
PENGARUH PRODUKSI KOPI DOMESTIK, 

KONSUMSI KOPI MASYARAKAT INDONESIA 

DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP 

EKSPOR KOPI INDONESIA 
 

(STUDI PADA VOLUME EKSPOR KOPI 

PERIODE 2015-2018) 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana 

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

 

FAIRUZ YASMIN ANWAR 

NIM. 125030207111087 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS 

PRODI ILMU ADMINISTRASI BISNIS 

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN 

MALANG 

2019 



i 
 

MOTTO 

 

 

 

If you can’t do great things, do small things in a great way. 

(Anonymous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









v 
 

RINGKASAN 

 

Fairuz Yasmin Anwar, 2019, Pengaruh Produksi Kopi Domestik, Konsumsi Kopi  

Masyarakat Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor Kopi Indonesia (Studi 

pada Volume Ekspor Kopi Periode 2015 – 2018),  Drs. Topowijono, M.Si, Sri Sulasmiyati, 

S.Sos., MAP, 129 Hal. + xiv 

Globalisasi yang saat ini dialami oleh semua Negara di dunia secara tidak langsung 

mengakibatkan hampir setiap Negara yang ada menjalankan sistem perekonomian terbuka. 

Setiap Negara tesebut membuka diri terhadap perdagangan internasional dalam hal ini 

adalah menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan salah satu kegiatan 

utama dari perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat 

dibagi menjadi faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik anatara lain 

mencakup kapasitas produksi, harga di pasar domestik dan berbagai kebijakan domestik. 

Faktor internasional yang mempengaruhi ekspor yaitu harga di pasar internasional, nilai 

tukar dan permintaan dari Negara importir. Adanya perdagangan internasional 

menyebabkan terjadinya keluar masuk barang ke suatu Negara, sehingga terjadi 

peningkatan taraf hidup dan perubahan gaya hidup masyarakat  yang mendorong 

pergeseran pola konsumsi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh produksi, konsumsi masyarakat Indonesia dan nilai tukar secara parsial dan 

simultan terhadap ekspor dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Penelitian ini menggunakan data perbulan periode Januari 2015 – Desember 2018 dengan 

jumlah sampel 48 data untuk setiap variabel terikat dan bebas. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Produksi, Konsumsi Masyarakat 

Indonesia dan Nilai Tukar secara simultan signifikan berpengaruh terhadap ekspor, 2) 

Produksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor, 3) Konsumsi 

Masyarakat Indonesia secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ekspor; 4) Nilai Tukar secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor. 

Penelitian ini diharapkan dapat meramalkan kondisi ekspor Indonesia di masa mendatang. 

 

Kata Kunci : Produksi, Konsumsi Masyarakat Indonesia, Nilai Tukar, Ekspor 
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SUMMARY 

Fairuz Yasmin Anwar, 2019, The effects of Domestic Coffee Production, Coffee 

Consumption of Indonesian and Exchange Rate on Exports of Indonesian Coffee (Study on 

Volume of Coffee Exports period 2015 – 2018),  Drs. Topowijono, M.Si, Sri Sulasmiyati, 

S.Sos., MAP, 129 page. + xiv 

Globalization which is currently experienced by all countries in the world indirectly causes 

almost every country to run an open economic system. Every country is opening up to 

international trade in this case it is doing export and import activities. Exports are one of 

the main activities of international trade. Factors that affect exports can be divided into 

domestic factors and international factors. Domestic factors include production capacity, 

domestic market prices and various domestic policies. International factors affecting 

exports are international market prices, exchange rates and requests from importer 

country. The existence of international trade leads the entry and exit of goods into a 

country, so there is an increase in living standards and changes in the lifestyle of society 

that encourages the shifting pattern of people's consumption patterns. The purpose of this 

study is to examine the effect of production, consumption of Indonesian people and the 

exchange rate partially and simultaneous with exports using multiple linear regression 

analysis methods. The study uses a monthly data period of January 2015 – December 2018 

with a sample amount of 48 data for each bound and free variable.  

 

The results of this study indicate that; 1) The production, consumption of Indonesians and 

exchange rates simultaneously have a significant impact on exports, 2) The production 

partially has a positive and significant effect on exports, 3) The consumption of Indonesian 

people is partially negative and has no significant on exports, 4) The consumption of 

indonesian people partially has a negative effect and not significant to the export. This 

research is expected to predict future export conditions of Indonesia. 

 

Keywords: Production, Consumption of Indonesian people, Exchange rate, Exports 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi yang saat ini dialami oleh semua negara di dunia secara 

tidak langsung mengakibatkan hampir setiap negara yang ada menjalankan 

sistem perekonomian terbuka. Setiap negara tersebut membuka diri 

terhadap perdagangan internasional dalam hal ini adalah menjalankan 

kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan Internasional adalah perdagangan 

yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain 

atas dasar kesepakatan bersama (Apridar, 2012:74). Penduduk yang 

dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antar 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara 

dengan pemerintah negara lain. Dibanyak negara, perdagangan 

internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan 

pendapatan suatu Negara. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi 

selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan 

politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. 

Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, 

kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. 

Perdagangan internasional menjadi penghubung antara perekonomian 

dalam negeri dan perekonomian luar negeri. Kegiatan perdagangan 

internasional itu muncul karena pada kenyataannya setiap negara tidak 

dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Suatu negara melakukan ekspor 

1 



2 
 

karena memiliki spesialisasi produk yang dihasilkan dan untuk mencukupi 

kebutuhan negara lain. Kegiatan impor dilakukan untuk mencukupi 

kebutuhan dalam negeri dan mendapatkan produk yang tidak bisa dihasilkan 

sendiri didalam negeri. Kegiatan perdagangan internasional merupakan 

kegiatan tukar menukar barang maupun jasa antara dua negara atau lebih. 

Adanya perdagangan internasional meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu Negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara menimbulkan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat dan 

perubahan gaya hidup masyarakat Negara tersebut. Peningkatan kebutuhan 

serta perubahan gaya hidup menyebabkan tingkat daya beli atau konsumsi 

di masyarakat pun menjadi naik.   

Ekspor merupakan faktor penting karena ekspor merupakan salah 

satu penggerak perekonomian bagi suatu negara. Ekspor merupakan salah 

satu kegiatan utama dari perdagangan internasional. Ekspor bukan hanya 

sebagai perluasan dari pemasaran domestik, namun ekspor juga merupakan 

upaya untuk meningkatkan daya saing global dan memacu pertumbuhan 

ekonomi. Ekspor harus didasari dengan prinsip dan perencanaan jangka 

panjang serta komitmen yang kuat. Volume ekspor suatu negara dapat 

dipengaruhi oleh tingkat   permintaan   dan   penawaran (Gilarso, 2004:117). 

Agar target ekspor dapat dievaluasi dan sekaligus untuk merumuskan 

upaya- upaya antisipasi, identifikasi faktor-faktor  yang mempengaruhi 

ekspor merupakan upaya strategis.  
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Faktor tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi faktor 

domestik dan faktor pasar internasional. Faktor domestik antara lain 

mencakup kapasitas produksi, harga di pasar domestik, dan berbagai 

kebijakan domestik. Di sisi lain, faktor yang bersumber daripasar 

internasional  antara  lain  mencakup  harga  di pasar internasional, nilai 

tukar, dan sisi permintaan dari negara importir produk (Lubis, 2013:2). 

Produksi domestik merupakan salah satu faktor domestik yang memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap volume ekspor. Apridar (2012:172)  

menjelaskan  volume  produksi sebuah komoditi, berhubungan dengan 

jumlah yang akan ditawarkan oleh pengekspor. Selain faktor domestik, 

terdapat juga faktor internasional yang harus diperhatikan oleh eksportir. 

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah mendorong persaingan 

antar negara menjadi semakin ketat. Setiap negara, termasuk Indonesia, 

berusaha terus meningkatkan kuantitas dan juga kualitas produknya. Setiap 

negara terus meningkatkan daya saing produknya agar lebih efisien dan laku 

di pasar internasional. Indonesia merupakan negara berkembang yang 

memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan sumber daya alam 

yang mendukung, maka Indonesia dapat memproduksi komoditas ekspor 

yang tidak kalah bersaing dengan negara lain. 

Komoditas ekspor Indonesia selanjutnya menjadi salah satu 

penyumbang devisa terbesar negara. Komoditas ini berasal dari sektor 

migas dan non-migas. Komoditas sektor migas yaitu dari sektor minyak 

bumi dan gas alam, dimana Indonesia termasuk salah satu penghasil migas 
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terbesar di dunia. Komoditas non migas berasal dari sub sektor pertanian, 

perkebunan, pertambangan, kehutanan, industri dan kerajinan, serta bidang 

jasa.  

Tabel 1 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non Migas (juta US$) 

Tahun 2015 - 2018 

Ekspor 2015 2016 2017 2018 

(Jan – 

Maret) 

Migas 18.574,4 13.105,5 15.744,4 4.052,5 

Minyak Mentah 6.479,4 5.196,7 5.354,9 1.224,7 

Hasil Minyak 1.754,2 872,0 1.718,6 375,1 

Gas 10.340,8 7.036,8 8.670,9 2.452,7 

Non Migas 131.791,9 132.080,7 153.083,8 40.220,4 

Sektor Pertanian 3.726,5 3.407,0 3.671,0 774,0 

Sektor Industri 108.603,5 110.504,1 125.103,2 32.039,5 

Sektor Tambang dan 

Lainnya 

19.461,9 18.169,6 24.309,6 7.406,9 

Jumlah 150.366,3 145.186,2 168.828,2 44.272,9 

Sumber : BPS, 2019 

Berdasarkan Tabel 1 diatas ini dapat dilihat bahwa perkembangan 

ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor non-migas. Dari tahun ke tahun 

nilai ekspor non-migas lebih besar nilainya daripada nilai ekspor migas. 

Kinerja ekspor non migas diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi 

perdagangan Indonesia, untuk itu daya saing produk ekspor harus terus 

dikembangkan agar mampu bersaing dengan produk dari luar. Setiap sektor 

memiliki komoditas ekspor unggulan yang menjadi primadona ekspor 

sampai saat ini adalah pada sektor pertanian yaitu kopi, diikuti komoditas 

Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-Rempah. 

Negara Indonesia merupakan negara agraris dengan kondisi alam 

yang potensial untuk pengembangan tanaman di bidang pertanian. Sektor 
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pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 1 di bawah ini dari kontribusinya terhadap Product Domestic 

Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,14% pada tahun 2017 atau 

merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Salah satu sub 

sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. 

Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,47 persen pada 

tahun 2017 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa Pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan 

baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDB 

Sumber : BPS, 2019 

 

 

Pada sub sektor perkebunan terdapat berbagai macam komoditi yang 

ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kopi merupakan salah satu 

komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam 

kegiatan perekonomian di Indonesia. Berkaitan dengan komoditi-komoditi 
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agrikultur, kopi adalah penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia 

setelah minyak sawit, karet dan kakao. Berdasarkan Gambar 2 dibawah ini 

menunjukkan perkembangan volume ekspor kopi Indonesia dari tahun 1980 

sampai dengan tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perkembangan Volume Ekspor Kopi Indonesia Tahun 1980 – 

2016 

Sumber : Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan 

volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 1980 – 2016 berfluktuasi dengan 

kecenderungan meningkat rata-rata sebesar 3,80% per tahun, yaitu ekspor 

kopi Indonesia tahun 1980 sebesar 238,68 ribu ton dengan nilai ekspor 

sebesar US$ 656 juta dan tahun 2016 volume ekspor menjadi 414,65 ribu 

ton atau senilai US$ 1.008,55 juta. Perkembangan volume dan nilai ekspor 

kopi kondisi 5 tahun (2012 - 2016) secara volume mengalami pertumbuhan 

yang melambat yaitu 1,04% per tahun dengan nilai ekspor sebesar US$ 

1.133,84 juta. Penurunan volume ekspor kopi Indonesia paling tingi terjadi 

https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166
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pada tahun 214 sebesar 27,94% atau mencapai 384,82 ribu ton, sehingga 

mengakibatkan nilai kopi Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 

11,47% atau mencapai nilai ekspor US$ 1.039,34 juta. Penurunan ekspor 

kopi yang terjadi diduga dipicu karena penurunan produksi kopi yang terjadi 

di tahun yang sama. Untuk meningkatkan volume ekspor kopi maka perlu 

untuk meningkatkan produksi komoditas kopi. Menurut Direktorat Jenderal 

Perkebunan (2015), kopi menjadi salah satu komoditas yang menjadi 

sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan agroindustri yaitu 

peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor serta 

mendorong perkembangan agroindustri di pedesaan, selain komoditas 

kelapa sawit, kakao, teh dan kelapa. Tanaman kopi pertama kali dibawa ke 

Indonesia oleh pria kebangsaan Belanda pada sekitar tahun 1646 dengan biji 

arabika mocca dari Arab. Tanaman kopi kemudian ditanam hingga tersebar 

di berbagai provinsi di Indonesia. Karena timbul serangan penyakit karat 

daun (coffe leaf rust), sehingga pada tahun 1900 Pemerintah Hindia Belanda 

mendatangkan jenis kopi robusta yang berasal dari Kongo, Afrika. Kopi 

jenis robusta lebih tahan penyakit dan memerlkan syarat tumbuh serta 

pemeliharaan yang ringan, dengan hasil produksi yang jauh lebih tinggi. 

Berdasarkan Gambar 3 di bawah ini, Menurut International Coffee 

Organization (ICO) Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara 

produsen kopi paling besar di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia.  
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Gambar 3 Negara Produsen Kopi Terbesar di Dunia 2017 – 2018 

Sumber : International Coffee Organization, diolah BBC, 2019 

 

Kopi diperkenalkan di Nusantara oleh Belanda yang pada awalnya 

menanam pohon-pohon kopi di sekitar wilayah kekuasaan mereka di Batavia 

namun kemudian dengan cepat mengekspansi produksi kopi ke wilayah Bogor dan 

Sukabumi di Jawa Barat di abad ke-17 dan abad ke-18. Indonesia terbukti memiliki 

iklim yang hampir ideal untuk produksi kopi dan karenanya perkebunan-

perkebunan segera didirikan di wilayah-wilayah lain di Jawa, Sumatra dan juga di 

Sulawesi. Pada saat ini, perkebunan kopi Indonesia mencakup total wilayah kira-

kira 1,24 juta hektar, 933 hektar perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan 

arabika. Lebih dari 90% dari total perkebunan dibudidayakan oleh para petani skala 

kecil yang memiliki perkebunan relatif kecil sekitar 1-2 hektar, masing-masing. 

Berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki perkebunan 

kopi yang besar dan oleh karena itu menemukan lebih banyak kesulitan untuk 

menjaga volume produksi dan kualitas yang stabil, sehingga daya saing kopi 

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178
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Indonesia di pasar internasional kurang kuat. Seperti yang telah disebutkan di atas 

dan mirip dengan raksasa kopi regional Vietnam, sebagian besar hasil produksi biji 

kopi Indonesia adalah varietas robusta yang berkualitas lebih rendah. Biji arabika 

yang berkualitas lebih tinggi kebanyakan diproduksi oleh negara-negara Amerika 

Selatan seperti Brazil, Kolombia, El Salvador dan Costa Rica. Oleh karena itu, 

sebagian besar ekspor kopi Indonesia (kira-kira 80%) terdiri dari biji robusta. 

Ekspor kopi olahan hanyalah bagian kecil dari total ekspor kopi Indonesia. 

