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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tanaman kopi bukan tanaman asli Indonesia, melainkan jenis 

tanaman berasal dari benua Afrika. Tanaman kopi dibawa ke pulau Jawa 

pada tahun 1696, tetapi pada waktu itu masih dalam taraf percobaan. Di 

Jawa, tanaman kopi ini mendapat perhatian sepenuhnya baru pada tahun 

1699, karena tanaman tersebut dapat berkembang dan berproduksi baik. 

Bibit kopi Indonesia didatangkan dari Yaman. Pada waktu itu jenis yang 

didatangkan adalah kopi Arabika. Percobaan penanaman ini pada mulanya 

berada di sekitar Jakarta. Setelah percobaan penanaman di daerah ini 

ternyata berhasil baik, kemudian biji-biji itu dibagi-bagikan kepada para 

Bupati di Jawa Barat untuk ditanam di daerah masing-masing ternyata 

hasilnya pun baik. Setelah diketahui bahwa tanaman kopi itu hasilnya 

terus meningkat, maka perluasan tanaman terus ditingkatkan, terutama di 

pulau Jawa. Selanjutnya tanaman itu lebih dipaksakan lagi dengan adanya 

"Culturstelsel". Mulai saat itu banyak pengusaha yang memperluas 

usahanya dalam lapangan perkebunan, terutama di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur pada tanah-tanah usaha swasta. Selanjutnya tanaman perkebunan 

itu lebih besar lagi setelah dikeluarkan Undang-undang Agraria tahun 

1870. Perusahaan perkebunan itu bisa memperluas usahanya pada tanah 

milik negara dengan jangka yang sangat panjang. Mula-mula pertanaman 
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kopi perkebunan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, yaitu daerah 

Semarang, Sala, Kedu, dan Jawa Timur terutama di daerah Besuki dan 

Malang. Sedang di Sumatera terdapat di Lampung, Palembang, Sumatera 

Barat, dan Sumatera Timur. Sehingga sampai sekarang ini banyak 

perusahaan perkebunan milik negara yang berasal dari perusahaan-

perusahaan asing. 

Kopi Indonesia saat ini di tilik dari hasilnya, menempat peringkat 

keempat terbesar di dunia. Kopi memiliki sejarah yang panjang dan 

memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangatlah cocok bagi 

tanaman kopi. Letak Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk 

pertumbuhan dan produksi kopi. 

Pada awalnya kopi di Indonesia berada di bawah pemerintah 

Belanda. Kopi di perkenalkan di Indonesia lewat Sri Lanka (Ceylon). Pada 

awalnya pemerintah Belanda menanam kopi di daerah sekitar Batavia 

(Jakarta), Sukabumi dan Bogor. Kopi juga ditanam di Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Sumatra dan Sulawesi. Pada permulaan abad ke-20 

perkebunan kopi di Indonesia terserang hama, yang hampir memusnahkan 

seluruh tanaman kopi. Pada saat itu kopi juga ditanam di Timor dan 

Flores. Kedua pulau ini pada saat itu berada di bawah pemerintahan 

bangsa Portugis. Jenis kopi yang ditanam di sana juga adalah kopi 

Arabika. Kopi ini tidak terserang hama. Pemerintah Belanda kemudian 

menanam kopi Liberika untuk menanggulangi hama tersebut. Varietas ini 
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tidak begitu lama populer dan juga terserang hama. Kopi Liberika masih 

dapat ditemui di pulau Jawa, walau jarang ditanam sebagai bahan produksi 

komersial. Biji kopi Liberika sedikit lebih besar dari biji kopi Arabika dan 

kopi Robusta. sebenarnya, perkebunan kopi ini tidak terserang hama, 

namun ada revolusi perkebunan dimana buruh perkebunan kopi menebang 

seluruh perkebunan kopi di Jawa pada khususnya dan di seluruh Indonesia 

pada umumnya. Status industri saat ini Robusta menggantikan kopi 

Liberika. Walaupun ini bukan kopi yang khas bagi Indonesia, kopi ini 

menjadi bahan ekspor yang penting di Indonesia. 

