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ABSTRAKSI 

These research concerning tile Indonesian coffee export from 
November 1996 until July 1998 in the term of pre and during the economic 
crisis. As the many people speak out that the crisis is widely affect many 
sector of tile Indonesian economies and blew up the triumph of more than 
thirty years of development over one single moment, coffee, regarding its role 
as the one of the agricultural commodities, is burdened to heal the national 
economics collapse since the transformation of economic structure had turned 
back. 

The research then, pointing out the role of many variable in determining 
the volume of coffee export pre-crisis and It's change In the term during crisis, 
since the hypothesis that have built up sees the changing pattern of 'pre-crisis 
coffee ~"p>Jlt' in one hand and 'during crisis coffe export' in the other one. To 
dete!!I';"" the significance of the crisis itself, the second hypotl1esis have 
made up and convince that 'crisis factor' plays Its own main role during those 
changing time. 

The result then, the first hypothesis that believed of 'coffee export 
changing pattern' during the time of research, is rejected, but the second 
hypothesis shows that crisis itself as a variable is true significant. The other 
variables that have tested and Is broadly significant in determining coffee 
export volume are Persediaan (Coffee Stocks), Harga Ekspor Kopi (Coffee 
Export Price). Harga Dalam Negeri (Coffee Current Price), Yen Jepang 
(Japanese Ven Exchange Rate) and Mark Jerman ( Germany Mark ExChange 
Rate). The main conclusion tllat could be appointed Is though the crisis factor 
do affect the cofffee export, it do not playa main role on the market structure, 
since the 'changing pattern hypothesis' can not be accepted, or in the other 
word, the crisis only had psychological effect in the market of Indonesian 
coffee export 
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BASS 


SIMPULAN DAN SARAN 


5.1. Simpulan 

Setelah dilakukan analisis tentang pengaruh faktor-faktor persediaan. 

harga ekspor kopi, harga dalam negeri kopi, kurs Yen Jepang, kurs OM 

Jerman, kurs Dollar AS dan dummy terhadap volume ekspor kopl Indonesia 

selama periode penelitian, maka dapaUah ditarik satu simpulan sebagai bertkut 

1. 	 Hipotesls bahwa ada perbedaan yang signifikan mengenai pengaruh 

kuantitas persediaan kopi, harga ekspor kopl, harga dalam negerl kopi, 

kurs Rupiah terhadap Yen Jepang, kurs Rupiah terhadap OM Jerman dan 

kurs Rupiah terhadap Dollar AS terhadap voiume ekspor kopi Indonesia, 

sebelum dan semasa krisis ekonomi tidak terbukti. Kerangka dari model 1 

adalah adanya asumsl tentang dua gans regresi yang terjadi sebelum dan 

semasa krisis ekonomi. KeUka model 1 temyata Udak bisa dijadikan 

prediktor yang balk mengenai volume ekspor kopl Indonesia (vt), maka 

secara tegas terlihat bahwa keberadaan dua garis regresl sebelum dan 

semasa krisis ekonoml tidaklah eksis, paling tidak selama periode 

penelitian. Hal inl diperkuat oleh ujl F dan uji t dari model 2 yang 

menunjukkan pengaruh yan signitikan dan variabel-vanabel bebas terhadap 
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varlabet terikat balk secara bersama-sama maupun secara individual. 

Model 2 disusun oleh asumsi Implisit tentang adanya garis regres! tung gal 

balk sebelum maupun semasa krisis ekonomi. Disisi lain, signifikansl nilal 

dummy krisis pada model 2 dan kegagalan model 1 sebagal predlktor yang 

balk, membawa pemahaman yang lain, bahwa pengaruh krisls ekonoml 

tidak membawa pengaruh yang sinifikan pada struktur pasar, yaitu pada 

Psd, Hex, HDN, JPY, OEM, Dt dan bahkan pada USD sebagaimana yang 

hendak dimaksudkan dalam model 1. Adapun pengaruh krisls ekonoml 

sepertl yang letah dicoba dalam model 2 membawa implikasl pengertian 

bahwa pengarUh krisls yang signifikan temyata hanya terjadi sebagal 

variabel non-pasar atau sebagai efek psikologis semata. 