Berdasarkan gambar 4 di bawah ini provinsi-provinsi yang berkontribusi paling 

besar untuk produksi kopi Indonesia adalah: 

Gambar 4 Daerah yang berkontribusi untuk Produksi Kopi Indonesia 

Sumber : Indonesia Investments, 2019 

 

Dimulai dari tahun 1960an, Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang 

kecil namun stabil dalam produksi kopi dunia. Kendati begitu, menurut data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan-perkebunan kopi di Indonesia 
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menurun karena para petani telah mengubah fokus produksi mereka kepada minyak 

sawit (seperti minyak sawit mentah dan minyak inti kelapa 

sawit), karet dan kakao yang semuanya memberikan pendapatan yang lebih tinggi 

di pasar internasional. Oleh karena itu, perkebunan-perkebunan kopi - atau sebagian 

dari perkebunan tersebut - telah ditransformasi menjadi perkebunan komoditi-

komoditi lain. Pada tahun 2012, kira-kira 70% dari total produksi tahunan biji kopi 

Indonesia diekspor, terutama kepada para pelanggan di Jepang, Afrika Selatan, 

Eropa Barat, dan Amerika Serikat. Sebagai negara penghasil kopi / memproduksi 

kopi, ekspor kopi merupakan sasaran utama dalam memasarkan produk-produk 

kopi yang dihasilkan oleh Indonesia. Berdasarkan gambar 5 di bawah berikut 

Negara-negara tujuan utama untuk ekspor kopi Indonesia merupakan negara-negara 

konsumer kopi seperti Amerika Serikat, Jepang dan Negara-Negara Eropa. 

 

 

 

 

Gambar 5 Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia tahun 2016 

Sumber : Kementerian Pertanian, diolah Databoks.co.id, 2019 

 

 

https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166
https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166
https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185
https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/kakao/item241
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Menurut Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), dibalik 

dari sejarah perkembangan kopi di Indonesia sejak kopi menjadi salah satu 

komoditi utama Pemerintah Hindia Belanda pada awal tahun 1900-an, kopi-kopi 

yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh perkebunan yang dikelola Pemerintah 

Hindia Belanda hampir semuanya diekspor. Kopi-kopi yang berkualitas rendah dan 

tidak laku dieksporlah yang dijual atau diberikan kepada rakyat dan buruh kebun 

untuk dijadikan minuman. Selera minum kopi dari bahan kopi yang berkualitas 

rendah ini terbawa secara turun-temurun hingga saat ini dan bahkan beberapa 

daerah khususnya di Jawa, kopinya dicampurkan dengan beras atau jagung (dikenal 

dengan kopi jitu = kopi siji jagung pitu). 

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, terjadinya peningkatan 

kesejahteraan dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang akhirnya 

mendorong terhadap peningkatan konsumsi kopi. Dengan meningkatnya taraf 

hidup dan pergeseran gaya hidup masyarakat mendorong terjadinya pergeseran pola 

konsumsi kopi masyarakat Indonesia terutama kawula muda / generasi muda. 

Generasi muda pada umurnya lebih menyukai kopi instant, kopi three in one 

maupun minuman berbasis espresso yang disajikan cafe-cafe atau kedai kopi. 

Sedangkan kopi tubruk (kopi bubuk) masih menjadi konsumsi utama masyarakat di 

pedesaan atau golongan tua. 
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Gambar 6 Grafik Konsumsi Kopi Indonesia 

Sumber : International Coffee Organization, diolah Databoks.co.id, 2019 

 

Berdasarkan data dari gambar 6 di atas menjelaskan bahwa konsumsi kopi 

masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Serta maraknya kedai-

kedai kopi dan berbagai produk olahan kopi baik instan kopi, roasted coffee dan 

liquid extract coffee membuat masyarakat Indonesia semakin banyak yang 

mengkonsumsi kopi. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu menjaga 

keseimbangan dalam pemenuhan kopi Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan 

kopi dalam negeri (konsumsi kopi Masyarakat Indonesia) juga Pasar Luar negeri 

(ekspor kopi ke Negara-Negara lain). 

Menurut Simorangkir (2004: 4) menjelaskan bahwa nilai tukar (atau dikenal 

sebagai kurs) adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik 

atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.. 

Nilai tukar rupiah dalam US dollar juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi volume ekspor. Terjadinya peningkatan harga kopi menyebabkan 
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menurunnya permintaan ekspor kopi dikarenakan pasar dunia mengharapkan harga 

yang lebih rendah. Apresiasi nlai tukar akan memberikan dampak harga produk 

impor kopi menjadi lebih murah dibandingkan harga sebelum terjadinya apresiasi. 

Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang impor akan semakin tinggi. 

Sebaliknya pada saat terjadinya depresiasi nilai tukar, permintaan barang ekspor 

akan meningkat akibat harga barang ekspor yang lebih rendah. Sedangkan 

permintaan akan barang impor menjadi turun karena depresiasi nilai tukar 

menyebabkan harga barang impor menjadi lebih tinggi.  

Kopi merupakan salah satu tanaman sosio-economic yang bersejarah. Kopi 

telah menerima banyak peningkatan perhatian pada level global karena 

hubungannya yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dan GDP dari sebagian 

Negara produsen, terutama Negara-negara berkembang. Dengan menjaga 

keseimbangan kopi baik dari volume produksi maupun kualitas yang stabil, dapat 

memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar Internasional kuat. Selain itu 

dengan Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan untuk konsumsi dalam negeri 

dan tingkat inflasi dalam negeri agar tidak mempengaruhi nilai tukar Rupiah yang 

akan mempengaruhi ekspor kopi Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

data yang terbaru. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Produksi Kopi Domestik, 

Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap  

Ekspor Kopi Indonesia (Studi Pada Volume Ekspor Kopi Indonesia Periode 

2015–2018)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah variabel Produksi, Konsumsi dan Nilai Tukar secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor? 

2. Apakah variabel Produksi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor? 

3. Apakah variabel Konsumsi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor? 

4. Apakah variabel Nilai Tukar secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel Produksi, Konsumsi 

dan Nilai Tukar secara simultan terhadap Volume Ekspor. 

2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel Produksi secara parsial 

terhadap Volume Ekspor. 

3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel Konsumsi secara 

parsial terhadap Volume Ekspor. 

4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel Nilai Tukar secara 

parsial terhadap Volume Ekspor. 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan atau dapat digunakan sebagai landasan teori bagi kalangan 

akademis mengenai makro ekonomi. 



15 
 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

mengenai perkembangan industri kopi Indonesia serta 

implementasinya terhadap produksi, konsumsi dan ekspor kopi 

Indonesia. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

permasalahan atau topic yang sama. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi pemerintah serta pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, bahan evaluasi dan 

bahan pertimbangan atau rekomendasi yang berguna bagi pelaku 

ekspor khususnya para pelaku ekspor komoditi ikan laut untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kualitas produk yang 

dihasilkan. 

b. Bagi pengusaha kopi di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dan menentukan strategi dalam produksi serta pemasaran 

kopi Indonesia di perdagangan internasional. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memperoleh gambarn dan 

mempermudah pembaca dalam memahami seluruh materi dan 

permasalahan pokok, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang 

digolongkan dalam bab-bab berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang berupa alasan peneliti 

dalam memilih judul, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian 

yang dilakukan, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori yang 

mendukung penelitian, serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, sumber 

data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini enyajikan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti sesuai 

dengan masalah yang telah diidentifikasi dan mendeskripsikan pembahasan 

masalah sesuai dengan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian 

berdasarkan data yang ada diteori  yang dikemukakan secara relevan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang terkait 

dan berkepentingan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan gambaran, kerangka 

berfikir, dan sekaligus untuk mempelajari berbagai metode analisis yang 

digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu 

maka tidak akan terjadi pengulangan penelitian. Penelitian terdahulu yang 

diajukan daam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Simanjuntak (2017) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Pengaruh 

Produksi, Harga Internasional Dan Nilai Tukar Terhadap Volume 

Ekspor Rumput Laut Indonesia (Survey pada tahun 2009-2014)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produksi, Harga 

Internasional dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Volume Ekspor Rumput 

Laut Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

penjelasan, dengan pendekatan kuantitatif. Fokus pada penelitian ini 

adalah volume ekspor rumput laut Indonesia periode tahun 2009 – 2014. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linier 

berganda dengan menggunakan program SPSS 22.0. Hasil uji simultan 

(Uji-F) menunjukkan bahwa Produksi, Harga Internasional dan Nilai 

Tukar Rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Volume 

Ekspor Rumput Laut Indonesia. Hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan 

bahwa variabel produksi dan harga internasional tidak berpengaruh 

17 
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signifikan dikarenakan hasil produksi rumput laut Indonesia selalu 

berjumlah besar tetapi tidak berbanding lurus dengan volume ekspor 

rumput laut Indonesia, banyak hasil produksi rumput laut Indonesia 

yang diekspor keluar negeri masih di dominasi oleh produk rumput laut 

kering (raw material). Sedangkan, variabel Nilai Tukar Rupiah 

berpengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor Rumput Laut 

Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan 

kepada eksportir rumput laut baik perusahaan swasta maupun milik 

pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas mutu dari rumput laut 

Indonesia. 

2. Brilliani (2016) 

Penelitian ini menguji signifikasi pengaruh variabel Produksi Tebu 

Domestik dan Nilai Tukar terhadap Ekspor Tetes Tebu Indonesia. 

Bagaimana pengaruh secara bersama-sama dan parsial variabel 

Produksi Tebu Domestik dan Nilai Tukar terhadap Ekpsor Tetes tebu 

Indonesia. Data penelitian didapat melalui Badan Pusat Statistik dan 

Bank Indonesia. Perlu adanya penelitian ini agar memunculkan upaya-

upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi fluktuasi permintaan 

ekspor tetes tebu sehingga dapat menstabilkan dan meningkatkan 

Ekspor Tetes Tebu Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama Produksi Tebu Domestik dan Nilai Tukar 

berpengaruh signifikan terhadap Ekspor Tetes Tebu Indonesia. 
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Penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Produksi Tebu Domestik 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Ekspor Tetes Tebu 

Indonesia, sedangkan Nilai Tukar berpengaruh positif signifikan 

terhadap Ekspor Tetes Tebu Indonesia. Pengaruh positif tidak signifikan 

Produksi Tebu Domestik terhadap Ekspor Tetes Tebu Indonesia berarti 

peningkatan Produksi Tebu Domestik akan meningkatkan Ekspor Tetes 

Tebu Indonesia secara tidak nyata. Hasil tersebut sesuai dengan teori 

yang menyatakan produksi berpengaruh positif terhadap ekspor. 

Pegaruh positif signifikan Nilai Tukar terhadap Ekspor Tetes Tebu 

Indonesia berarti peningkatan Nilai Tukar rupiah terhadap dollar AS 

akan meningkatkan Ekspor Tetes Tebu Indonesia secara nyata. Hal ini 

dikarenakan cara pernyataan nilai tukar di Indonesia menggunakan 

model Amerika / direct term. 

3. Jamilah (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Nilai Tukar, Harga 

Kopi Internasional dan Produksi Kopi Domestik terhadap Volume 

Ekspor Kopi Indonesia. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Nilai 

Tukar Rupiah, Harga Kopi Internasional dan Produksi Kopi Domestik 

dengan variabel terikat yaitu Volume Ekspor Kopi Indonesia. penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian explanatory. 

Yang berfokus meneliti volume Ekpor Kopi Indonesia tahun 2009 

sampai dengan 2013. Data yang digunakan di peroleh dari website resmi 

Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, dan World Bank. 
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Analisis data yang digunakan adalah analisis statistic regresi linier 

berganda dengan menggunakan program spss 21. Hasil (Uji F) Uji 

Bersama-sama menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah harga 

internasional dan produksi domestik berpengaruh secara signifikan 

terhadap volume ekspor. dan sedangkan diketahui hasil (Uji t) Uji 

parsial menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah dan Produksi 

Kopi Domestik berpengaruh secara signifikan terhadap Volume Ekpor 

Kopi Indonesia. Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan variabel Harga 

Kopi Internasional mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

Volume Ekspor Kopi Indonesia.    

4. Kusumawati (2016) 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

Produksi, Harga dan Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor. Variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produksi Udang 

Domestik, Harga Udang Internasional dan Nilai Tukar Rupiah dalam 

US Dollar dengan variabel terikat yaitu Volume Ekspor Udang dari 

Indonesia ke Jepang.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang dicatat secara bulanan dan termasuk dalam periode tahun 

2012-2014 yangdiperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia dan International 

Monetary Fund. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik regresi linear berganda.Hasil dari pengujian 

secara simultan  yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 
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pengaruh bersama antara Produksi Udang Domestik, Harga Udang 

Internasional dan Nilai Tukar Rupiah dalam US Dollar terhadap 

Volume Ekspor Udang dari Indonesia ke Jepang. Hasil dari pengujian 

secara parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang signifikan dari Produksi Udang Domestik dan 

pengaruh negatif yang signifikan dari Harga Udang Internasional 

terhadap Volume Ekspor Udang dari Indonesia ke Jepang, sedangkan 

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap Volume Ekspor Udang dari Indonesia ke Jepang. 

5. Puspita  (2015) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Pengaruh 

Produksi Kakao Domestik, Harga Kakao Internasional, dan Nilai Tukar 

terhadap Ekspor Kakao Indonesia ke Amerika Serikat (Studi pada 

Ekspor Kakao Periode Tahun 2010-2013)”.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan industri kakao Indonesia pada tahun  

2010 sampai dengan tahun 2013. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Produksi Kakao Domestik, Harga Kakao Internasional, dan Nilai 

Tukar dengan variabel terikat yaitu Ekspor Kakao Indonesia ke Amerika 

Serikat. Data yang digunakan diperoleh dari website resmi Badan Pusat 

Statistik Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Bank 

Indonesia. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,381 yang berarti bahwa 

variabel bebas Produksi Kakao Domestik, Harga Kakao Internasional, 

Nilai Tukar mempengaruhi 38,1% variabel terikat Ekspor Kakao 
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Indonesia ke Amerika Serikat. Hasil uji simultan (uji F), menunjukkan 

bahwa Produksi Kakao Domestik, Harga Kakao Internasional, Nilai 

Tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ekspor Kakao 

Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan hasil uji parsial (uji t), 

menunjukkan bahwa variabel Produksi Kakao Domestik dan Harga 

Kakao Internasional berpengaruh signifikan terhadap Ekspor Kakao 

Indonesia ke Amerika Serikat. Sebaliknya, variabel Nilai Tukar 

menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ekspor Kakao 

Indonesia ke Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

variabel Produksi Kakao Domestik mempunyai pengaruh yang dominan 

dalam mempengaruhi Ekspor Kakao Indonesia ke Amerika Serikat. 

6. Ginting (2013) 

Judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Pengaruh Nilai 

Tukar Terhadap Ekspor Indonesia”. Studi ini menganalisis pengaruh 

nilai tukar Rupiah terhadap kinerja ekspor Indonesia menggunakan data 

tahun 2005 kuartal I sampai tahun 2012 kuartal III dengan menggunakan 

Error Correction Model (ECM). Dalam kurun waktu 2005-2012 ekspor 

Indonesia secara umum menunjukkan perkembangan yang positif 

walaupun terjadi penurunan pada periode 2008-2009 dan tahun 2012 

terutama ke negara-negara tujuan Eropa dan Amerika. Ini menunjukkan 

bahwa ekspor Indonesia perlu ditujukan ke negara-negara yang menjadi 

target atau sasaran baru. Studi ini menemukan bahwa nilai tukar dalam 

jangka panjang dan 
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jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

ekspor Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan nilai tukar 

untuk memicu peningkatan ekspor Indonesia. 
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Tabel 2 Mapping Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama, Tahun dan Judul 

Penelitian 
Variabel Persamaan Perbedaan 

1 

Simanjuntak (2017) 

Pengaruh Produksi, Harga 

Internasional dan Nilai 

Tukar Terhadap Volume 

Ekspor Rumput Laut 

Indonesia (Survey pada 

tahun 2009 - 2014) 

Variabel Bebas : 

1. Produksi (X1) 

2.Harga Internasional (X2) 

3. Nilai Tukar (X3), 

 

Variabel Terikat : Volume 

Ekspor Rumput Laut 

Indonesia (Y) 

 

- Menggunakan data 

produksi dan nilai 

tukar Rupiah 

terhadap US Dollar 

sebagai variabel 

bebas /independen. 

