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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kontribusi penyumbang PDB terbanyak di Indonesia adalah sektor industri 

pengolahan, sedangkan di urutan kedua adalah sektor kehutanan, pertanian dan 

perikanan. Kontribusi sektor kehutanan, pertanian dan perikanan mempunyai 

peran cukup penting dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 

sebesar 13,45% di tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang 

terus mendorong penguatan dan peningkatan produksi dibidang pertanian. 

Komoditas kopi memegang peranan penting dalam penambah devisa negara bagi 

Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar di Asia. Sektor pertanian 

menjadi sektor yang diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional ketika 

terjadi krisis ekonomi karena merupakan sektor yang memiliki potensi besar 

dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sub sektor perkebunan 

merupakan salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya dalam 

pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi (BPS, 2016). 

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga penghasil kopi di dunia 

setelah Brasil dan Vietnam. Indonesia mampu memproduksi sedikitnya 748 ribu 

ton atau 6,6 % dari produksi kopi duniapada tahun 2012. Berdasarkan jumlah 

tersebut, produksi kopi robusta mencapai lebih dari 601 ribu ton (80,4%) dan 

produksi kopi arabika mencapai lebih dari 147 ribu ton (19,6%). Kopi telah 

menjadi bidang penting bagi perekonomian beberapa propinsi penghasil kopi 
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seperti Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatera Utara, Lampung, 

Bengukulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTT dan Sulawesi  

Selatan. Kopi termasuk salah satu komoditi yang ditunjang pengembangannya 

dengan proyek-proyek pembangunan, bahkan sempat masuk rencana untuk 

dikembangkan di semua propinsi (Hartono, 2013). 

Tahun 2016 Indonesia memiliki luas areal perkebunan kopi sebesar 1,2 

juta hektar. Luas areal perkebunan tersebut terdiri dari 96% merupakan lahan 

perkebunan kopi rakyat dan sisanya 4% milik perkebunan swasta dan pemerintah. 

Sebesar 920 hektar luas areal perkebunan kopi di Indonesia masih produktif. Luas 

areal perkebunan kopi, dari tahun ke tahun semenjak tahun 2016 terus 

menunjukkan peningkatan khususnya pada perkebunan kopi rakyat. Produksi kopi 

Indonesia saat ini telah mencapai lebih kurang 640.000 ton per tahun (AEKI, 

2014). Tabel 1.1 menyajikan perkembangan luas areal, produksi kopi dan 

produktivitas kopi rakyat di Indonesia sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. 

Tabel 1.1 Produksi Kopi Perkebunan Rakyat di Indonesia tahun 2012-2016 

No. Tahun 
Produksi 

(Ton) 

Luas Areal 

(Ha) 
Produktivitas (Ton/Ha) 

1. 2012 643.300 1.187.000 0,542 

2. 2013 675.881 1.241.713 0,544 

3. 2014 647.857 1.230.495 0,527 

4. 2015 639.412 1.230.001 0,520 

5. 2016 639.305 1.228.512 0,520 

Rata-rata 649.151 1.223.544 0,531 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Indonesia 

mampu memproduksi kopi sebanyak 639.305 ton. Rata-rata produksi kopi dari 

perkebunan rakyat di Indonesia selama 5 tahun terakhir mencapai 649.151 ton. 
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Indonesia mencapai tingkat produksi kopi paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 

675.881 ton dan produktivitas sebesar 0,544. Rata-rata luas areal perkebunan kopi 

rakyat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2016 mencapai 1.223.544 

Ha. Rata-rata produktivitas perkebunan kopi rakyat mencapai 0,531 ton/ha ini 

menunjukkan bahwa perkebunan kopi rakyat memiliki produktivitas yang tinggi. 

Menurut BPS (2016) adanya penurunan produksi pada tahun sebelumnya 

disebabkan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan dan turunnya nilai tukar 

petani di sektor perkebunan. Hal tersebut juga berimbas kepada penurunan ekspor 

kopi di Indonesia.  

Salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indoesia adalah Jawa Timur. 

Kopi yang ditanam di pulau jawa sering disebut dengan kopi jawa. Kopi jawa 

merupakan salah satu varietas pada tanaman kopi arabika. Kopi jawa (java coffee) 

berasal dari pegunangan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur (Rahardjo, 2017). Berikut 

adalah tabel 1.2 yang menyajikan kabupaten atau kota ada di propinsi Jawa Timur 

yang mengusahakan perkebunan kopi. 