Pada awal abad ke-20 perkebunan kopi yang masih berada di 

bawah kontrol pemerintahan Belanda. Infrastruktur dikembangkan untuk 

mempermudah perdagangan kopi. Sebelum Perang Dunia II di Jawa 

Tengah terdapat jalur rel kereta api yang di gunakan untuk mengangkut 

kopi, gula, merica, teh dan tembakau ke Semarang untuk kemudian 

diangkut dengan kapal laut. Kopi yang di tanam di Jawa Tengah umumnya 

adalah kopi Arabika. Kopi Arabika juga banyak diproduksi di kebun - 

kebun seperti (Kayumas, Blawan, Kalisat/Jampit)di Bondowoso, Jawa 

Timur. Sedangkan kopi robusta di Jawa Timur, banyak diproduksi dari 

kebun - kebun seperti Ngrangkah Pawon (Kediri), Bangelan (Malang), 

Malangsari, Kaliselogiri (Banyuwangi). Di daerah pegunungan dari 

Jember hingga Banyuwangi terdapat banyak perkebunan kopi Arabika dan 

Robusta. Kopi Robusta tumbuh di daerah rendah sedangkan kopi Arabika 

tumbuh di daerah tinggi. Setelah kemerdekaan banyak perkebunan kopi 
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yang diambil alih oleh pemerintah yang baru atau ditinggalkan. Saat ini 

sekitar 92% produksi kopi berada di bawah petani-petani kecil atau 

koperasi. 

Sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia sebenarnya sangat 

berpotensi, oleh karena itu sektor pertanian dan perkebunan sangat perlu di 

tingkatkan karena selain sektor yang berbasis pada kekayaan alam 

Indonesia juga merupakan sektor di mana paling banyak penduduk 

indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani.   

Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan produksi 

tertinggi di bandingkan kabupaten lainnya di Jawa timur, utamanya dari 

ampelgading, dampit dan tirtoyudo sudah lama di kenal baik di pasaran 

lokal, regional bahkan internasional. Produk biji kopi di wilayah ini 

beberapa waktu lampau memang sangat bagus, Tapi beberapa tahun 

terakhir ini lahan kopi banyak yang sudah di alih fungsikan menjadi lahan 

jagung, tebu, serta singkong dengan alasan bahwa tanaman kopi sudah 

tidak menguntungkan, keadaan seperti itu di khawatirkan akan 

berkepanjangan dan produksi kopi dari tiga wilayah tersebut akan 

menurun pada beberapa tahun kedepan. Seperti halnya di Dusun Tumpak 

lengkong Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang 

yang mana mayoritas penduduknya adalah petani, khususnya petani kopi. 

Keberadaan pertanian kopi ini sudah ada sejak lama, sehingga sangat di 

sayangkan apabila keberadaan pertanian kopi tersebut tidak di 

pertahankan. 
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 Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan penting untuk 

mempertahankan budidaya kopi antara lain dengan kegiatan-kegiatan 

peningkatan produksi kopi di sertai dengan perbaikan mutu kopi itu 

sendiri. Bagi para petani kopi yang sumber pendapatannya berasal dari 

hasil panen kopi, penting bagi para petani untuk meningkatkan 

produktivitas apabila terjadi peningkatan produktivitas terhadap tanaman 

kopi maka hasil produksi kopi akan bertambah begitu juga dengan 

pendapatan petani kopi akan mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian 

di atas maka penelitian ini mengambil judul “ANALISA PENDAPATAN 

PETANI  KOPI DI DUSUN TUMPAK LENGKONG DESA SUMBER 

TANGKIL KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG ” . 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok 

permasalahan di atas adalah : 

1. Berapa  besar tingkat produksi para petani di Dusun Tumpak lengkong 

Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ?  

2. Berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan para petani di Dusun 

Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo 

Kabupaten Malang ?  

3. Berapa jumlah pendapatan yang diperoleh para petani kopi di Dusun 

Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo 

Kabupaten Malang ? 
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4. Berapa besar tingkat efisiensi petani kopi  di Dusun Tumpak lengkong 

Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan maka penelitian ini di batasi 

pada masalah tingkat pendapatan yang di peroleh oleh petani di Dusun 

Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  dari  

penelitian  ini:  

a. Untuk mengetahui tingkat produksi para petani kopi di Dusun 

Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo 

Kabupaten Malang. 

b. Untuk mengetahui  jumlah biaya yang harus dikeluarkan para 

petani kopi di Dusun Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. 

c. Untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh para petani 

kopi di Dusun Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan 

Tirtoyudo Kabupaten Malang. 
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d. Untuk mengetahui tingkat efisiensi petani kopi  di Dusun Tumpak 

lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang 

analisa pendapatan petani kopi khususnya petani kopi di Dusun 

Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil Kecamatan Tirtoyudo 

Kabupaten Malang 

b. Dapat di jadikan  masukan bagi pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan dan dalam usaha meningkatkan pendapatan 

petani kopi di Dusun Tumpak lengkong Desa Sumber tangkil 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. 

c. Dapat di jadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian lain yag 

terkait dengan analisa pendapatan petani khususnya petani kopi. 