- Menggunakan data 

volume ekspor 

sebagai variabel 

terikat/depeden. 

 

-  Menggunakan variabel 

Harga Internasional 

sebagai variabel 

bebas/independen. 

- Komoditi ekspor yang 

diteliti berbeda yaitu 

Rumput Laut Indonesia. 

- Data yang digunakan 

dari tahun 2009 – 2014. 

2 

Brilliani (2016) 

Pengaruh Produksi Tebu 

Domestik dan Nilai Tukar 

Terhadap Ekspor Tetes 

Tebu Indonesia Tahun 2012 

- 2014 

Variabel Bebas : 

1.Produksi Tebu Domestik 

(X1) 

2. Nilai Tukar (X2), 

 

Variabel Terikat : Ekspor 

tetes Tebu Indonesia (Y) 

 

- Menggunakan data 

produksi dan nilai 

tukar sebagai 

variabel bebas 

/independen. 

- Menggunakan data 

volume ekspor 

sebagai variabel 

terikat/dependen. 

 

- Komoditi ekspor yang 

diteliti berbeda yaitu 

Tetes Tebu Indonesia. 

- Data yang digunakan 

dari tahun 2012 – 2014. 

2
4
 



25 
 

3 

Jamilah (2016) 

Pengaruh Nilai Tukar 

Rupiah, Harga Kopi 

Internasional, dan Produksi 

Kopi Domestik Terhadap 

Volume Ekspor Kopi 

Indonesia (Studi Volume 

Ekspor Kopi Periode 2009 - 

2013) 

Variabel Bebas :  

1. Nilai Tukar Rupiah (X1) 

2. Harga Kopi 

Internasional (X2) 

3. Produksi Kopi 

Domestik (X3), 

 

Variabel Terikat : Volume 

Ekspor Kopi Indonesia (Y) 

 

- Menggunakan data 

produksi dan nilai 

tukar sebagai 

variabel bebas 

/independen. 

- Menggunakan data 

volume ekspor 

sebagai variabel 

terikat/dependen. 

- Komoditi ekspor 

yang diteliti sama 

yaitu Kopi 

Indonesia. 

-  Menggunakan variabel 

Harga Internasional 

sebagai variabel 

bebas/independen. 

- Data yang digunakan 

dari tahun 2009 – 2013. 

4 

Kusumawati (2016) 

Pengaruh Produksi, Harga 

dan Nilai Tukar Terhadap 

Volume Ekspor (Studi pada 

Volume Ekspor Udang dari 

Indonesia ke Jepang 

Periode Tahun 2012 - 2014) 

Variabel Bebas : 

1. Produksi (X1) 

2. Harga (X2) 

3. Nilai Tukar (X3), 

 

Variabel Terikat : Volume 

Ekspor Udang dari 

Indonesia ke Jepang (Y) 

-  Menggunakan data 

produksi dan nilai 

tukar Rupiah 

terhadap US Dollar 

sebagai variabel 

bebas /independen. 

- Menggunakan data 

volume ekspor 

sebagai variabel 

terikat/depeden. 

 

- Menggunakan variabel 

Harga sebagai variabel 

bebas/independen. 

- Komoditi ekspor yang 

diteliti berbeda yaitu 

Udang Indonesia. 

- Menggunakan data 

untuk volume ekspor ke 

Jepang. 

- Data yang digunakan 

dari tahun 2012 – 2014. 

2
5
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5 

Puspita (2015) 

Pengaruh Produksi Kakao 

Domestik, Harga Kakao 

Internasional, dan Nilai 

Tukar terhadap Ekspor 

Kakao Indonesia ke 

Amerika Serikat (Studi 

pada Ekspor Kakao Periode 

Tahun 2010 - 2013) 

Variabel Bebas : 

1. Produksi Kakao 

Domestik (X1) 

2. Harga Kakao 

Internasional (X2) 

3. Nilai Tukar (X3), 

 

1. Variabel Terikat : 

Ekspor Kakao 

Indonesia ke Amerika 

(Y) 

- Menggunakan data 

produksi dan nilai 

tukar Rupiah 

terhadap US Dollar 

sebagai variabel 

bebas /independen. 

- Menggunakan data 

volume ekspor 

sebagai variabel 

terikat/dependen. 

 

- Menggunakan variabel 

Harga Internasional 

sebagai variabel 

bebas/independen. 

- Komoditi ekspor yang 

diteliti berbeda yaitu 

Kakao Indonesia. 

- Menggunakan data 

untuk volume ekspor ke 

Amerika Serikat. 

- Data yang digunakan 

dari tahun 2010 – 2013. 

6 

Ginting (2013) 

Pengaruh Nilai Tukar 

Terhadap Ekspor Indonesia 

periode 2005 : I – 2012 : III 

 

Variabel Bebas : 

1. Nilai Tukar 

 

 

Variabel Terikat : Ekspor 

Indonesia 

- Menggunakan data 

nilai tukar sebagai 

variabel bebas 

/independen. 

- Menggunakan data 

volume ekspor 

sebagai variabel 

terikat/dependen. 

 

 

- Data yang digunakan 

dari tahun 2005 – 2012. 

- Menggunakan metode 

Error Correction Model 

(ECM) 

Sumber : Diolah Penulis, 2019 

 

2
6
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B. Perdagangan Internasional  

Menurut Madura (2006:12), perdagangan internasional merupakan 

pendekatan yang relative konservatif yang dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk menembus pasar (melalui ekspor) atau untuk memperoleh barang 

dengan biaya rendah (melalui impor). Perdagangan Internasional adalah 

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk 

negara lain atas dasar kesepakatan bersama (Apridar, 2012:74). Penduduk 

yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), 

antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu 

negara dengan pemerintah negara lain. Dibanyak negara, perdagangan 

internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. 

Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, 

dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru 

dirasakan beberapa abad belakangan. Perdaganagan internasional pun turut 

mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan 

kehadiran perusahaan multinasional. 

1. Manfaat perdagangan internasional 

Menurut Sadono Sukirno (2010: 20), manfaat perdagangan 

internasional adalah sebagai berikut : 

a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 

Banyak faktor-faktor yang memperngaruhi perbedaan hasil produksi 

di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya :
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kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. 

Dengan demikian, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang 

tidak dapat di produksi sendiri; 

b. Memperoleh keuntungan dan spesialiasasi. 

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. 

Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama 

jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya 

lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang dari luar 

negeri; 

c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat 

produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi 

kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk 

mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha 

dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual 

kelebihan produk tersebut keluar negeri; 

d. Transfer teknologi modern. 

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk 

mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara 

manajemen yang lebih modern. 
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2. Faktor pendorong perdagangan internasional 

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan 

internasional, diantaranya sebagai berikut : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri; 

b. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan 

negara; 

c. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi; 

d. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru 

untuk menjual produk tersebut; 

e. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga 

kerja, budaya, dan  jumlah penduduk yang menyebabkan adanya 

perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi; 

f. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang; 

g. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan 

dari negara lain; 

h. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia 

dapat hidup sendiri. 

C. Produksi 

1. Pengertian Produksi 

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan berapa masukan atau input untuk menghasilkan 

output (Joesron, 2012: 87). Kegiatan  menambah daya guna suatu benda 
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tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan 

kegiatan menambah daya guna suatu  benda dengan mengubah sifat dan 

bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan  manusia untuk mencapai kemakmuran. 

Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam  jumlah 

yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses 

produksi disebut Produsen.   

2. Faktor Produksi 

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang 

digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada 

awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga 

kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada 

perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya 

menjadi seluruh benda tangible (dapat diraba), baik langsung dari alam 

maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut 

sebagai faktor fisik (physical resources). Menurut Rosyidi (2009: 55), 

faktor produksi merupakan semua unsur yang menopang usaha 

penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang. Maka dari itu 

faktor-faktor produksi terdiri dari : 

a. Sumber daya alam 

Faktor produksi fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di alam 

semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Modal
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Wirausahawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam_semesta
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam_semesta
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proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya 

adalah tanah, air, dan bahan mentah. 

b. Sumber daya manusia (Tenaga kerja) 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara 

langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. 

Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor 

produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung 

unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga 

kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokan 

berdasarkan kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan 

sifat kerjanya. 

c. Modal (Capital) 

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan 

yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal 

dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan 

pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. 

d. Managerial skill 

Merupakan keahlian yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki 

akses demi meningkatkan produksi sebuah usaha dan agar dapat 

terus berjalan. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
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D. Konsumsi 

1. Pengertian Konsumsi 

Konsep konsumsi merupakan konsep yang di Indonesikan dari Bahasa 

Inggris “Consumtion”. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-

barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan 

tersebut. Pembelanjaan masarakat atas makanan, pakaian, dan barang-

barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau 

konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang 

konsumsi (Dumairy : 2004 dikutip oleh Sujianto, 2012 : 36). Menurut 

Rosyidi (2009: 163), konsumsi merupakan penggunaan barang-barang 

dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. 

Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah 

pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. 

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat 

Berikut ini beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari 

pendapatan, yaitu : 

a. Selera 

Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu 

tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama, hal ini 

disebabkan adanya perbedaan selera pada tiap individu. 

 



33 
 

b. Faktor sosial ekonomi 

Faktor sosial ekonomi contohnya umur, pendidikan, dan 

keadaan keluarga yang mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran 

konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan 

mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun 

pada umur tua. 

c. Kekayaan 

Kekayaan secara eksplisit maupun inplisit sering dimasukan 

dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. 

d. Keuntungan atau kerugian capital 

Keuntungan capital yaiu dengan naiknya hasil bersih dari kapital 

akan mendorong tambahnya konsumsi, selebihnya dengan adanya 

kerugian kapital akan megurangi konsumsi. 

e. Tingkat bunga 

Ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan 

funsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat 

bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. 

f. Tingkat harga 

Sejauh ini dianggap konsumsi riil merupakan fungsi dari 

pendapatan riil. Oleh karena itu naiknya pendapatan nominal yang 

disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama 

tidak akan merubah konsumsi riil. 
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3. Teori Konsumsi 

Menurut Manurung (2008 : 41), teori – teori konsumsi dibagi sebagai 

berikut : 

a. Teori Konsumsi Keynes 

Di dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga 

membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi yang berdasarkan intropeksi 

dan casual observation. Pertama keynes menduga bahwa kecenderungan 

mengkonsumsi marginal (marginal propensity to consume) jumlah yang 

dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan 

satu. Kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (Average 

Propernsity to Consume), Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi 

terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi 

terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-

rata, turun ketika pendapatan naik. Dan ketiga, Keynes berpendapat 

bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan 

tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan 

bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. 

b. Teori Konsumsi Pendapatan Permanen 

Teori ini dikemukakan oleh M Friedman  pada tahun 1957, 

berasumsi konsumsi seharusnya tergantung pada pendapatan permanen 

karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman dalam 

melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan 

sementara. 
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c. Teori Konsumsi Siklus Hidup 

Pada Abad ke-18, Ando, Bumberg dan Modigliani mengemukakan, 

membagi konsumsi seseorang berdasarkan tiga bagian yaitu bagian I 

adalah umur 0 sampai dengan t1 seseorang mengalami dissaving, bagian 

II adalah umur t1 sampai t2 seseorang mengalami saving, dan bagian III 

adalah umur t2 dimana seseorang kembali melakukan dissaving. 

Modigliani menganggap bahwa kekayaan itu penting sebagai penentu 

tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi 

kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah 

dan tanah akan meningkat karena adanya kenaikan harga surat-surat 

berharga, atau karena peningkatan jumlah uang beredar. Hipotesis siklus 

kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien 

pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan 

yang tidak diharapkan, seperti perubahan dalam investasi, ekspor, 

maupun pengeluaran-pengeluaran lain. 

d. Teori Konsumsi Pendapatan Relatif 

Teori ini dikemukakan oleh James S. Duesenberry. Menurut 

Duesenberry, kenaikan penghasilan masyarakat secara keseluruhan 

tidak akan mengubah distribusi penghasilan seluruh masyarakat. Untuk 

jangka pendek besarnya konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya 

penghasilan tertinggi yang pernah diperoleh. 
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E. Nilai Tukar 

Secara umum nilai tukar dapat diartikan sebagai perbandingan 

antara harga mata uang suatu Negara dengan harga mata uang Negara lain. 

Nilai tukar antar mata uang disebut juga sebagai nilai kurs, nilai kurs 

merupakan harga satu satuan mata uang asing dalam satuan uang dalam 

negeri atau dengan kata lain merupakan harga suatu matta uang apabila 

ditukarkan dengan satu mata uang lainnya. Menurut Iskandar Simorangkir 

dan Suseno, nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs 

adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat 

juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. 

Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari 

sebagaimana diuraikan diatas adalah dalam pengertian nominal (nilai tukar 

nominal). Dalam menganalisis nilai tukar juga dapat mengenal apa yang 

disebut sebagai nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal 

yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga didalam negeri 

dibanding dengan harga-harga di luar negeri.  

Dalam transaksi perdagangan Internasional, suatu negara tidak 

hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa 

negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar riil suatu negara terhadap 

mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju 

inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-

rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata 

uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif. Sebagai suatu angka rata-rata 
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biasanya dalam menghitung nilai tukar efektif tersebut dipergunakan suatu 

bobot atas suatu mata uang tertentu. Bobot tersebut misalnya, dapat berupa 

pangsa perdagangan suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar efektif ini 

dapat dihitung antara satu negara dengan negara lain (bilateral) atau satu 

negara dengan beberapa Negara (multilateral). 

1. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar 

Perubahan nilai tukar mata uang disebabkan oleh banyak faktor. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan 

penawaran mata uang menurut Madura (2008:89) faktor yang 

mempengaruhi nilai tukar yaitu tingkat inflasi, suku bunga relatif, 

tingkat pendapatan relatif, kontrol pemerintah dan ekspektasi. Menurut 

Sukirno (2010:402) faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai 

tukar yang paling penting adalah: 

a. Cita rasa masyarakat 

Cita rasa terhadap produk domestik naik maka nilai impor akan 

menurun, menyebabkan permintaan mata uang asing turun sehingga 

nilai tukar rupiah menguat. Cita rasa terhadap produk luar negeri 

naik maka nilai impor akan naik, menyebabkan permintaan mata 

uang asing meningkat menyebabkan melemahnya nilai tukar. 

b. Harga barang ekspor dan impor 

Harga barang domestik murah maka ekspor naik, menyebabkan 

permintaan mata uang asing menurun sehingga nilai tukar rupiah 

menguat. Harga barang domestik mahal maka ekspor turun, 
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menyebabkan permintaan mata uang asing berkurang sehingga nilai 

tukar mata uang melemah. 

c. Inflasi 

Inflasi yang tinggi menyebabkan harga domestik naik maka impor 

meningkat, menyebabkan permintaan mata uang asing bertambah 

sehingga nilai tukar melemah. 

d. Suku bunga 

Suku bunga tinggi maka aliran modal kedalam negeri meningkat, 

sehingga permintaan terhadap mata uang naik menyebabkan nilai 

tukar menguat. Suku bunga rendah maka aliran modal ke luar negeri 

meningkat, sehingga permintaan terhadap mata uang asing 

meningkat menyebabkan nilai tukar melemah. 

e. Pertumbuhan ekonomi 

Efek yang akan ditimbulkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada 

nilai mata uangnya tergantung pada pertumbuhan ekonominya. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan 

produktivitas meningkat akan meningkatkan penjualan produk 

dalam negeri ke luar negeri. Keadaan tersebut akan membuat 

permintaan atas mata uang domestic meningkat sehingga nilai tukar 

menguat. Pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan permintaan 

barang dari luar negeri lebih besar daripada barang domestik akan 

menurunkan permintaan mata uang domestik sehingga nilai tukar 

melemah. 
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2. Sistem Nilai Tukar 

Sistem nilai tukar merupakan sistem yang digunakan sebuah negara 

untuk menentukan besarnya nilai tukar mata uangnya terhadap nilai 

mata uang negara lain. Sebelum menetapkan sistem nilai tukar yang 

akan digunakan, pemerintah mendapatkan masukan dari Bank Indonesia 

selaku otoritas moneter. Bank Indonesia melakukan tinjauan tentang 

keadaan ekonomi nasional dan internasional sebelum melakukan usulan 

kepada pemerintah. Setelah nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah 

selanjutnya pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab atas kestabilan nilai tukar di 

Indonesia. Terdapat tiga sistem nilai tukar yang telah dianut oleh 

Indoensia sejak periode 1970 sampai saat ini. Sistem nilai tukar yang 

telah dianut Indonesia menurut Sitompul (2009:14) yaitu, “nilai tukar 

tetap (fixed exchange rate), nilai tukar mengambang terkendali 

(Managed floating exchange rate), dan nilai tukar mengambang bebas 

(free floating exchange rate)”. 

a. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate) 

Menurut Sitompul (2009:16) sistem nilai tukar tetap merupakan 

sistem yang ditetapkan berdasarkan tingkat nilai tukar mata uang 

domestik pada nilai mata uang asing pada tingkat tertentu, tanpa 

melihat atau memperhatikan jumlah permintaan dan penawaran 

mata uang yang terjadi. Sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1978 

Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap walaupun dalam kurun 



40 
 

waktu 8 tahun tersebut Indonesia telah melakukan devaluasi 

sebanyak 3 kali. Devaluasi tersebut dilakukan karena nilai tukar 

mata uang rupiah terhadap dollar AS sudah tidak sesuai dengan nilai 

riil. Menurut undang-undang No 32 tahun 1964 nilai tukar 

rupiah terhadap dollar AS secara resmi ditetapkan sebesar Rp 250 

per 1 dollar AS. Nilai tukar dengan mata uang yang lain ditetapkan 

berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dipasar domestik 

maupun internasional. Pemerintah akan melakukan intervensi 

apabila nilai tukar berfluktuasi terlalu besar. Sistem penetapan nilai 

tukar tetap ini, nilai tukar yang ditetapkan dapat terlalu tinggi (over 

valued) atau terlalu rendah (under valued) dari nilai riil nya. 

b. Sistem  Nilai  Tukar Mengambang Terkendali  (Managed  Floating  

Exchange Rate) 

Sistem mengambang terkendali ini membiarkan nilai tukar 

berfluktuasi secara bebas, sehingga tidak ada batasan-batasan resmi 

pada nilai tukar.  Meningkat atau melemahnya nilai tukar 

bergantung pada permintaan pasar. Sistem ini juga seperti sistem 

nilai tukar tetap, maksut dari terkendali tersebut apabila fluktuasi 

sudah  melebihi batas kewajaran maka pemerintah melakukan 

intervensi. Intervensi dilakukan agar fluktuasi masih dalam tingkat 

kewajaran. Sistem nilai tukar mengambang terkendali ini 

diharapkan dapat mencapai nilai tukar rupiah yang realistis. Sifat 

mengambang yang dimiliki diharapkan dapat mencapai suatu nilai 



41 
 

tukar yang wajar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran di 

pasar valuta asing. Sifat terkendali yang dimiliki diharapkan 

fluktuasi nilai tukar rupiah dapat diatur sehingga unsur spekulasi 

yang dapat menghambat ekspor dan kestabilan moneter serta impor 

yang berlebihan dapat dihindari (Sitompul, 2009:20). 

c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (Free Floating Exchange 

Rate) 

Sistem nilai tukar mengambang bebas merupakan sistem nilai tukar 

yang dianut Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini. 

Perubahan nilai tukar dari sistem nilai tukar mengambang terkendali 

menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas disebabkan krisis 

ekonomi Indonesia dan negara-negara lain di asia. Perubahan sistem 

tersebut diharapkan mampu membuat rupiah menguat walaupun 

rupiah memiliki kecenderungan melemah. Menurut Sitompul 

(2009:22) diterapkannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah 

sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku 

adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan 

penawaran dan permintaan. Bank Indonesia pada waktu-waktu 

tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang 

berlebihan. 
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F. Ekspor 

1. Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah  penjualan produk perusahaan di luar negeri. 

Perusahaan tidak harus memiliki fasilitas  produksi di luar negeri; 

produk akhir dapat langsung dikirim ke pembeli. Akan tetapi, ekspor 

biasanya lebih kompleks daripada penjualan barang di dalam  negeri. 

Menurut Apridar (2012: 81), ekspor adalah proses transportasi barang 

atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya 

dalam proses perdagangan. Ekspor barang secara besar umumnya 

membutuhkancampur tangan dari bea cukai di Negara pengirim maupun 

penerima. Proses ekspor seringkali digunakan oleh perusahaan dengan 

skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk 

bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena 

risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila 

dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya 

misalnya franchise dan akuisisi. 

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Ekspor 

Faktor – faktor yang mempengaruhi ekspor (Soekartawi, 2005:122) 

sebagai berikut, yaitu 

a. Harga Internasional 

Makin besar selisih antar harga di pasar internasional dengan harga 

domestik akan menyebabkan jumlah komoditi yang akan diekspor 

https://id.wikipedia.org/wiki/Franchise
https://id.wikipedia.org/wiki/Akuisisi
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menjadi bertambah banyak. Naik-turunnya harga tersebut 

disebabkan oleh : 

1) Keadaan perekonomian Negara pengekspor, dimana dengan 

tingginya inflasi di pasaran domestik akan  menyebabkan  harga 

di pasaran domestik menjadi naik, sehingga secara riil harga 

komoditi tersebut jika ditinjau dari pasaran internasional akan 

terlihat semakin menurun. 

2) Harga di pasaran internasional semakin meningkat, dimana 

harga pasaran internasional merupakan keseimbangan antara 

penawaran ekspor dan permintaan impor dunia suatu komoditas 

di pasaran dunia meningkat sehingga jika harga komditas di 

pasaran domestik tersebut stabil, maka selisih harga 

internasional dan harga domestik semakin besar. Akibat dari 

kedua hal diatas akan mendorong ekspor komoditi tersebut. 

b. Nilai Tukar Uang (Exchange Rate) 

Efek dari kebijaksanaan nilai tukar uang adalah berkaitan dengan 

kebijaksanaan devaluasi, (yaitu penurunan nilai mata uang domestik 

terhadap mata uang luar negeri) terhadap ekspor impor suatu Negara 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah evaluasi 

elastisitas harga untuk ekspor, elastisitas harga untuk impor dan 

daya saing komoditas tersebut dipasar internasional. Apabila 

elastisitas harga untuk ekspor lebih tinggi daripada harga untuk 

impor maka devaluasi cenderung menguntungkan dan sebaliknya 
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jika elastisitas harga untuk impor lebih tinggi daripada harga untuk 

ekspor maka kebijaksanaan devaluasi tidak menguntungkan. 

c. Kuota Ekspor Impor 

Dengan adanya kuota ekspor bagi negara produsen komoditi tertentu 

maka ekspor komoditi tersebut akan mengalami hambatan terutama 

bagi negara-negara penghasil komoditi yang jumlahnya relatif 

sedikit. Oleh karena pada saat harga di pasar internasional tinggi, 

misalnya sebagai akibat dari kerusakan komoditi tersebut, maka 

Negara-negara penghasil komoditi yang relatif sedikit tersebut tidak 

dapat memanfaatkan keadaan tersebut. 

d. Kebijaksanaan Tarif dan Non-tarif 

Kebijakan tarif biasanya dikenakan untuk komoditi impor atau 

komoditi substitusi impor. Maksudnya adalah untuk menjaga harga 

produk dalam negeri dalam tingkatan tertentu sehingga dengan 

harga tersebut dapat atau mampu mendorong pengembangan 

komoditi tersebut. Disamping kebijaksanaan tarif, juga dikenal 

kebijakan nontariff. Maksudnya untuk mendorong tujuan 

diversifikasi tujuan ekspor. 

e. Kebijaksanaan Meningkatkan Ekspor  

Dalam upaya meningkatkan ekspor, pemerintah dapat menggunakan 

beberapa kebijaksanaan antara lain pemberian fasilitas-fasilitas 

kemudahan yang menunjang kegiatan ekspor. Fasilitas-fasilitas 

tersebut harus bias berupa kredit ekspor, kebebasan eksportir untuk 
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menggunakan devisanya, penyederhanaan tata laksana dan  lainnya. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam 

upaya meningkatkan ekspor bukanlah berdiri sendiri melainkan 

berangkai. Hasil tersebut dapat dilihat pada nilai volume ekspor 

pada tahun 1987/1988 dimana di samping nilainya naik; proporsi 

ekspor nonmigas mulai melebihi nilai ekspor migas. 

3. Kebijakan Ekspor 

Ekspor diyakini memiliki pengaruh yang kuat dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Negara. Pemerintah selaku regulator senantiasa 

berusaha untuk meningkatkan arus ekspor ke luar negeri. Peningkatan 

ekspor akan meningkatkan jumlah valuta asing ke dalam  negara maka 

maka semakin banyak valuta asing yangdihasilkan sehingga cadangan 

devisa meningkat. Menurut Gilarso (2004:315) menyebutkan bahwa 

untuk mendorong ekspor, pemerintah dapat melakukan antara lain : 

a. Diversifikasi Ekspor 

Diversifikasi ekspor dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi 

komoditi dan diversifikasi pasar. Diversifikasi komoditi dapat 

dilakukan dengan menambah nilai (value added). Memberikan nilai 

tambah tidak hanya akan meperluas diversifikasi komoditi namun 

sekaligus pendapatan. Sedangkan diversifikasi pasar dilakukan 

dengan menambah area pemasaran komoditi Indonesia.  
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b. Subsidi dan Premi Ekspor 

Untuk menekankan harga jual barang ekspor ke luar negeri, 

pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pelaku bisnis 

denggan memberikan subsidi dalam bentuk keringanan pajak, tariff 

angkutan yang murah atau kredit bank yang murah, bantuan 

langsung berupa pemberian modal usaha, dan bantuan tidak 

langsung data berupa penyederhanaan prosedur ekspor dan 

peningkatan saran umum. 

c. Pengendalian Harga dalam Negeri 

Penting sekali bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga 

domestik. Inflasi dapat membuat barang-barang ekspor menjadi 

mahal. Sehingga keberadaan sumber daya dengan harga yang relatif 

stabil dan terjamin ketersediaannya akan membuat pelaku bisnis 

lebih mudah dalam operasional dan penetapan harga. 

d. Devaluasi 

Devaluasi nilai tukar akan membuat harga komoditi dalam negeri 

lebih murah di pasar internasional sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan ekspor. 

e. Perjanjian Internasional 

Untuk meningkatkan ekspor, pemerintahan suatu Negara melakukan 

perjanjian baik perjanjian antara dua Negara (bilateral), perjanjian 

dengan banyak Negara (multilateral), dan perjanjian dengan blok 

perdaggangan. Hubungan kerjasama tersebut diharapkan dapat 
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meningkatkan bidang ekonomi untuk Negara-negara yang 

bersangkutan.  

4. Pengaruh antar Variabel 

1. Pengaruh Produksi terhadap Volume Ekspor 

Menurut Salvatore (2005 : 245) produksi suatu barang menunjukkan 

barang siap untuk dijual ke pasar. Penawaran suatu komoditi 

dipengaruhi oleh beberapa jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen 

atau penjual. Produksi domestik akan menyuplai persediaan kebuuhan 

suatu komoditas dalam negeri dan untuk permintaan dari luar negeri. 

Semakin banyak produksi yang dihasilkan maka akan semakin banyak 

barang yang tersedia ditawarkan sehingga akan meningkatkan 

penawaran komoditas tersebut. Berdasarkan dari penelitian terdahulu 

yang berjudul “Pengaruh Produksi, Harga dan Nilai Tukar Terhadap 

Volume Ekspor (Studi pada Volume Ekspor Udang dari Indonesia ke 

Jepang Periode Tahun 2012 - 2014)” (Kusumawati, 2016) menunjukkan 

bahwa variabel produksi udang domestik secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor udang dari Indonesia ke Jepang. 

2. Pengaruh Konsumsi terhadap Volume Ekspor 

Menurut Dumairy (1996: 114) yang dikutip oleh Utami (2019), 

pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam 

perekonomian tergantung pada pendapatan yang diterima oleh mereka. 

Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula konsumsinya. 

Pendapatan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi 
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pengeluaran konsumi masyarakat. Permintaan adalah berbagai 

kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang 

yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga 

untuk suatu periode tertentu. Dimana apabila permintaan komoditas di 

suatu negara meningkat maka konsumsi di negara tersebut meningkat. 

Maka terjadinya peningkatan konsumsi di negara pengimpor akan 

menguntungkan di negara produsen atau negara pengekspor karena hal 

tersebut secara langsung negara pengimpor akan meminta pengiriman 

kembali untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Sehingga jumlah 

yang di ekspor di negara produsen akan meningkat, hal tersebut akan 

mempengaruhi jumlah ekspor. 

3. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor 

Menurut Krugman (2005:41) nilai tukar atau kurs merupakan harga 

suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Berdasarkan penelitian 

terdahulu dengan judul “Pengaruh Produksi, Harga Internasional dan 

Nilai Tukar Terhadap Volume Ekspor Rumput Laut Indonesia” 

(Simanjuntak, 2017) dan penelitian Ginting (2013) dengan judul 

“Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia periode 2005 : I – 

2012 : III” ) menunjukkan bahwa variabel nilai tukar negatif dan 

berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor. 
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5. Model Konseptual dan Hipotesis 

1. Model Konseptual 

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat ditentukan 

suatu model konseptual tentang pengaruh produksi kopi Indonesia, 

konsumsi kopi masyarakat Indonesia dan nilai tukar Rupiah terhadap 

volume ekspor kopi Indonesia. Hubungan konseptual tersebut 

dijelaskan pada Gambar 7 dibawah ini. 

 

Gambar 7 Model Konseptual 

Sumber : Diolah oleh penulis, 2019 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai kesimpulan atau jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan 

kerangka pemikiran. Hipotesis juga dapat disebut sebagai teori peneliti 

(Zulganef, 2008:46). 

Menurut Ginting (2013), Jika nilai tukar (direct term) meningkat 

(terapresiasi), dengan asumsi rasio harga konstan, maka ada hubungan 
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positif dengan neraca perdagangan. Apabila nilai tukar rupiah 

meningkat menjadi lebih tinggi angkanya akan memberikan indikasi 

rendahnya harga komoditi domestik Indonesia jika dibandingkan 

dengan harga komoditi yang sama di negara lain. 

Menurut Dumairy (1996: 114) yang dikutip oleh Utami (2019), 

pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam 

perekonomian tergantung pada pendapatan yang diterima oleh mereka. 

Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula konsumsinya. 

Pendapatan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi 

pengeluaran konsumi masyarakat. 

