahui variabel apa saja yang 

mempengaruhi permintaan ekspor kopi Jerman.  

 



KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Hayati (2006) meneliti analisis ekspor kopi Indonesia ke Amerika dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hayati menyebutkan bahwa harga kopi 

Internasional memiliki pengaruh positif terhadap ekspor kopi Amerika. 

Pendapatan Amerika Serikat dan kurs rupiah terhadap dollar memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia ke Amerika. 

Anggraini (2006) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.Anggraini menyebutkan bahwa 

pendapatan perkapita penduduk Amerika Serikat dan nilai tukar dolar terhadap 

rupiah tidak berpengaruh signifikan. Harga kopi dunia berpengaruh negatif 

signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat. 

Hendratno (2008) meneliti analisis pemintaan ekspor karet alam 

Indonesia di negara Cina. Hendratnomenyatakanbahwafaktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan ekspor karet alam Indonesia di Negara Cina adalah 

harga ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun sebelumnya, harga karet sintesis 

dunia, GDP per kapita Cina, nilai tukar yuan terhadap dollar US dan lag ekspor 

tahun sebelumnya. 

Sukmawati (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

ekspor mutiara Indonesia. Sukmawati menyebutkan bahwa nilai tukar negara 

importir, GDP perkapita negara importir, harga ekspor mutiara Indonesia, 

hargaekspornegarapesaingberpengaruhnyataterhadappermintaanekspormutiara 

Indonesia. 



Nuzula (2013) meneliti permintaan ekspor vanili Indonesia ke Amerika 

Serikat. Nuzula menyatakan bahwa GDP riil Amerika Serikat tidak memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap permintaan ekspor vanili Indonesia di Amerika 

Serikat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kurs riil rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh yang nyata. 

Komaling (2013) meneliti analisis determinan ekspor kopi Indonesia ke 

Jerman.Komalingmenyebutkanbahwaharga  kopi  dunia,  GDP  Jerman,  

Konsumsi  kopi  Jerman,  dan  Tingkat  kurs  rupiah  terhadap  euro 

berpengaruhsecarasignifikanterhadap volume ekspor kopi Indonesia keJerman. 

Hargatehduniaberpengaruhtidaksignifikanterhadap volume ekspor kopi Indonesia 

keJerman.  

Landasan Teori 

Teori Permintaan 

Permintaan adalah banyaknya barang atau jasa yang dibeli atau diminta 

oleh konsumen pada tingkat harga tertentu serta pada periode waktu 

tertentu.Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang 

menyatakan semakin rendah harga suatu barang (murah) maka semakin besar 

permintaan terhadap barang tersebut dengan asumsi faktor-faktor lain selain harga 

dianggap tetap (Cateris Paribus) (Sukirno, 2013, 76).Permintaan ekspor adalah 

banyaknya komoditas ekspor yang diminta oleh pengimpor atau suatu negara pada 

tingkat harga serta waktu tertentu. Dalam teori perdagangan internasional, faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor adalah harga ekspor, nilai tukar riil, 

pendapatan dunia dan kebijakan devaluasi.  



Teori Elastisitas 

Elastisitas adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau 

ditawarkan terhadap faktor harga yang mempengaruhi fungsi permintaan atau 

penawaran. Menurut Sukirno (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas 

pada permintaan adalah banyaknya barang substitusi, banyaknya pendapatan yang 

dialokasikan untuk membelanjakan barang tersebut, jangka waktu analisis. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk runtutan 

data dalam tahunan(time series data)dari tahun 1990-2014. Data dalam penelitian 

ini diperoleh dari beberapa sumber yaituTrading Economics,Badan Pusat Statistik 

danInternational Coffee Organisation. 

Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter dan dengan metode 

kuantitatif. Teknik analisis dengan metode ECM dan menggunakan software 

Eviews8 sebagai pengolahan data. Langkah pengujian yang pertama dilakukan 

adalah menguji akar unit dengan metode Individual root-Fisher-Phillips Perron 

untuk mengetahui pada diferensi keberapa data akan stasioner. Langkah kedua, 

melakukan pengujian kointegrasi denganmetode Johansen Cointegration Test 

untuk mengetahui adanya pengaruh dalam jangka panjang. Selanjutnya, 

melakukan estimasi metode ECM. Persamaan regresi  ECM adalah: 

DYt = β0 + β1 DX1t + β2 DX2t + β3 DX3t   + e t   



Dimana:Y=  Ekspor kopi Indonesia    

 X1= GDP Jerman    

X2= Kurs     

X3=  Harga kopi dunia   

D = first difference 

 β0=Perpotongan atau intercept 

 β1, β2, β3 = Parameter 

 e =  error term /pengganggu 

 t = Data time series 

Selamjutnya, dilakukan uji diagnostik asumsi klasik yang terdiri 

dariujiautokorelasi, multikolinieritas, normalitas, linieritas, danheteroskedastisitas 

untuk mengetahui bahwa model regresi yang digunakan layak untuk 

dianalisis.Untukmendapatkaannilaibakukoefisienregresi yang 

proporsionalmakasetiaphasil statistik pada variabelbebasakan dilakukan 

pengujianR-squared, uji t dan uji F. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil uji Individual root-Fisher-PP menunjukkan bahwa secara individu 

variabel dalam penelitian stasioner pada tingkat diferensi 1. Hasil uji ADF 

menunjukkan bahwa residual probabilitas ECT stasioner pada tingkat level. Dari 

hasil uji Johansen, diketahui bahwa data terindikasi memiliki kointegrasi.Hasil 

estimasi ECM menunjukkan nilai koefisien ECT sebesar -1.475327 maka 

disekuilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang sebesar 

1.475327 atau 147,5%. Probabilitas ECT signifikan dan bertanda negatif yang 



menunjukkan model regresi memiliki keseimbangan jangka pendek. Berdasarkan 

estimasi ECM variabel GDP Jerman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel volume ekspor kopi Indonesia, variabel kurs rupiah terhadap euro dan 

harga kopi dunia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia. 

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwatidak terindikasi adanya 

autokorelasi.Hasil pengujian VIFmenunjukkan bahwa GDP Jerman, kurs dan 

harga kopi dunia bebas dari multikolinieritas.Hasil uji normalitas menunjukkan 

residual telah terdistribusi normal.Hasil uji linieritas menunjukkan model estimasi 

telah memenuhi asumsi linieritas.Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan model 

yang digunakan lolos dari uji heteroskedastisitas. 

Selanjutnya, hasil uji statistik pada R-squared menunjukkan bahwa variasi 

variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 

77,53% dan sisanya 22,47% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil uji t 

menunjukkan GDP Jerman berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia. Kurs rupiah terhadap euro tidak bepengaruh signifikan 

terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Harga kopi dunia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor. Hasil uji F menunjukkan secara bersama-sama 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Maka, 

regresi ECM yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terkait. 



 Hasil regresi dalam jangka panjang menunjukkan GDP Jerman dan harga 

kopi dunia berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia 

sedangkan kurs rupiah terhadap euro tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia. 

PEMBAHASAN 

GDP Jerman 

Dalam jangka pendek GDP Jerman berpengaruh positif dan signifikan 

pada taraf nyata 5%. Artinya, GDP Jerman berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia pada taraf keyakinan 95%. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada elastisitas pendapatan, diperoleh koefisien dalam jangka pendek 

sebesar 5381,7 maka kopi merupakan barang normal bagi masyarakat Jerman.  

Berdasarkaan hasil estimasi dalam jangka panjang GDP Jerman memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia pada 

taraf nyata 5%. Artinya, GDP Jerman berpengaruh signifikan terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia pada taraf keyakinan 95%. Hasil dari pengujian tersebut 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa GDP Jerman berpengaruh positif. 

Kurs rupiah terhadap euro 

Dalam jangka pendek kurs rupiah terhadap euro tidak berpengaruh 

signifikan. Dalam penelitian ini diduga kurs rupiah per euro tidak berpengaruh 

signifikan karena selain menjadi pengimpor kopi, Jerman juga mengekspor 

kembali (re-ekspor) kopi. Maka, jika dimisalkan kurs rupiah terhadap euro sedang 

apresiasi yang berarti euro sedang melemah, maka untuk menyeimbangkan neraca 



perdagangan dalam jangka pendek Jerman dapat mendorong re-ekspor kopi. 