2. 	 Hipotesls yang diajukan bahwa krisls ekonoml mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia adalah benar. Hal Inl 

dapat dilihat teblh jauh pada pembahasan tentang model 2. 

3. 	 Variabel-variabelbebas antara lain kuantitas persediaan kopi, harga 

ekspor kopl, harga dalam negeri kopi, kurs Rupiah terhadap Yen Jepang, 

kurs Rupiah terhadap OM Jerman dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS 

mempunyal pengaruh yang signifikan lerhadap volume mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia. 

4. 	 Dlantara varlabel-variabel bebas tersebut. terlihat bahwa varia bel kurs 

Rupiah terhadap Dollar AS mempunyai efek multikolinearitas terhadap 
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tersebut dipisahkan dengan variabel bebas yang lain, t statistik hltungnya 

beranjak signitikan, tetapi R2 nya menurun. Hal inl mungkin dikarenakan 

terdapatnya hubungan antar sesama variabel bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat, atau dikarellakan dominasi pengaruh kurs Dollar AS 

terhadap variabel terikat. Untuk menyimpulkan lebih jauh hal inl sebagai 

ketergantungan flnanslal, sebagalmana dalam perspektif dependencia 30, 

sebuah penelitlan lain layak untuk dllakukan, tetapi sebagai langkah awal 

penelitian Inl blsa dijadikan pijakan awal. 

5. 	 Krisis ekonoml yang temyata berpengaruh seeara psikologls semata dapat 

diinterpretasikan sebagai parameter awal derajat integrasi perekonomian 

nasional Indonesia dengan perekonomian dunla. Keterkaitan seperti ini 

memang telah banyak diprediksikan kalangan sejalan dengan globallsasl 

ekonoml yang menJadikan dunla sebagai desa yang keeil ( small village) 

dengan laneamya komunikasi dan informas! dunia yang mond!al dewasa 

inr'. 

30 Dos Sanlos menuls bahwa ketergamungan negara peripheraVplnggiran lerlladap negara 
centraVpusat dapat dlklasifikaslkan menjad! (a) kelerganlungan kolonial, (b) kelerganlungan 
Induslri.keuangan, dan (e) keterganlungan lekllologl-induslrl, ,.bagal pengantar ihat 
SWI3rsono dan So, AMn Y. 191).1.. Perubshan Sosial dan Pembsngunan. Edisl Revisl. 
Jakarta. lP3ES. terulama bah 5 sampai 7, selanJulnya thai Budiman. Md. 1995. Tl!JOri 
Pembsngunlln Dunia Ketl9/l. Jakarta. Gramed!a. bab 3 lampal 5. Adapun luisan ad adalah 
Dos Santos, Theolonio. 1970. The Structure of Dependence. The American Economic 
RevitlW. Vol. 60. May. pp. 231·238 
Jl Para futurolog upertl Nalsbill membaca renomena Inl sebagal paradoks global, selanJutnya 
ihat Naisb!!t, John. 191).1.. Global Paradox: In. BiQgllf the World Economy, the More 
Powerful lis Smallest Players. New York. VViliam Morrow and Company, Inc. Trend lni la 
kembangkan lerus dalam Megalrends 2000 -oersama Patricia Aburdene· dan Megalrends 
Asia, sementara lalnnya, Tolller menganggap renomena trend inrormas\ tersebut sebagai 
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6. 	 Krisls ekonoml di sisl lain. dengan merujuk pada desknpst Bab 1 adalah 

buah dan deregulasi ekonomi tahun 80-an. yang hanya mengelar target 

fundamental ekonomi makro tanpa melihat pada fondasi mikro yang 

lemah,2. Apabila dicermati lebih jauh, hal ini secara implisit menegaskan 

sinyalemen bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dan sekedar target 