Menurut Salvatore (2005 : 245), produksi suatu barang 

menunjukkan barang siap untuk dijual ke pasar. Penawaran suatu 

komoditi dipengaruhi oleh beberapa jumlah barang yang dihasilkan oleh 

produsen atau penjual. Produksi domestik akan menyuplai persediaan 

kebuuhan suatu komoditas dalam negeri dan untuk permintaan dari luar 

negeri. Semakin banyak produksi yang dihasilkan maka akan semakin 

banyak barang yang tersedia ditawarkan sehingga akan meningkatkan 

penawaran komoditas tersebut. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan teori diatas maka 

hipotesis sementara untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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H1 : Variabel Produksi (X1), Variabel Konsumsi (X2) dan Variabel 

Nilai Tukar (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Volume Ekspor (Y). 

H2 : Variabel Produksi (X1) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor (Y). 

H3 : Variabel Konsumsi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor (Y) 

H4 : Variabel Nilai Tukar (X3) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor (Y). 

l  

Gambar 8 Model Hipotesis 

Sumber: diolah oleh penulis (2019) 

 

Keterangan : 

= Pengaruh Simultan 

= Perngaruh Parsial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian penjelasan atau explanatory research yang menjelaskan 

mengenai hubungan sebab akibat atau kausal antara variabel melalui 

pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:5), penelitian 

penjelasan adalah penelitian yang membahas hubungan antara variabel 

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan dan 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pendekatan 

kuantitatif menghasilkan data riil berupa angka dan dapat diukur dengan 

pasti. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Peneliti melakukan penelitian melalui website-website resmi pemerintah, 

diantaranya : Badan Pusat Statistik (http://bps.go.id/), Kementerian 

Pertanian (http://www.pertanian.go.id/), Bank Indonesia 

(http://www.bi.go.id/), International Coffee Organization 

(http://www.ico.org/) serta website resmi lainnya yang terkait dengan 

penelitian. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena menyediakan 

data-data yang lengkap dalam bentuk data sekunder yang dibutuhkan dalam 
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penelitian ini. Penggunaan website resmi diperlukan karena keabsahan data 

yang akurat, rutin diperbaharui setiap tahunnya serta sudah mendapatkan 

pengakuan oleh pemerintah dan lembaga internasional .  

C. Konsep, Variabel, Definisi Variabel dan Skala Pengukuran 

1. Konsep 

Konsep pada penelitian ini meliputi : 

a. Konsep Volume Ekspor meliputi jumlah total barang yang diekspor 

suatu Negara dan diukur dalam satuan ton. 

b. Konsep Produksi meliputi jumlah kuantitas produk yang dapat 

dihasilkan dalam periode waktu tertentu menggunakan sumber daya 

yang tersedia dan dinyatakan dalam satuan ton. 

c. Konsep Konsumsi meliputi jumlah konsumsi masyarakt Indonesia 

dalam periode waktu tertentu dan diukur dalam satuan ton. 

d. Konsep Nilai Tukar meliputi nilai mata uang Negara asing dalam 

satuan mata uang domestik. 

2. Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu : 

a. Variabel independen (X) 

Menurut Sugiyono (2010:59), variabel independen atau juga disebut 

dengan variabel bebas adaah merupakan variabel yang 

memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
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variabel dependen (terikat). Variabel independen penelitian ini 

adalah : 

X1 = Produksi Kopi Indonesia 

X2 = Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia 

X3 = Nilai Tukar 

b. Variabel dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2010:59), variabel dependen atau dapat 

disebut dengan varibel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen di dalam penelitian ini adalah Volume Ekspor Kopi 

Indonesia (Y) 

3. Definisi Operasionalisasi 

Definisi operasionalisasi dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu : 

a. Produksi Kopi Indonesia 

Produksi kopi dalam penelitian ini merupakan produksi kopi secara 

keseluruhan yang dihasilkan dan dinyatakan dalam satuan ton. Data 

yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik 

(https://www.bps.go.id/) berbentuk data bulanan dalam periode 

Januari 2015 sampai dengan Desember 2018. 

b. Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia 

Konsumsi kopi masyarakat Indonesia dalam penelitian ini 

merupakan konsumsi kopi masyarakat secara keseluruhan yang 

dihasilkan dan dinyatakan dalam satuan ton. Data yang diperoleh 

https://www.bps.go.id/
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dari website resmi Kementerian Pertanian Direktoran Perkebunan 

(http://ditjenbun.pertanian.go.id/) berbentuk data tahunan. Sehingga 

dilakukan interpolasi data untuk mendapatkan data bulanan. Metode 

interpolasi data dalam penelitian ini adalah mencari data bulanan 

dari data tahunan dengan menggunakan Conversion option – Eviews 

11, sehingga memperoleh data bulanan konsumsi kopi masyarakat 

Indonesia dalam periode Januari 2015 sampai dengan Desember 

2018. 

c. Nilai Tukar 

Dalam transaksi perdagangan internasional nilai tukar yang 

digunakan yaitu mata uang Indonesia Rupiah terhadap mata uang 

Amerika Serikat US Dollar. Data yang digunakan merupakan hasil 

penyimpulan data kurs beli dan kurs jual yang disebut dengan kurs 

tengah. Data bulanan mengenai nilai tukar dapat diambil dari 

website resmi Bank Indonesia (https://www.bi.go.id) dalam periode 

Januari 2015 sampai dengan Desember 2018. 

d. Volume Ekspor Kopi 

Volume ekspor kopi dalam penelitian ini merupakan kuantitas kopi 

secara keseluruhan yang dihasilkan dan dinyatakan dalam satuan 

ton. Data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik 

(https://www.bps.go.id/) berbentuk data bulanan dalam periode 

Januari 2015 sampai dengan Desember 2018. 

 

http://ditjenbun.pertanian.go.id/
https://www.bi.go.id/
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4. Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2011:92), skala pengukuran adalah standar untuk 

menentukan interval dalam alat pengukuran tertentu, sehingga 

penggunaan alat pengukuran dapat menyediakan nilai dalam bentuk 

angka untuk menciptakan data kuantitatif yang akurat. Skala 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval. 

Tabel 3 Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Produksi Produksi Kopi 

Indonesia (X1) 

Jumlah 

produksi kopi 

yang 

dihasilkan 

Indonesia 

Produksi kopi yang 

dihasilkan dalam satuan 

ton. 

Konsumsi Konsumsi 

Kopi 

Masyarakat 

Indonesia (X2) 

Jumlah 

konsumsi kopi 

masyarakat 

Indonesia 

Konsumsi kopi 

masyarakat Indonesia 

dalam satuan ton. 

Nilai 

Tukar 

Nilai Tukar 

(X3) 

Nilai tukar 

mata uang 

Rupiah 

terhadap US 

Dollar 

Kurs tengah dari mata 

uang Rupiah terhadap US 

Dollar. 

Volume 

Ekspor 

Volume 

Ekspor Kopi 

(Y) 

Jumlah volume 

ekspor kopi 

yang di ekspor 

Indonesia 

Volume kopi yang 

diekspor dalam satuan ton. 

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2019)  

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2005:90), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk meneliti dan 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk 
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meneliti bagaimana pengaruh antara produksi, konsumsi masyarakat 

Indonesia dan nilai tukar terhadap volume ekspor Indonesia. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah produksi, konsumsi, nilai 

tukar dan ekspor dari tahun 2015 - 2018. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005:91). Bila populasi besar 

dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalkan karena adanya keterbatasan dana, tenaga kerja dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. 

Sampel dalam penelitian ini adalah data variabel bulanan dari produksi 

kopi, konsumsi kopi masyarakat Indonesia, nilai tukar rupiah dan 

volume ekspor kopi Indonesia dalam periode Januari 2015 sampai 

dengan Desember 2018 sehingga diperoleh 48 sampel (n = 4 tahun x 12 

bulan).  

E. Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder merupakan data 

yang tidak langsung didapatkan peneliti di lapangan, misalnya peneliti 

harus mencari melalui dokumen. Data yang digunakan untuk penelitian 

ini diperoleh dari beberapa sumber dengan menggunakan studi literatur 

dan juga menggunakan data dari internet. 
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Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Data produksi kopi Indonesia yang digunakan adalah produksi kopi 

Indonesia yang diperoleh dari website resmi website resmi 

Kementerian Pertanian Direktoran Perkebunan 

(http://ditjenbun.pertanian.go.id/) dari Januari 2015 – Desember 

2018. 

b. Data konsumsi kopi masyarakat Indonesia yang digunakan adalah 

konsumsi kopi masyarakat Indonesia yang diperoleh dari website 

resmi Kementerian Pertanian Direktoran Perkebunan 

(http://ditjenbun.pertanian.go.id/) dari Januari 2015 – Desember 

2018. 

c. Data nilai tukar yang diperoleh dengan mencatat tingkat kurs tengah 

valuta rupiah terhadap dollar AS melalui website resmi Bank 

Indonesia (BI) www.bi.go.id dari Januari 2015 – Desember 2018. 

d. Data volume ekspor kopi Indonesia diperoleh berdasarkan dari laju 

peningkatan trend ekspor kopi dalam waktu 4 tahun melalui website 

resmi Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id dari Januari 2015 

– Desember 2018. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dengan teknik 

dokumentasi data statistik. Metode pengumpulan data dokumentasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data publikasi 

BPS dan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan serta 

http://ditjenbun.pertanian.go.id/
http://ditjenbun.pertanian.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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mencatat informasi yang tercantum pada website BI periode Januari 

2015 – Desember 2018. 

 

3. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa dokumen dan data 

sekunder. Pada pelaksanaan instrumen peneliti ini menggunakan data 

sekunder dalam bentuk dokumen resmi. Data yang diambil dari lembaga   

resmi yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian Direktorat 

Jenderal Perkebunan dan Bank Indonesia. 

F. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data sampel, 

peneliti tidak ingin menarik kesimpulan yang berlaku untuk semua 

populasi penelitian. Telah dijelaskan, penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif, sehingga dalam analisis data menggunakan 

analisis statistik. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2010: 206). Oleh karena itu, hasil dari analisis 

deskriptif belum dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

karena perlu diolah lebih lanjut agar informasi dapat mencerminkan 

kondisi populasi dengan benar. 
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2. Analisis Inferensial 

Menurut Sugiyono (2010:207), analisis inferensial adalah analisis 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. Berbeda dengan statistik deskriptif, 

statistik inferensial terdapat uji signifikansi. Signifikansi merupakan 

kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu 

(Sugiyono, 2010:208). Fungi dari ujisignifikasi yaitu untuk menentukan 

besar tarif signifikansi atas kesimpulan yang ditarik. 

a. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda yang baik adalah model yang 

terbebas dari asumsi-asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinealitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji 

asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

penyimpangan dalam asumsi klasik tersebut. Apabila ada 

penyimpangan setelah diuji maka model regresi tersebut menjadi 

bias. Hal tersebut mengindikasi bahwa penelitian tidak hanya 

dipengaruhi oleh  variabel yang diteliti namun juga dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

1) Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

terjadi multikolinearitas atau tidak ada kolerasi antar variabel 
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independen. Pengambilan keputusan yang digunakan menurut 

Ghozali (2006:91) adalah: 

1. Jika Variance Inflation Factor > 10 dan nilai Tolerance < 0,1 

maka model regresi bebas dari multikolinearitas. 

2. Jika Variance Inflation Factor < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 

maka model regresi terdapat multikolinearitas. 

2) Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam suatu model  regreasi  terdapat  hubungan  korelasi  

pada  residual  pada  periode  t  dan periode t-1. Metode 

pengujian yang sering digunakan untuk menguji autokorelasi 

adalah uji Durbin Watson (uji DW). Dasar pengambilan 

keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2006:120) 

yaitu: 

1. Jika d < dl atau d > 4-dl , maka terjadi autokorelasi antar nilai 

residu 

2. Jika du < d > 4-du , maka tidak terjadi autokorelasi antar nilai 

residu c. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Dasar analisisnya menurut Ghozali 

(2006:105) adalah sebagai berikut: 

1. Jika  ada  pola  tertentu  seperti  titik-titik   yang  membentuk  

pola  teratur, mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik  yang  

menyebar  diatas  dan dibawah titik 0 dan sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas atau bisa disebut 

homoskedastisitas. 

4) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas untuk menguji data variabel bebas (x) 

dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. 

Normalitas distribusi data dapat diuji dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smimov. Menurut Sujianto (2009:83) dasar 

pengambilan keputusan yang digunakan yaitu: 

1. Jika nilai signifikasi ≥ taraf nyata, maka distribusi data tidak 

normal. 

2. Jika nilai signifikasi < taraf nyata, maka distribusi data 

adalah normal. 

b. Regresi Linier Berganda 

Menurut Siregar (2013:405) “analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan 
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datang, berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat”. Pengujian 

ini dapat arah hubungan dan besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Bentik umum persamaan regresi linier berganda yang menunjukkan 

hubungan antar variabel adalah : 

 

 

Keterangan : 

Y = Nilai estimasi Y 

a = Intersep / konstanta (titik potong kurva terhadap sumbu Y) 

b = kemiringan (slope) / koefisien regresi 

X =Variabel Independen 

e = Error Term / faktor penggangu 

 

penelitian ini terjadi penyesuaian persamaan regresi linier berganda 

sesuai dengan variabel-variabel penelitian, yaitu Produksi (X1),  

Konsumsi Masyarakat Indonesia (X2), Nilai Tukar (X3) dan Volume 

Ekspor Kopi Indonesia (Y), maka model persamaan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini menjadi : 

 

 

Keterangan : 

Y = Volume Ekspor Kopi Indonesia 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X1 = Produksi Kopi Indonesia 

X2 = Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia 

X3 = Nilai Tukar 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Y = a + b1X1 + b2X2 + ….. + e 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Algifari (2009:45) menjelaskan bahwa koefisien 

determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua 

variabel (variabel dependen dan variabel independen) yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. 

Nilai koefisien determinasi didapatkan dari hasil analisis 

menggunakan aplikasi SPSS. Semakin besar nilai R2 maka semakin 

besar variasi variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y). Koefisien determinasi bernilai nol sampai satu (0 ≤ R2 ≤ 1), 

sehingga pengambilan keputusan menjadi : 

1. Jika nilai R2 mendekati nol, berarti kemampuan variabel-

variabel dependen dalam menjelaskan variabl independen 

sangat terbatas. 

2. Jika nilai R2 mendekati angka satu, berarti kemampuan 

variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel 

independen sangat penting. 

d. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan statistik dilakukan untuk 

menentukan apakah hipotesis sementara yang diajukan peneliti 

diterima atau ditolak. 
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1) Uji F 

Hipotesis   pertama   dilakukan   dengan   menggunakan   uji   

F   yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan antara 

variabel bebas dengan variabel  terikat.  Apabila  probabilitasnya  

lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat dikatakan   bahwa   semua   

variabel   independen   secara   serentak   berpengaruh terhadap 

variabel terikatnya. Dasar pengambilan keputusan adalah 

dengan mengunakan taraf signifikan, yaitu: 

1. Perbandingan Fhitung dan Ftabel 

a. Bila Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Bila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Perbandingan nilai signifikan dan taraf nyata 

a. Bila nilai signifikansi ≥ taraf nyata, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

b. Bila nilai signifikansi < taraf nyata, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

2) Uji t 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependennya. Jika probabilitasnya lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen 
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berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan 

keputusan dilakukan dengan dua perbandingan, yaitu: 

1. Perbandingan thitung dan ttabel 

a. Bila thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Bila thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Perbandingan nilai signifikan dan taraf nyata 

a. Bila nilai signifikansi ≥ taraf nyata, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

b. Bila nilai signifikansi < taraf nyata, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Untuk 

penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah Badan Pusat Statistik, Direktorat 

Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian, dan BI. Data dapat diperoleh 

melalui situs resmi keempat lokasi penelitian tersebut. 

a. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS 

merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 

6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang 

Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 

16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang 

ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

a. Peranan BPS 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan 

yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :   

1) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. 

Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan 

67 
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sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan 

lainnya sebagai data sekunder. 

2) Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah 

atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan 

nasional. 

3) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan 

metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang 

pendidikan dan pelatihan statistik. 

4) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara 

lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 

b. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS 

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat 

Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

1) Tugas 

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

2) Fungsi 

a) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan 

dibidang statistik; 

b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan 

regional; 
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c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; 

d) Penetapan sistem statistik nasional; 

e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi 

pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan 

f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 

umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah 

tangga. 

3) Kewenangan 

a) Penyusunan rencana nasional secara makro di 

bidangnya; 

b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 

pembangunan secara makro; 

c) Penetapan sistem informasi di bidangnya; 

d) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional; 

e) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu; 

i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di 

bidang kegiatan statistik; 

ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei 

statistik sektoral. 

 



70 
 

b. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 

a. Visi dan Misi 

1) Visi 

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat jenderal perkebunan untuk 

melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk 

meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 

secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian 

bio-industry berkelanjutan. Dalam rangka mendukung visi 

Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 yaitu mewujudkan 

sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilakn 

beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi 

berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan 

kesejahteraan petani. 

2) Misi 

a) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran 

dan kerja sama teknis yang berkualitas; pengelolaan 

administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; 

memberikan pelayanan umum, tata laksanan, kepegawaian, 

humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang 

berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

danpenyediaan data serta informasi yang berkualitas; 
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b) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas 

usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan 

penyegar dan tanaman tahunan; 

b. Tugas dan Fungsi 

1) Tugas 

Direktorat jenderal perkebunan mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi tekni di bidang 

perkebunan. 

2) Fungsi 

a) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembenihan 

dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan 

perkebunan. 

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembenihan dan sarana 

produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan. 

c) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 

di bidang pembenihan dan sarana produksi budidaya serta 

perlindungan perkebunan. 

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pembenihan dan sarana produksi, budidaya serta 

perlindungan perkebunan. 

e) Pelaksanaan adminsitrasi Direktorat Jenderal. 
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c. Bank Indonesia (BI) 

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini 

memiliki nama lain De Javasche Bank yang dipergunakan pada masa 

Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan 

tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai 

mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang 

negara lain. 

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang 

merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi 

perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan 

dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan 

mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek 

makroprudensial sistem perbankan secara makro. 

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk 

mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur 
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a. Status dan Kedudukan Bank Indonesia 

1) Lembaga Negara yang Independen 

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, 

yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan 

berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 

2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan 

sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal 

yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam 

merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan 

wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga 

berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi 

dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. 

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar 

Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya 

sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. 
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2) Sebagai Badan Hukum 

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik 

maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-

undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia 

berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang 

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat 

seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank 

Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di 

dalam maupun di luar pengadilan. 

b. Visi, Misi dan Nilai Strategis 

1) Visi 

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap 

perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging 

markets. 

2) Misi 

a) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui 

efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan 

Bank Indonesia. 

b) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui 

efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia 

dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas 

Jasa Keuangan. 
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c) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital 

melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank 

Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta 

mitra strategis lain. 

d) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui 

sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan 

kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah 

serta kebijakan mitra strategis lain. 

e) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan 

pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui 

akselerasi pendalaman pasar keuangan. 

f) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah 

di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. 

g) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber 

daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank 

Indonesia. 

3) Nilai-Nilai Strategis 

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan 

integritas (trust and integrity); (ii) profesionalisme 

(professionalism); (iii) keunggulan (excellence); (iv) 

mengutamakan kepentingan umum (public interest); dan (v) 
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koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) 

yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi). 

c. Tujuan dan Tugas 

1) Tujuan Tunggal 

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia 

mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 

dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan 

jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, 

sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan 

tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus 

dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. 

Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia 

ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 

2) Tiga Pilar Utama 

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh 

tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang 

tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah 

dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar. 
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 Gambar 9 Pilar Utama BI (www.bi.go.id) 

2. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif variabel digunakan agar dapat mendeskripsikan, 

menjelaskan serta meringkas data yang akan digunakan dalam 

penelitian. Statistik deskriptif adalah melakukan pengamatan data 

melalui banyakanya jumlah data dalam setiap variabel, nilai minimum 

data (min), nilai maksimum data (max), rata-rata data (mean) dan 

standar deviasi data (standard deviation). 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan 

dianalisis, yaitu : volume ekspor hasil perikanan Indonesia sebagai 

variabel dependen (terikat) dan produksi hasil perikanan ndonesia dan 

nilai tukar rupiah sebagai variabel independen (bebas). Analisis 

deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian dijabarkan sebagai 

berikut : 
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1) Produksi Kopi Indonesia 

Produksi kopi Indonesia merupakan produksi kopi yang dihasilkan 

dari dalam negeri. Produksi kopi Indonesia yang terhitung 

merupakan produksi kopi yang dihasilkan dari seluruh wilayah 

provinsi yang ada di Indonesia. Data mengenai produksi kopi 

Indonesia menunjukkan bahwa produksi kopi tidak selalu 

mengalami kenaikan setiap bulannya terkadang mengalami 

penurunan produksi. Produksi kopi dinyatakan dalam satuan ton. 

Data produksi kopi berupa data bulanan yang dihitung dari Januari 

2015 – Desember 2018. Data produksi kopi Indonesia dapat dilihat 

pada tabel dibawah. 

Tabel 4 Produksi Kopi Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2018 (dalam 

ribuan ton) 

Bulan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Januari 500 400 400 400 

Februari 300 400 400 400 

Maret 500 400 400 400 

April 2,800 1,200 1,300 1,300 

Mei 5,100 2,200 2,300 2,300 

Juni 5,700 2,500 2,600 2,600 

Juli 3,300 1,400 1,500 3,900 

Agustus 8,500 3,700 3,800 2,400 

September 7,600 3,300 3,400 3,000 

Oktober 3,500 1,500 1,600 1,600 

November 2,600 2,600 2,700 2,700 

Desember 400 2,500 2,500 2,500 
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Tertinggi 8,500 3,700 3,800 3,900 

Terendah 300 400 400 400 

Rata-rata 3,400.00 1,841.67 1,908.33 1,958.33 

Standar 

Deviasi 
2,832.92 1,132.54 1,162.64 1,138.95 

Tertinggi   8,500     

Terendah   300    

Rata-rata   2,277.08    

Standar 

Deviasi 
  

1,797.07     

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah oleh peneliti, 2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa produksi kopi dari 

Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 mengalami fluktuasi. Produksi 

kopi tertinggi terjadi pada Agustus 2015 sebesar 8.500 ton dan untuk 

produksi terendah terjadi pada Februari 2015 sebesar 300 ton. Total nilai 

rata-rata produksi dari Januari 2015 – Desember 2018 yaitu 2.277,08 ton 

dengan standar deviasi 1.797,07 ton. Nilai standar deviasi yang rendah 

menunjukkan bahwa data-data tersebut memiliki kesamaan atau nilainya 

tidak jauh berbeda (homogen) dan dengan kata lain memiliki penyebaran 

data yang cukup rendah. Nilai standar deviasi tersebut masih memiliki 

sebaran yang normal karena tidak melebihi nilai rata-rata (mean). Berikut 

ini disajikan grafik perkembangan produksi kopi Indonesia periode Januari 

2015 – Desember 2018. 
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Gambar 10 Grafik Perkembangan Produksi Kopi Indonesia Tahun 2015 – 2018 

(satuan ton) 

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah oleh peneliti, 2019) 

 

 

2) Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia 

Konsumsi kopi masyarakat Indonesia merupakan jumlah kopi yang 

dikonsumsi masyarakat Indonesia. Konsumsi kopi masyarakat 

Indonesia yang terhitung merupakan konsumsi kopi yang diminum 

atau dikonsumsi oleh masyarakat seluruh wilayah provinsi yang ada 

di Indonesia. Data mengenai konsumsi kopi masyarakat Indonesia 

menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia stabil, tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan yang drastis. Data konsumsi 

masyarakat Indonesia dinyatakan dalam satuan kg yang kemudian 

peneliti ubah menjadi satuan ton untuk mempermudah dalam 

pengolahan data. Data yang didapatkan berdasarkan periode tahun 

2015 – 2018. 
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Tabel 5 Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia tahun 2015 – 2018 

(dalam satuan ton) 

No. Tahun Konsumsi 

1 2015 0,897 

2 2016 0,871 

3 2017 0,798 

4 2018 0,864 

 Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian 
 Pertanian, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, peneliti memerlukan data bulanan untuk 

pengolahan data maka dari itu data konsumsi diatas perlu diubah 

menjadi data bulanan dengan menggunakan Conversion option – 

Eviews 11. Berikut ini data yang sudah diubah menjadi data bulanan 

periode Januari 2015 – Desember 2018. 

Tabel 6 Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia Januari 2015 – Desember 2018 

(dalam satuan ton) 

Bulan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 

0.897 0.871 0.798 0.864 

Januari 0.0746 0.0742 0.0674 0.0676 

Februari 0.0747 0.0740 0.0669 0.0681 

Maret 0.0748 0.0738 0.0666 0.0687 

April 0.0749 0.0735 0.0663 0.0694 

Mei 0.0749 0.0732 0.0661 0.0702 

Juni 0.0749 0.0729 0.0660 0.0711 

Juli 0.0749 0.0726 0.0660 0.0720 

Agustus 0.0749 0.0722 0.0661 0.0730 

September 0.0748 0.0718 0.0662 0.0741 

Oktober 0.0747 0.0714 0.0664 0.0753 

November 0.0746 0.0709 0.0667 0.0766 

Desember 0.0744 0.0704 0.0671 0.0779 
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Tertinggi 0.0749 0.0742 0.0674 0.0779 

Terendah 0.0744 0.0704 0.0660 0.0676 

Rata-rata 0.0748 0.0726 0.0665 0.0720 

Standar Deviasi 0.0002 0.0012 0.0005 0.0034 

Tertinggi   0.0779     

Terendah  0.0660    

Rata-rata  0.0715    

Standar Deviasi   0.0035     

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Indonesia, Diolah 

peneliti, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa konsumsi kopi 

masyarakat Indonesia dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 

cukup stabil tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis. 

Konsumsi kopi tertinggi terjadi pada Desember 2018 sebesar 0,0779 ton dan 

untuk konsumsi terendah terjadi pada Juni 2017 dan Juli 2017 sebesar 

0,0660 ton. Total nilai rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia dari Januari 

2015 – Desember 2018 yaitu 0,0715 ton dengan standar deviasi 0,0035 ton. 

Nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa data-data tersebut 

memiliki kesamaan atau nilainya tidak jauh berbeda (homogen) dan dengan 

kata lain memiliki penyebaran data yang cukup rendah. Nilai standar deviasi 

tersebut masih memiliki sebaran yang normal karena tidak melebihi nilai 

rata-rata (mean). Berikut ini disajikan grafik perkembangan konsumsi kopi 

masyarakat Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2018. 
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Gambar 11 Grafik Perkembangan Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia 

Tahun 2015 - 2018 (satuan ton) 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (diolah 

oleh peneliti, 2019) 

 

3) Nilai Tukar Rupiah 

Nilai tukar merupakan perbandingan antara harga mata uang suatu 

negara dengan harga mata uang negera lainnya. Nilai tukar yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat yang digunakan dalam perdagangan internasional. 

Data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat disajikan 

dalam bentuk data bulanan dalam periode Januari 2015 – Desember 

2018. Data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang 

digunakan merupakan hasil penyimpulan data kurs beli dan kurs jual 

yang dikenal dengan kurs tengah. Nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat disajikan dalam table dibawah ini. 
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Tabel 7 Nilai Tukar Rupiah Januari 2015 – Desember 2018  

Bulan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Januari  Rp 12,579.10   Rp 13,889.05   Rp 13,358.71   Rp 13,380.36  

Februari  Rp 12,749.84   Rp 13,515.70   Rp 13,340.84   Rp 13,590.05  

Maret  Rp 13,066.82   Rp 13,193.14   Rp 13,345.50   Rp 13,758.29  

April  Rp 12,947.76   Rp 13,179.86   Rp 13,306.39   Rp 13,802.95  

Mei  Rp 13,140.53   Rp 13,419.65   Rp 13,323.35   Rp 14,059.70  

Juni  Rp 13,313.24   Rp 13,355.05   Rp 13,298.25   Rp 14,036.14  

Juli  Rp 13,374.79   Rp 13,118.82   Rp 13,342.10   Rp 14,414.50  

Agustus  Rp 13,781.75   Rp 13,165.00   Rp 13,341.82   Rp 14,559.86  

September  Rp 14,396.10   Rp 13,118.24   Rp 13,303.47   Rp 14,868.74  

Oktober  Rp 13,795.86   Rp 13,017.24   Rp 13,526.00   Rp 15,178.87  

November  Rp 13,672.57   Rp 13,310.50   Rp 13,527.36   Rp 14,696.86  

Desember  Rp 13,854.60   Rp 13,417.67   Rp 13,556.21   Rp 14,496.95  

          

Tertinggi  Rp 14,396.10   Rp 13,889.05   Rp 13,556.21   Rp 15,178.87  

Terendah  Rp 12,579.10   Rp 13,017.24   Rp 13,298.25   Rp 13,380.36  

Rata-rata  Rp 13,389.41   Rp 13,308.33   Rp 13,380.83   Rp 14,236.94  

Standar Deviasi  Rp      527.59   Rp      236.23   Rp        95.97   Rp      551.26  

Tertinggi    Rp 15,178.87      

Terendah   Rp 12,579.10     

Rata-rata   Rp 13,578.88     

Standar Deviasi    Rp      547.65      

Sumber : Bank Indonesia (BI), diolah peneliti, 2019 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 diatas nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang 

signifikan. Nilai tukar tertinggi terjadi pada Oktober 2018 sebesar 

Rp 15.178,87/US$. Untuk nilai tukar terendah terjadi pada Januari 

2015 sebesar Rp 12.579,10/US$. Total rata-rata nilai tukar rupiah 

dalam periode Januari 2015 – Desember 2018 adalah Rp 

13.578,88/US$ dengan nilai standar deviasi, yaitu Rp 547,65/US$. 

Nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa data-data 
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tesebut mmiliki kesamaan atau nilainya tidak jauh berbeda 

(homogen) dan dengan kata lain memiliki penyebara data yang 

cukup rendah. Nilai standar deviasi tersebut masih memiliki sebaran 

yang normal karena tidak melebihi nilai rata-rata (mean). Berikut ini 

disajikan grafik pengembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar 

pada Januari 2015 – Desember 2018. 

Gambar 12 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Tahun 2015 – 2018 

Sumber : Bank Indonesia (BI) (diolah oleh peneliti, 2019) 
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berupa data bulanan dari Januari 2015 sampai dengan Desember 

2018. Data volume ekspor kopi Indonesia diperoleh dari arsip Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perkebunan 

Kementerian Pertanian. Data volume ekspor hasil perikanan 

Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 8 Volume Ekspor Kopi indonesia Januari 2015 – Desember 2018  (satuan 

ton) 

Bulan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Januari 33,700 27,300 35,400 18,500 

Februari 33,000 27,900 33,700 16,400 

Maret 33,000 21,100 33,400 19,600 

April 41,400 20,600 33,700 17,900 

Mei 36,000 21,000 42,600 23,100 

Juni 41,300 28,200 41,500 19,900 

Juli 48,000 30,700 60,200 30,500 

Agustus 61,500 44,800 51,800 29,300 

September 55,900 43,700 38,800 26,100 

Oktober 53,200 54,500 41,700 26,500 

November 32,600 47,400 28,700 24,100 

Desember 30,000 45,200 22,600 25,500 

          

Tertinggi 61,500 54,500 60,200 30,500 

Terendah 32,600 20,600 22,600 16,400 

Rata-rata 41,633.33 34,366.67 38,675.00 23,116.67 

Standar Deviasi 10,588.96 11,969.53 10,063.90 4,632.85 

Tertinggi   61,500     

Terendah   16,400    

Rata-rata   34,447.92    

Standar Deviasi   11,791.07     

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa volume ekspor 

kopi dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 fluktuasi. 