Pembahasan mengenai Jerman yang melakukan re-ekspor kopi juga dikemukakan 

oleh ICO.  

 

Gambar 1. Grafik Volume dan Nilai Re-ekspor Jerman tahun 1990-2011 

Sumber : International Coffee Organization 

Dalam jangka panjang, kurs rupiah per euro tidak signifikan terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia. Dalam analisis jangka pendek dikatakan bahwa 

Jerman dapat melakukan re-ekspor untuk menyeimbangkan neraca perdagangan 

dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang pun hasil regresi menunjukka bahwa 

kurs tidak berpengaruh signifikan dengan volume ekspor kopi Indonesia. Menurut 

ICO, selama periode 2000-2011, sebanyak 48,3% dari rata-rata impor kopi 

tahunan (17,7 juta kantong) digunakan untuk re-ekspor. Maka, dari persentase 



tersebut menggambarkan bahwa tingginya impor kopi di Jerman tidak hanya 

untuk konsumsi masyarakat Jerman melainkan juga berorientasi pada re-ekspor.. 

Harga Kopi Dunia 

Dalam jangka pendek harga kopi dunia tidak berpengaruh signifikan. 

Dalam penelitian ini diduga bahwa tidak signifikannya harga kopi dunia terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia didebabkan oleh fluktuasi harga kopi dunia dalam 

jangka pendek karena dimungkinkan dalam jangka pendek harga kopi belum 

mencapai keseimbangan harga. Selain itu, menurut data ICO, Jerman merupakan 

salah satu negara importir yang memiliki tingkat konsumsi kopi terbesar peringkat 

kedua di dunia setelah Amerika sehingga adanya perubahan harga kopi dunia 

dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan bagi impor kopi Jerman serta 

preferensi masyarakat Jerman untuk mengkonsumsi kopi. 

Dalam jangka panjang harga kopi dunia memiliki pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia pada taraf nyata 5%. 

Artinya, harga kopi dunia berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia pada taraf keyakinan 95%.  Koefisien elastisitas harga kopi dunia 

terhadap volume ekspor kopi Indonesia sebesar -57,27 menunjukkan bahwa 

komoditas kopi bersifat elastis. Tanda negatif pada koefisien elastisitas 

menunjukkan pengaruh harga kopi dunia terhadap volume ekspor kopi Indonesia 

adalah negatif. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa 

harga kopi dunia berpengaruh negatif terhadap volume ekspor kopi Indonesia 

serta sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggraini (2006). 



PENUTUP 

Kesimpulan 

1. GDP Jerman dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Dalam jangka pendek, GDP 

Jerman berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia. Berdasarkan efek elastisitas pendapatan, kopi di Jerman 

merupakan barang normal. 

2. Kurs rupiah terhadap euro dalam jangka panjang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Dalam jangka pendek, 

kurs rupiah terhadap euro tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 

ekspor kopi Indonesia. 

3. Harga kopi dunia dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia. Dalam jangka pendek, 

harga kopi dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor 

kopi Indonesia. Berdasarkan koefisien elastisitas pada harga kopi dunia 

menunjukkan kopi bersifat elastis. 

Saran 

1. Dengan diketahui variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang, diharapkan dapat membantu eksportir kopi untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan Jerman.  

2. Bagi produsen maupun eksportir kopi dapat lebih aktif untuk turut 

berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, mengikuti pelatihan 



ekspor yang diselenggarakan di Eropa misalnya Inwent di Jerman atau 

CBI di Belanda, memiliki website perusahaan untuk mempermudah 

perdagangan Internasional. 

3. Dalam penelitian ini terdapat variabel lain yang terkait dengan permintaan 

ekspor dan belum dianalisa karena adanya keterbatasan data yang tersedia. 

Variabel tersebut diantaranya adalah harga ekspor pesaing, harga barang 

substitusi, jumlah penduduk negara pengimpor serta kebijakan devaluasi. 

Maka, bagi peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel 

tersebut dalam penelitiannya sehingga akan memperkaya hasil penelitian 

yang berkaitan dengan komoditas kopi. 
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