pembangunan. tetapi telah menjadi paradigma pembangunan itu sendin, 

yaitu sebagai pedoman dan alat UkUf pembangunan33 
• Padahal persoalan 

utama perekonomian nasional Indonesia. adalah masalah struktural 

masyarakat Indonesia yang dual societies, yaitu adanya masyarakat 

modern yang maju dan kaya dellgall masyarakal tradisiollal-agraris yang 

terus menerus termarginallsasl, seJak Cu/tuurslelsel pada abad 18 sampat 

sekarang. Adanya transformasi struktural yang digagas dalam model 

Lewls-Ranis-Fei. tidak terealisasl menglngat turunnya pangsa sektor 

pertanian dalam pembenlukan PDB tidak diikuti oleh naiknya produktivilas 

pekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, sektor Industri nasional Indonesia, 

sejak abad 18 sampai sekarang adalah sektor yang dicangkokkan dan luar 

-karena tidak tumbuh dari situasi dan kondisi kebutuhan riil masyarakat 

gelombang keliga, -thai Tomer, AMn. tl188. GelombIiInQ Keligs. Edis! Terjemahan. Jakarta. 

Panlja Simpali- yang menggenapl perubahan dl bld,ng produksl pertanlan. 

en Feridhanusetyawan. Tubagus. 1998. Soclal Impact of the Indonesian Crisis. TI'>II 

IndOl7e:sian Quarterly. Vol..XXVl (No.4). pp: 325-364 

Xl Sumwlinala. Sarblnl. 1993. LandI/san Pembangunan Kerllkylltan : Paradlgmll Kelldll(!1fI 

dan Pemerafaan. Makalah pada Konllres ISEI dl Surabaya, 21-23 November 1993. 

bandlngkan dengan SJahrir. 1996. Kemlskinlm, Keadi/an dan Kebebl/SBn: Ajal<an un/ul< 

Meml/lta-ulangkan Persoa/an. Makalah pada Kongres ISEI di Medan. 10-12 Oktober 1996. 
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Indonesia- dan terus tergantung pada pihak asing. Hal inilah yang dapat 

disakslkan pada perekonomian naslonal pasca krisis ekonomi sekarang, 

yaitu keUka sektor industrl terpuruk jatuh34 
• 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

pada bagian akhir Ini ada beberapa saran yang disampalkan oleh penulis 

kepada para pengambil kebijakan di bidang ekspor kopi. 

1. 	 Derajat integrasi perekonomian naslonal Indonesia dengan perekonomian 

dunla, dapat membawa pengaruh yang baik yaitu untuk mempertancar 

perdagangan antar negara, dalam konteks inj adalah ekspor kopi. Akan 

telapi apabila kebiJakan pemerintah ljdak antlsipatjf maka dikhawatlrkan 

integrasl lersebut hanya akan membawa kerugian perekonomlan nasional 

Indonesia, seperti praktek pelartan modal ( capital flight ) yang terjadi 

menyusul instabliitas keadaan dalam negert pada 1998. Hal ini lenlu saJa 

akan sangat mengganggu pencapalan tujuan pembentukan negara 

14 Dual Societiel$ adalah istilah yang diintrodusir oleh JH Boeke, lebih jauh ihat Boeke, JH. 
1983. Prllkapils//!$f7Ie di Asis. Terjemahan. Jakarta. Sinar Harapan, 'erulama bab 1 dan 2, 
lenlang hubungaMya dengan Iransformssi slruldurai, inwlusl pertanian dan kelerganlungan 
Industriallhal Sasono, Adi dan Ariel. Sri1ua. 1981, KllllltgfInlul1flllll dan Ketllrbelaksngsn. 
Jakarta, Sinar Harapan dan Lembaga Studl Pembangunan, leMama bab 4 dan bab 5, 
sebagai pembanding thai Robison. Richard. 1998.' Pel'l(J6mbtlngsn Induslrl dlJll 
Perkembanoan Ekonomi-Po/ilik Modal: Kasus Indonesle dalam MeVey, Ruth (ed.). 1998. 
Kaum Kaplllliis Asia Tenggara. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hal. 102-145. 
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Indonesia, yaitu untuk mencapai kemakmuran bag! seluruh rakyat dengan 

sedapat-dapatnya memperhatikan ketahanan nas/onal Indonesia. Hal Inl 

akan menuntut reposisi peran negara dan masyarakat (slp!I), dan 

penegasan komitmen masyarakat ideal yang realistis dan lepas dan mitos

mitos pembangunan yang semuJ5 
. 