Volume ekspor kopi tertinggi terjadi pada Agustus 2015 sebesar 
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61.500 ton dan untuk ekspor terendah terjadi pada Februari 2018 

sebesar 16.400 ton. Total nilai rata-rata volume ekspor kopi dari 

Januari 2015 – Desember 2018 yaitu 34.447,92 ton dengan standar 

deviasi 11.791,07 ton. Nilai standar deviasi yang rendah 

menunjukkan bahwa data-data tersebut memiliki kesamaan atau 

nilainya tidak jauh berbeda (homogen) dan dengan kata lain 

memiliki penyebaran data yang cukup redah. Nilai standar deviasi 

tersebut masih memiliki sebaran yang normal karena tidak melebihi 

nilai rata-rata (mean). Berikut ini disajikan grafik perkembangan 

volume ekspor kopi Indonesia periode Januari 2015 – Desember 

2018. 

 

Gambar 13 Grafik Perkembangan Volume Ekspor Tahun 2015 – 2018 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah oleh peneliti, 2019) 
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b. Analisis Inferensial 

Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel independen (bebas), yaitu : Produksi Kopi Indonesia (X1), 

Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia (X2) dan Nilai Tukar Rupiah 

(X3) terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Volume Ekspor Kopi 

Indonesia (Y). Persamaan regresi digunakan untuk megetahui bentuk 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Dengan menggunakan bantuan SPSS, mendapatkan hasil estimasi 

persamaan sebagai berikut : 

1) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Multikolinieritas 

Tabel 9 Collinearity Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS, Diolah peneliti, 2019 

 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebasnya. Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. 

Tampilan output SPSS  untuk Tolerance dan VIF mengindikasikan 

terdapat atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi. Nilai 

Tolerance tidak ada yang kurang dari 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang 

Coefficientsa

,912 1,096

,891 1,122

,903 1,107

Produksi

Konsumsi

Nilai Tukar

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ekspora. 
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melebihi 10. Tabel 9 menunjukkan ketiga variabel memilik inilai 

Tolerance lebih dari 0,10 yaitu, produksi sebesar 0,912, konsumsi 

sebesar 0,891 dan nilai tukar  sebesar 0,903.  VIF  menunjukkan  nilai  

kurang dari  10 yaitu, produksi sebesar 1,096, konsumsi sebesar 1,122 

dan nilai tukar sebesar 1,107. Berdasarkan dasar analisis yang telah 

ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel produksi, 

konsumsi dan nilai tukar terbebas dari multikolinieritas (Ghozali, 

2006:91) 

b) Uji Autokorelasi 

Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  

model  regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Berdasarkan uji yang dilakukan dengan bantuan 

SPSS yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 10 Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS, Diolah, 2019  

 

Berdasarkan table 10 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai 

Durbin Watson 1,877 dengan n=48 dan k=4 didapat  angka 

dl=1,3619 dan du=1,17206. Kedua nilai  DW hitung terletak  

Model Summaryb

1,877a

Model

1

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Produksi, Konsumsia. 

Dependent Variable: Eksporb. 
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antara du  dan 4-du  maka dapat  disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini acak atau tidak terjadi autokorelasi 

antar residual (Ghozali, 2006:120) 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya 

ketidaksamaan  variance dari residual atau pengamatan 

kepengamatan yang lain dalam model regresi dan dikatakan baik 

jika terjadi homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari hasil output SPSS dengan bentuk grafik scatterplot. 

Grafik scatter plot di bawah ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pola yang  jelas serta titik-titik sempel menyebar  diatas 

dan dibawah angka  nol pada sumbu Y. Berdasarkan dasar 

analisis yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

untuk seluruh variabel terikat atau terdapat homoskedastisitas 

pada data yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2006 : 

105). 
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Gambar 14 Grafik Scatterplot 

Sumber: Output SPSS, 2019 

 

d) Uji Normalitas 

Tabel 11 Kolmogorov-SmirnovTest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS, 2019 
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Uji normalitas  bertujuan  untuk  menguji kemungkinan dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal karena uji F dan uji t mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal maka bila dilanggar 

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. 

Tabel 11 di atas uji Kolmogorov – Smirnov yang  didapat dari 

output SPSS menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 

taraf nyata 0,05 untuk masing-masing varibel terikat. Nilai 

signifikansi tersebut sebesar 0,907, berdasarkan dasar analisis 

yang telah  ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa distribusi 

data dalam penelitian adalah normal dan memenuhi syarat 

normalitas yaitu nilai signifikansi ≥0,05 (Sujianto,2006:83). 

Berdasarkan tabel 11 di atas menghasilkan gambar 15 di bawah 

ini yang menunjukkan bahwa titik-titik data berada didekat 

garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. 
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Gambar 15 Hasil Uji Normalitas Scatter Plot 

Sumber: Output SPSS, 2019 

 

2) Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis 

hubungan dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap 

beberapa (dua atau lebih) variabel bebas. Dalam penelitian ini 

analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh Produksi (X1), Konsumsi Masyarakat Indonesia (X2) dan 

Nilai Tukar (X3) terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia (Y). pada 

tabel dibawah berikut ini dapat dilihat hasil pengolahan data dari 

analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan. 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Tabel 12 Tabel Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber: Output SPSS, 2019 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas maka persamaan model regresi linier 

dijabarkan sebagai berikut : 

Y =  a  + b1X1    + b2X2        +  b3X3 + e 

Y = 34982,064 + 0,148X1 + (-348502X2) + (-0,265X3) 

Nilai konstanta dalam persamaan diatas sebesar 34982,064 yang 

berarti apabila variabel bebas yaitu Produksi Kopi, Konsumsi 

Masyarakat Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah bernilai 0, maka 

variabel terikat yaitu Volume Ekspor Kopi Indonesia akan memiliki 

nilai sebesar 34982,064 ton. Berdasarkan persamaan diatas maka 

koefisien regresi dapat diinterprestasi sebagai berikut, yaitu : 

a) Koefisien Regresi Variabel Produksi Kopi (X1) 

Berdasarkan persamaan koefisien regresi variabel Produksi 

Kopi (X1) memiliki nilai sebesar 0,148 dan memiliki tanda 

positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa variabel Produksi 

Kopi (X1) memiliki hubungan yang searah terhadap Volume 

Ekspor Kopi Indonesia (Y). Hubungan yang searah yaitu 

Coefficientsa

34982,064 23222,925 1,506 ,139

,148 ,460 ,049 ,322 ,749

-348502 235415,2 -,230 -1,480 ,146

-,265 1,516 -,027 -,175 ,862

(Constant)

Produksi

Konsumsi

Nilai Tukar

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESIDa. 
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apabila Produksi Kopi mengalami kenaikan 1 satuan, maka 

Volume Ekspor Kopi Indonesia akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,148 satuan dengan asumsi variabel yang lain 

dianggap tetap atau sama dengan 0. Sebaliknya, apabila 

Produksi Kopi mengalami penurunan 1 satuan, maka 

Volume Ekspor Kopi Indonesia akan berkurang sebesar 

0,148 satuan. 

b) Koefisien Regresi Variabel Konsumsi Masyarakat Indonesia 

(X2) 

Berdasarkan persamaan koefisien regresi variabel Konsumsi 

Masyarakat Indonesia (X2) memiliki nilai sebesar -348502 

dan memiliki tanda negatif. Koefisien ini menunjukkan 

bahwa variabel Konsumsi Masyarakat Indonesia (X2) 

memiliki hubungan yang tidak searah terhadap Volume 

Ekspor Kopi Indonesia (Y). Hubungan yang tidak searah 

yaitu apabila Konsumsi Masyarakat Indonesia mengalami 

kenaikan 1 satuan, maka Volume Ekspor Kopi Indonesia 

akan mengalami penurunan sebesar 348502 satuan dengan 

asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 

0. Sebaliknya, apabila Konsumsi Masyarakat Indonesia 

mengalami penurunan 1 satuan, maka Volume Ekspor Kopi 

Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 348502 satuan. 
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c) Koefisien Regresi Variabel Nilai Tukar Rupiah (X3) 

Berdasarkan persamaan koefisien regresi variabel Nilai 

Tukar Rupiah (X3) memiliki nilai sebesar -0,265 dan 

memiliki tanda negatif. Koefisien ini menunjukkan bahwa 

variabel Nilai Tukar Rupiah (X3) memiliki hubungan yang 

tidak searah terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia (Y). 

Hubungan yang tidak searah yaitu apabila Nilai Tukar 

Rupiah mengalami kenaikan 1 satuan, maka Volume Ekspor 

Kopi Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 348502 

satuan dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau 

sama dengan 0. Sebaliknya, apabila Nilai Tukar Rupiah 

mengalami penurunan 1 satuan, maka Volume Ekspor Kopi 

Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 348502 satuan. 

3) Koefisien Deteminasi (R2) 

Pengukuran koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas 

(X) dengan variabel terikat (Y). Koefisien determinasi  berganda 

(R2)  merupakan persentase nilai Produksi Kopi (X1), Konsumsi 

Masyarakat Indonesia (X2) dan Nilai Tukar Rupiah (X3) terhadap 

naik turunnya Volume Ekspor Kopi Indonesia (Y) secara bersama-

sama. Hasil perhitungan koefisien determinasi dijabarkan melalui 

tabel berikut. 
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Tabel 13 Koefisien Determinasi 

 
Sumber: Output SPSS, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 13 d iatas, diperoleh hasil koefisien determinasi 

sebesar 0,451 artinya sebesar 45,1% variabel volume ekspor 

dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu produksi (X1), konsumsi 

(X2) dan nilai tukar (X3). Sedangkan sisanya sebesar 58,7% variabel 

volume ekspor dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lainnya yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

4) Uji Hipotesis 

a) Uji Berganda (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah hasil dari 

analisis regresi signifikan atau tidak, atau dengan kata lain 

apakah model yang diduga sesuai atau tidak. Jika hasilnya 

signifikan, maka H0 ditolah dan H1 diterima. Sedangkan jika 

hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

 

 

 

 

Model Summary

,671a ,451 ,413 9030,717

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Produksi, Konsumsia. 
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Tabel 14 Hasil Uji F 

Sumber: Output SPSS, 2019 

 

Berdasarkan tabel 14 di atas nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai 

Sig. < 0,05 maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini 

berarti  H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel terikat yaitu volume ekspor kopi dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh variabel bebas yaitu produksi, konsumsi dan nilai 

tukar.  

b) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. Jika silai Sig. < 0,05 maka 

hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sedangkan jika nilai Sig. > 0,05 maka hasilnya tidak signifikan 

dan berarti H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

 

 

 

ANOVAb

2,95E+09 3 982003503,9 12,041 ,000a

3,59E+09 44 81553847,27

6,53E+09 47

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Produksi, Konsumsia. 

Dependent Variable: Eksporb. 
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Tabel 15 Hasil Uji t 

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2019 

 

Berdasarkan Tabel 15 di atas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Variabel X1 (Produksi) dengan Y (Volume ekspor) 

menunjukkan nilai Sig. 0,000 (kurang dari 0,05) maka 

pengaruh variabel X1 (Produksi) adalah signifikan pada alpha 

5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel Produksi Kopi 

Indonesia (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Volume 

Ekspor Kopi Indonesia (Y). 

2. Variabel X2 (Konsumsi) dengan Y (Volume ekspor) 

menunjukkan nilai Sig. 0,341 (lebih dari 0,05) maka pengaruh 

variabel X2 (Konsumsi) adalah tidak signifikan pada alpha 5%. 

Hal ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel Konsumsi Kopi 

Masyarakat Indonesia (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia (Y). 

Coefficientsa

156858,4 38772,926 4,046 ,000

4,295 ,768 ,655 5,596 ,000

-378638 393048,5 -,114 -,963 ,341

-7,742 2,531 -,360 -3,059 ,004

(Constant)

Produksi

Konsumsi

Nilai Tukar

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ekspora. 
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3. Variabel X3 (Nilai Tukar) dengan Y (Volume ekspor) 

menunjukkan nilai Sig. 0,004 (kurang dari 0,05) maka 

pengaruh variabel X3 (Nilai Tukar) adalah  signifikan pada 

alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Nilai Tukar 

(X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor 

Kopi Indonesia (Y). 

B. Pembahasan 

Pembahasan lebih lanjut dari model regresi yang telah dilakukan dapat 

dilihat pada penjelasan berikut: 

1. Hipotesis 1 Produksi, Konsumsi dan Nilai Tukar berpengaruh 

secara simultan signifikan terhadap Volume Ekspor 

Hasil uji F diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang mana nilai 

Sig. kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

terikat yaitu volume ekspor kopi dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh variabel bebas yaitu produksi, konsumsi dan 

nilai tukar. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa secara 

simultan produksi, konsumsi dan nilai tukar berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor dapat diterima. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kusumawati 

(2016) dan Puspita (2015) yang menyatakan bahwa variabel 

produksi, konsumsi masyarakat Indonesia dan nilai tukar 

bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan 
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terhadap volume ekspor Indonesia. Didukung oleh konsep dari 

Hamdani (2012 : 61) menyatakan bahwa kemampuan suatu 

produk yang diproduksi untuk tujuan ekspor hendaknya 

merupakan produk yang memiliki potensi dalam negeri dan 

berdaya saing tinggi di pasar intenasional. Variabel konsumsi 

akan berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor apabila 

bersama-sama dengan variabel produksi dan nilai tukar. 

2. Hipotesis 2 Produksi berpengaruh secara parsial terhadap 

Volume Ekspor 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa produksi 

kopi memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor kopi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Sig. t 

sebesar 0,000 kurang dari taraf signifikan yang ditentukan 

α=0,05.  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) maka hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh signifikan antara produksi kopi  dan volume ekspor 

kopi Indonesia dapat diterima. 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Jamilah (2016) yang 

melakukan penelitian Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Harga 

Kopi Internasional dan Produksi Kopi Domestik Terhadap 

Volume Ekspor Kopi Indonesia. Dapat diketahui dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa produksi berpengaruh 

signifikan terhadap volume ekspor. Penelitian serupa juga 
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telah dilakukan oleh Siburbian (2014) dalam penelitiannya 

tentang Pengaruh Harga Gula Internasional dan Produksi Gula 

Domestik Terhadap Volume Ekspor Gula di Indonesia juga 

menjelaskan bahwa produksi berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor. 

Penelitian tesebut didukung dengan konsep dari Lindert 

(1994:28) dikutip Jamilah (2016) menjelaskan akibat kondisi 

produktif ditiap negara berbeda, apabila produksi domestik 

tinggi maka negara tersebut akan melakukan ekspor lebih 

banyak. Hal ini menjelaskan bahwa berbeda negara maka 

berbeda pula kondisi produksinya, sehingga bila produksi 

domestik suatu negara tinggi maka akan cenderung melakukan 

ekspor dalam jumlah yang besar. 

3. Hipotesis 3 Konsumsi berpengaruh secara parsial terhadap 

Volume Ekspor 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa konsumsi 

kopi masyarakat Indoneisa memiliki nilai negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor kopi. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai Sig. t sebesar 0,341 lebih dari taraf 

signifikan yang ditentukan α=0,05.  Berdasarkan hasil uji 

parsial (uji t) maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

secara parsial pengaruh signifikan antara konsumsi kopi 

masyarakat Indonesia  dan volume ekspor kopi Indonesia tidak 
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dapat diterima. Konsumsi masyarakat Indonesia tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor kopi 

Indonesia. Apabila terjadi konsumsi secara besar tidak 

memiliki pengaruh terhadap keadaan ekspor Indonesia atau 

tidak mengurangi volume ekspor. 

Hipotesis diatas didukung oleh Sujianto (2012 :118), dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa ekspor bersih dapat 

mempengaruhi konsumsi sedangkan konsumsi tidak dapat 

mempengaruhi ekspor bersih. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hubungan kedua variabel ekonomi ini  adalah searah dan 

hipotesis yang berbunyi “ada hubungan kausalitas konsumsi 

dan ekspor bersih tidak teruji” sedangkan “ada hubungan 

kausalitas ekspor bersih dan konsumsi teruji”. Penelitian 

Sujianto tersebut juga didukung oleh Oetomo (2017) dalam 

artikel mengenai “Pengaruh Ekspor Terhadap Konsumsi” yaitu 

kontribusi dari ekspor terhadap pertumbuhan sendiri bukan 

hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung 

dimana pertumbuhan ekspor yang mapan mendorong 

pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kemudian juga 

menjadi factor penunjang pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. 

4. Hipotesis 4 Nilai Tukar berpengaruh secara parsial terhadap 

Volume Ekspor  
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Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai tukar 

memiliki nilai negatif dan berpengaruh signifikan terhadap 

volume ekspor kopi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Sig. t 

sebesar 0,004 kurang dari taraf signifikan yang ditentukan 

α=0,05.  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) maka hipotesis 

keempat yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh signifikan antara nilai tukar  dan volume ekspor kopi 

Indonesia dapat diterima. Penelitian serupa telah dilakukan 

oleh Simanjuntak (2017) yang melakukan penelitian Pengaruh 

Produksi, Harga Internasional dan Nilai Tukar Terhadap 

Volume Ekspor Rumput Laut Indonesia. Dapat diketahui dari 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar 

berpengaruh negatif dan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap volume ekspor. 

Berdasarkan dengan konsep yang ada yaitu konsep dari 

Soekartawi  (2005:122) menjelaskan salah  satu  faktor   yang  

mempengaruhi  ekspor adalah nilai tukar uang (Exchange Rate).  

Penelitian ini sesuai dengan konsep diatas. Penentuan harga 

suatu komoditas yang diperdagangkan tergantung oleh harga 

komoditas tersebut dalam mata uang yang disepakati dan pada 

nilai tukar yang berlaku. Saat nilai tukar Rupiah melemah 

terhadap Dollar Amerika Serikat, maka volume ekspor 

cenderung meningkat sebagai efek dari murahnya harga 
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komoditas dalam negeri bagi negara pengimpor. Begitu juga 

sebaliknya, apabila nilai tukar Rupiah menguat terhadap Dollar 

Amerika Serikat, maka volume ekspor cenderung menurun 

karena efek dari mahalnya harga komoditas bagi Negara 

pengimpor.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui variabel apa saja yang 

mempunyai pengaruh terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia. Variabel bebas 

yang di uji dalam penelitian ini yaitu Produksi Kopi Indonesia, Konsumsi Kopi 

Maskarakat Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah. Berdasarkan perhitungan dari 

analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini disimpulkan dalam 

beberapa hal yaitu : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produksi Kopi Indonesia 

berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Volume Ekspor Kopi Indonesia tahun 2015 – 2018. 

2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Konsumsi Kopi Masyarakat 

Indonesia berpengaruh negatif dan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia tahun 2015 -2018. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah 

berpengaruh negatif akan tetapi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Volume Ekspor Kopi Indonesia tahun 2015 – 2018. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produksi Kopi Indonesia, 

Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah secara 

106 
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bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Volume Ekspor Kopi Indonesia tahun 2015 – 2018. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan 

saran-saran yang dapat diberikan agar bermanfaat bagi peneliti dan penelitian 

selanjutnya, yaitu : 

1. Saran Praktis 

a) Peningkatan ekspor melalui quality control yang lebih bagus dan ketat 

terhadap kualitas kopi Indonesia sehingga komoditi kopi Indonesia 

dapat bersaing dengan komoditi kopi dari negara lain dan oleh karena 

itu mampu meningkatkan potensi volume ekspor kopi yang berimbang 

dengan produksi kopi Indonesia. 

b) Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakannya 

tentang volume ekspor saat nilai tukar Rupiah sedang rendah. Jika nilai 

tukar Rupiah sedang rendah maka dapat meningkatkan volume ekspor 

agar dapat menambah pendapatan untuk Negara. 

2. Saran Teoritis 

a) Disarankan kepada Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 

penelitian dengan melihat korelasi antara masing-masing variabel. 

b) Diharapakan hasil penelitian ini dapat bermanfaat kedepannya sebagai 

referensi untuk peneliti selanjutnya guna semakin mengembangkan 

penelitian tentang kopi Indonesia ini dengan mempertimbangkan 
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variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah ada agar hasil yang 

diperoleh menjadi lebih baik dan lebih jelas. 

C. Keterbatasan 

1. Jurnal atau penelitian yang meniliti tentang topik ini di Indonesia masih 

tidak umum untuk ditemukan terutama pada variabel konsumsi. 

2. Berdasarkan fenomena saat ini penulis berasumsi bahwa terdapat banyak 

data mengenai konsumsi kopi tetapi ternyata data yang tersedia masih 

berada dalam lingkup variabel tertentu saja. 
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1. Produksi Kopi Indonesia Januari 2015 – Desember 2018 (dalam satuan 

ton) 

 

 

Bulan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Januari 500 400 400 400 

Februari 300 400 400 400 

Maret 500 400 400 400 

April 2,800 1,200 1,300 1,300 

Mei 5,100 2,200 2,300 2,300 

Juni 5,700 2,500 2,600 2,600 

Juli 3,300 1,400 1,500 3,900 

Agustus 8,500 3,700 3,800 2,400 

September 7,600 3,300 3,400 3,000 

Oktober 3,500 1,500 1,600 1,600 

November 2,600 2,600 2,700 2,700 

Desember 400 2,500 2,500 2,500 

          

Tertinggi 8,500 3,700 3,800 3,900 

Terendah 300 400 400 400 

Rata-rata 3,400.00 1,841.67 1,908.33 1,958.33 

Standar Deviasi 2,832.92 1,132.54 1,162.64 1,138.95 

Tertinggi   8,500     

Terendah   300    

Rata-rata   2,277.08    

Standar Deviasi   1,797.07     

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah peneliti, 2019 
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2. Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia Januari 2015 – Desember 2018 

(dalam satuan ton) 

 

 

Bulan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 

0.897 0.871 0.798 0.864 

Januari 0.0746 0.0742 0.0674 0.0676 

Februari 0.0747 0.0740 0.0669 0.0681 

Maret 0.0748 0.0738 0.0666 0.0687 

April 0.0749 0.0735 0.0663 0.0694 

Mei 0.0749 0.0732 0.0661 0.0702 

Juni 0.0749 0.0729 0.0660 0.0711 

Juli 0.0749 0.0726 0.0660 0.0720 

Agustus 0.0749 0.0722 0.0661 0.0730 

September 0.0748 0.0718 0.0662 0.0741 

Oktober 0.0747 0.0714 0.0664 0.0753 

November 0.0746 0.0709 0.0667 0.0766 

Desember 0.0744 0.0704 0.0671 0.0779 

          

Tertinggi 0.0749 0.0742 0.0674 0.0779 

Terendah 0.0744 0.0704 0.0660 0.0676 

Rata-rata 0.0748 0.0726 0.0665 0.0720 

Standar Deviasi 0.0002 0.0012 0.0005 0.0034 

Tertinggi   0.0779     

Terendah  0.0660    

Rata-rata  0.0715    

Standar Deviasi   0.0035     

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian, 

Diolah peneliti, 2019 
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3. Nilai Tukar Indonesia Januari 2015 – Desember 2018 

 

Bulan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Januari  Rp 12,579.10   Rp 13,889.05   Rp 13,358.71   Rp 13,380.36  

Februari  Rp 12,749.84   Rp 13,515.70   Rp 13,340.84   Rp 13,590.05  

Maret  Rp 13,066.82   Rp 13,193.14   Rp 13,345.50   Rp 13,758.29  

April  Rp 12,947.76   Rp 13,179.86   Rp 13,306.39   Rp 13,802.95  

Mei  Rp 13,140.53   Rp 13,419.65   Rp 13,323.35   Rp 14,059.70  

Juni  Rp 13,313.24   Rp 13,355.05   Rp 13,298.25   Rp 14,036.14  

Juli  Rp 13,374.79   Rp 13,118.82   Rp 13,342.10   Rp 14,414.50  

Agustus  Rp 13,781.75   Rp 13,165.00   Rp 13,341.82   Rp 14,559.86  

September  Rp 14,396.10   Rp 13,118.24   Rp 13,303.47   Rp 14,868.74  

Oktober  Rp 13,795.86   Rp 13,017.24   Rp 13,526.00   Rp 15,178.87  

November  Rp 13,672.57   Rp 13,310.50   Rp 13,527.36   Rp 14,696.86  

Desember  Rp 13,854.60   Rp 13,417.67   Rp 13,556.21   Rp 14,496.95  

          

Tertinggi  Rp 14,396.10   Rp 13,889.05   Rp 13,556.21   Rp 15,178.87  

Terendah  Rp 12,579.10   Rp 13,017.24   Rp 13,298.25   Rp 13,380.36  

Rata-rata  Rp 13,389.41   Rp 13,308.33   Rp 13,380.83   Rp 14,236.94  

Standar Deviasi  Rp      527.59   Rp      236.23   Rp        95.97   Rp      551.26  

Tertinggi    Rp 15,178.87      

Terendah   Rp 12,579.10     

Rata-rata   Rp 13,578.88     

Standar Deviasi    Rp      547.65      

Sumber : Bank Indonesia, Diolah peneliti, 2019 
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4.  Volume Ekspor Kopi Indonesia Januari 2015 – Desember 2018 

(dalam satuan ton) 

 

Bulan 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Januari 33,700 27,300 35,400 18,500 

Februari 33,000 27,900 33,700 16,400 

Maret 33,000 21,100 33,400 19,600 

April 41,400 20,600 33,700 17,900 

Mei 36,000 21,000 42,600 23,100 

Juni 41,300 28,200 41,500 19,900 

Juli 48,000 30,700 60,200 30,500 

Agustus 61,500 44,800 51,800 29,300 

September 55,900 43,700 38,800 26,100 

Oktober 53,200 54,500 41,700 26,500 

November 32,600 47,400 28,700 24,100 

Desember 30,000 45,200 22,600 25,500 

          

Tertinggi 61,500 54,500 60,200 30,500 

Terendah 32,600 20,600 22,600 16,400 

Rata-rata 41,633.33 34,366.67 38,675.00 23,116.67 

Standar Deviasi 10,588.96 11,969.53 10,063.90 4,632.85 

Tertinggi   61,500     

Terendah   16,400    

Rata-rata   34,447.92    

Standar Deviasi   11,791.07     

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah peneliti, 2019 
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5. Data Produksi Kopi Indonesia Januari 2017 – Desember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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6. Data Produksi Kopi Januari 2015 – Desember 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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7. Data Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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8. Data Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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9. Data Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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10. Data Ekspor Kopi Indonesia Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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11. Data Kurs Tengah US Dollar ke Rupiah Indonesia 

 

Periode 
Nilai USD 1 dalam 

Rupiah 

1-Des-2018 Rp14,496.95 

1-Nop-2018 Rp14,696.86 

1-Okt-2018 Rp15,178.87 

1-Sep-18 Rp14,868.74 

1-Agust-2018 Rp14,559.86 

1-Jul-18 Rp14,414.50 

1-Jun-18 Rp14,036.14 

1-Mei-2018 Rp14,059.70 

1-Apr-18 Rp13,802.95 

1-Mar-18 Rp13,758.29 

1-Feb-18 Rp13,590.05 

1-Jan-18 Rp13,380.36 

1-Des-2017 Rp13,556.21 

1-Nop-2017 Rp13,527.36 

1-Okt-2017 Rp13,526.00 

1-Sep-17 Rp13,303.47 

1-Agust-2017 Rp13,341.82 

1-Jul-17 Rp13,342.10 

1-Jun-17 Rp13,298.25 

1-Mei-2017 Rp13,323.35 

1-Apr-17 Rp13,306.39 

1-Mar-17 Rp13,345.50 

1-Feb-17 Rp13,340.84 

1-Jan-17 Rp13,358.71 

1-Des-2016 Rp13,417.67 

1-Nop-2016 Rp13,310.50 

1-Okt-2016 Rp13,017.24 

1-Sep-16 Rp13,118.24 

1-Agust-2016 Rp13,165.00 

(Lanjut dibawah) 
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(Lanjutan) 

 

 

1-Jul-16 Rp13,118.82 

1-Jun-16 Rp13,355.05 

1-Mei-2016 Rp13,419.65 

1-Apr-16 Rp13,179.86 

1-Mar-16 Rp13,193.14 

1-Feb-16 Rp13,515.70 

1-Jan-16 Rp13,889.05 

1-Des-2015 Rp13,854.60 

1-Nop-2015 Rp13,672.57 

1-Okt-2015 Rp13,795.86 

1-Sep-15 Rp14,396.10 

1-Agust-2015 Rp13,781.75 

1-Jul-15 Rp13,374.79 

1-Jun-15 Rp13,313.24 

1-Mei-2015 Rp13,140.53 

1-Apr-15 Rp12,947.76 

1-Mar-15 Rp13,066.82 

1-Feb-15 Rp12,749.84 

1-Jan-15 Rp12,579.10 

Sumber : Kalkulator Kurs Bank Indonesia, 2019 
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12. Data Konsumsi Kopi Masyarakat Indonesia 

 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian 2019 
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13. Uji Normalitas 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

48 48 48 48

2277,08 ,0715 13578,878 34447,92

1797,071 ,00355 547,64697 11791,071

,136 ,139 ,177 ,129

,136 ,135 ,177 ,129

-,136 -,139 -,096 -,063

,943 ,966 1,225 ,897

,336 ,308 ,099 ,397

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Produksi Konsumsi Nilai Tukar Ekspor

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

48

,0000305

8737,750000

,081

,081

-,077

,565

,907

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ekspor

Observed Cum Prob

1,0,8,5,30,0

E
x
p

e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1,0

,8

,5

,3

0,0
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14. Uji Autokorelasi, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas 

 

Uji Autokorelasi 

 
Uji Multikolinieritas 

 
Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

Model Summaryb

1,877a

Model

1

Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Produksi, Konsumsia. 

Dependent Variable: Eksporb. 

Coefficientsa
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,891 1,122

,903 1,107
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Model
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Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ekspora. 

Coefficientsa
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1

B Std. Error
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Coefficients
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Dependent Variable: ABSRESIDa. 

Scatterplot

Dependent Variable: Ekspor

Regression Standardized Predicted Value

43210-1-2-3

R
e

g
re

s
s
io

n
 S

tu
d

e
n

ti
z
e

d
 R

e
s
id

u
a

l

3

2

1

0

-1

-2



127 

 

15. Descriptives 

 

 

Descriptive Statistics

48 300 8500 2277,08 1797,071

48 ,07 ,08 ,0715 ,00355

48 12579,10 15178,87 13578,88 547,64691

48 16400 61500 34447,92 11791,071

48
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Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Regression Standardized Residual
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16. Regression 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary

,671a ,451 ,413 9030,717

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Produksi, Konsumsia. 

ANOVAb

2,95E+09 3 982003503,9 12,041 ,000a

3,59E+09 44 81553847,27

6,53E+09 47

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Nilai Tukar, Produksi, Konsumsia. 

Dependent Variable: Eksporb. 

Coefficientsa

156858,4 38772,926 4,046 ,000

4,295 ,768 ,655 5,596 ,000

-378638 393048,5 -,114 -,963 ,341

-7,742 2,531 -,360 -3,059 ,004

(Constant)

Produksi

Konsumsi

Nilai Tukar

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ekspora. 
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