2. 	 Adanya krisis ekonoml paling tidak lelah membawa kesadaran baru bahwa 0 

kekuatan ekspor non migas Indonesia terutama adalah sektor-sektor yang 

berbasiskan potensi agraris yang dimiliki. Penulis berpendapat, peluang 

agro-industri masih potensial untuk dikembangkan leblh jauh daripada 

pilihan industri dengan teknologi tinggi dengan alasan: 

• 	 Dari perspektif dependencia, alih teknologl sulit dilaksanakan karena 

Inl menyangkut kepentingan dagang dar! negara sentral kepada 

negara perlpherafl6. 

• 	 Teknologl adalah suatu proses komprehenslf yang kontlnyu, 

sehlngga secara riil perkembangan teknologl adalah lawaban 

alamlah terhadap tantangan dan persoalan kemasyarakatan secara 

l5 Habib, Hasnan. Lellen TNI ( Pum ) 1990. Global/sBsi dBn DBmpaknYB TerhBdap Nasion 

Indonesia. Makalah pada Kursus Reguler Angkatan XXIII lembaga Pertahanan Nasional 

(lEM-IANAS). IIdak dipubRkaslkan, bandingkan dengan Ide Ohmae dalam Ohmae, Kenlchl. 

1991. Borderlus World: Power and StfltlllQY in IhfI Inl.rlinkBd Er;onorny. London. Harper

Collins. dan 1995. The End of Nlltion Slllte: The Rise of R~ionel Er;onomies. The Free 

Press. New York. Untuk Ide sepular negara dan masyarakal lhat Hlkam. M. AS. 1996. 

DBmokrl>!ii dan Civil SOCiety. LP3ES. Jakarta $ebagal pembanding ihat Robison. Richard. 

1990. Power and Fcontlm'j in SlJhsrto's Indonesill. Manila. The Joumal or Contemporary 

Asia Pub1ish~1> 1,'ut.Hlla Pillt j cian U. 

~ Sasono. Adi dan Ariel. Sritua. op.cit. hal. 40-43 
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luas. Sehingga arahan menuJu agro-teknologi sebelulnya adalah hal 

yang realistis bagi negara agraris seperti Indonesia;7. 

3. 	 Perhatian yang lebih serius mengenai potensi agrobisnis. agroteknologl dan 

agrolndustri sudah dlmiliki oleh Clna dan Taiwan. Saat Ini Indonesia letah 

kehiangan lebih dari 1000 varietas pribumi Indonesia per tahun. contohnya 

adalah lobak putih. Saal ini varietas lobak asli Indonesia telah punah. 

sedang yang ada di pasaran sekarang adalah varietas dari Cina dan 

Taiwan. yang karena dikembangkan oleh rekayasa genetlka tidak dapal 

dikembang-biakkan di Indonesia. sehingga praktis Indonesia hanya bisa 

menjadj konsumen saja:l6. OJ Kolumbia dan Brazilia sebagai perbandingan. 

kualitas kopi rakyat dan kopi perkebunan tidak tertalu jauh. hal inl sangat 

membantu bagl Pemerinlah selempat untuk memacu ekspor koplnya;Q. Hal 

inl tampaknya belum menjadi kesadaran bagi Pemerintah Indonesia. 

padahal keseriusan kebijakan akan sangat membantu bagj perbaikan 

ekonoml masyarakat luas disamping memperkual basis ekspor kopi 

khususnya dan ekspor pertanian Indonesia umumnya. 

37 Ja!ileksono, T. 1995. Int&rvensi P&merintah dalam Pembangvnan Per/allian. Pi<lato 
Pengulruhan Guru Belar Sosial Ekonomi Pertanian, Fakulas Pertanian UGM, ¥ogyilkarta 
l8 WRI, IUCN and UNEP.1992. (?IQbal Biodiv&rsi/y Strategy: GVld~linas for Action to Save, 
Study, lind US& Earth's Biotic Wealth Sustainllbly and Equitably. !ldak dipublkasikan pp. 24
27 bandingkan WALHI. 1996. Annusl Report 1996. Jakarta. pp. 19 
39 Wawancara pribadi penuls dengan PakAbidin, ."sportlr kopl angola AEKI 
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