Tabel 1.2 Produksi Kopi Menurut Kabupaten Atau Kota di Propinsi Jawa  

Timur Tahun 2006-2013 

Kabupaten/Kota 
Tahun (ton) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Malang 9.255  9.245  9.346  9.416  10.028  5.669  7.752  7.703  

Lumajang 3.007  3.090  3.280  3.149  3.365  1.999  2.665  2.683  

Banyuwangi 2.796  2.806  2.669  2.572  2.917  1.620  2.138  2.165  

Jember 2.505  2.644  3.095  3.209  3.357  1.880  3.178  3.105  

Pasuruan 2.185  2.201  2.326  2.291  2.579  1.516  2.764  2.766  

Bondowoso 2.023  2.043  1.965  1.993  2.056  1.130  1.843  1.846  

Probolinggo 865  665  1.145  1.159  1.311  748  1.296  1.291  

Blitar 792  876  895  895  860  546  885  854  

Jombang 775  791  807  795  780  516  784  782  

Pacitan 617  937  560  679  700  484  833  821  

Sumber  :  Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2017 
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Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Kabupaten Malang 

merupakan produsen kopi terbesar pertama di Jawa Timur. Pada tahun 2013 

Kabupaten Malang dapat memproduksi kopi sebesar 7.703 ton biji kopi. Produksi 

kopi di Kabupaten Malang yaitu pada 2010 mencapai 10.028 ton dan mengalami 

penurunan drastis pada tahun 2011 sebesar 5.669 ton. Salah satu faktor yang 

diduga menjadi penyebab rendahnya produksi kopi di Indonesia adalah rendahnya 

kualitas bibit kopi yang dibudidayakan. Selain itu sebanyak 30 % tanaman kopi 

di Indonesia sudah mencapai usia 20 sampai 30 tahun. Hal ini berpengaruh pada 

produktivitas hasil kopi terancam turun hingga 50 persen (Fadjar, 2013). 

Produksi kopi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7.752 ton. 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 dan konsumsi kopi di Indonesia meningkat dengan 

compound annual growth rate (CAGR) 7,7% di tahun 2012-2014 (Anonim, 

2017).  

Salah satu daerah di Kecamatan Karangploso yang memiliki potensi dalam 

pengembangan budidaya dan agroindustri kopi adalah Desa Tawangargo. Desa 

Tawangargo melakukan pembangunan dibidang wisata dengan mewujudkan Desa 

Wisata, dengan membuat sebuah tempat bernama Taman Lintas Arjuno. Wisata 

Lintas Arjuno juga menawarkan wisata petik kopi. Hal ini membuat komoditas 

kopi mulai dikembangkan secara luas (Desa Tawangargo, 2017). Hasil panen kopi 

yang diproduksi petani di Desa Tawangargo terbagi menjadi dua yaitu olah basah 

dan olah kering. Produksi kopi yang dihasilkan oleh petani dijual kepada 



5 

 

 

 

pengepul, UB Forest ataupun lembaga pemasaran lainnya. Tinggi atau rendahnya 

produksi kopi yang dihasilkan oleh petani merupakan hal yang dapat 

mempengaruhi pendapatan petani. 

Permasalahan pemasaran komoditas kopi di Desa Tawangargo ini dipicu 

oleh rendahnya harga di tingkat petani, kurangnya pengetahuan tentang informasi 

pasar, sumberdaya manusia yang terbatas, dan lemah dalam permodalan 

menyebabkan petani menjual hasil usahatani nya ke pengepul atau UB Forest. 

Petani kopi rakyat di Desa Tawangargo mampu mengahasilkan kopi dengan 

kualitas baik, namun petani masih belum mampu memasarkan produknya. 

Keadaan tersebut menjadikan lemahnya posisi tawar petani dalam kegiatan 

pemasaran komoditas kopi di Desa Tawangargo dan cenderung menerima harga 

yang diberikan dari tengkulak. Peranan pedagang pengecer lebih menonjol dan 

keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer lebih besar dari keuntungan yang 

diterima petani di Desa Tawangargo. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti seberapa 

besar marjin yang terjadi akibat proses pemasaran pada tiap lembaga pemasaran 

terhadap komoditas kopi dan seberapa efesien saluran pemasaran kopi yang ada di 

Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso dengan menggunakan pendekatan 

struktur-perilaku-kinerja pasar (SCP).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat kita susun 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur pasar pada komoditas kopi di Kabupaten Malang ? 
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2. Bagaimana perilaku pasar pada komoditas kopi di Kabupaten Malang ? 

3. Bagaimana kinerja pasar pada komoditas kopi di Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut :  

1. Menganalisis struktur pasar pada komoditas kopi di Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis perilaku pasar pada komoditas kopi di Kabupaten Malang. 

3. Menganalisis kinerja pasar pada komoditas kopi Kabupaten Malang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

        Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki 

kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberi informasi dan rekomendasi 

yang tepat terkait dalam menentukan strategi pemasaran dan 

pengembangan kopi Tawangargo di Kabupaten Malang. 

2. Bagi petani hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pemasaran kopi 

Tawangargo, sehingga petani dapat mengetahui saluran pemasaran yang 

memberikan keuntungan maksimal untuk petani. 

3. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam 

pengembangan ilmu pemasaran hasil pertanian dan sebagai penyempurna 

bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang terutama yang 

berkaitan dengan pemasaran komoditas kopi dengan pendekatan SCP. 
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4. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai komoditi kopi Tawangargo terutama mengenai aspck pernasaran 

dengan pendekatan SCP. 

1.4 Batasan Masalah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Kopi gelondongan adalah buah kopi segar yang masih utuh dan belum 

dipisah dari daging buahnya atau belum melalui proses olahan apapun 

(Rahardjo, 2017). 

2. Ose adalah produk kopi arabika yang telah melalui beberapa proses 

olahan sehingga di dapati biji kopi kering yang ada di dalam buah kopi 

(Rahardjo, 2017). 

3. Saluran pemasaran kopi adalah rantai pemasaran kopi dimana kopi bisa 

sampai dari tangan produsen ke tangan konsumen akhir (Sudiyono, 2002) 

4. Lembaga Pemasaran komoditas kopi adalah badan usaha atau individu 

yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan komoditas kopi dari 

petani produsen ke konsumen akhir (Sudiyono, 2002). 

5. Pengepul adalah pedagang yang melakukan pembelian dari tengkulak 

dan menyalurkan produk kepada pedagang grosir atau langsung 

menjualnya kepada pedagang pengecer (Desiana et al., 2017). 
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6. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari 

pedagang pengumpul serta menjual kembali kepada pengecer kemudian 

ke konsumen akhir (Desiana et al., 2017) 

7. Konsumen akhir adalah lembaga pemasaran terakhir yang membeli kopi 

kepada pedagang di pasar (Desiana et al., 2017). 

8. Struktur pasar (market structure) adalah penggolongan pasar berdasarkan 

strukturnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja 

perusahaan dalam pasar (Alam, 2007). 

9. Perilaku pasar (market conduct) adalah suatu pola tanggapan yang 

dilakukan lembaga-lembaga pemasaran untuk mencapai tujuannya dalam 

struktur pasar (Sulastri & Suhono, 2016). 

10. Kinerja pasar (market performance) merupakan hasil keputusan akhir 

yang dapat dambil dan berhubungan dengan proses tawar menawar serta 

persaingan pasar (Sudiyono, 2002). 

11. Farmer’s share adalah perbandingan antara harga yang dibayar 

konsumen terhadap harga produk yang diterima petani (Aji, Renan 

Subantoro, & Eka Dewi Nurjayanti, 2015) 

12. Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayar oleh 

konsumen untuk produk kopi tersebut dengan harga yang diterima oleh 

produsen untuk menghasilkannya (Anggraini, Ali Ibrahim Hasyim, & 

Suriaty Situmorang, 2013). 
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13. Rasio margin keuntungan adalah perbandingan antara tingkat keuntungan 

yang diperoleh lembaga pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan pada 

kegiatan pemasaran (Anggraini et al., 2013). 

14. Efisiensi pemasaran nisbah antara total biaya dengan total nilai produk 

kopi yang dipasarkan (Anggraini et al., 2013). 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Beberapa pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Harga jual petani (Rp/Kg) adalah harga rata-rata produk (per kilogram) 

yang diterima petani (Heryadi, 2011).  

2. Harga jual ditingkat lembaga pemasaran (Rp/Kg) adalah harga rata-rata 

produk per kilogram yang dijual lembaga pemasaran kepada lembaga 

pemasaran lainnya atau kepada konsumen akhir (Heryadi, 2011). 

3. Analisis rasio konsentrasi (%) adalah rasio antara jumlah komoditas yang 

dibeli dengan jumlah komoditas yang diperdagangkan (Anggraini et al., 

2013). 

4. Volume jual (Kg) adalah jumlah bahan olah kopi yang dijual pada waktu 

transaksi jual beli, diukur dalam satuan kilogram (Desiana et al., 2017). 

5. Volume beli (Kg) adalah jumlah bahan olah kopi yang dibeli oleh 

lembaga perantara pemasaran dan konsumen akhir, diukur dalam satuan 

kilogram (Desiana et al., 2017). 

6. Keuntungan (Rp) adalah total penerimaan yang diterima petani kopi 

dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan petani kopi (Heryadi, 

2011). 
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7. Biaya pemasaran (Rp) adalah segala biaya yang didalam penjualan suatu 

barang atau jasa dari keluarnya barang sampai ke tangan pembeli 

(Heryadi, 2011). 

8. Margin pemasaran (Rp/kg atau persentase) adalah selisih harga jual suatu 

lembaga pemasaran dengan harga beli dari lembaga pemasaran 

sebelumnya (Anggraini et al., 2013). 

9. Share harga (%) adalah harga ditingkat petani dibagi dengan harga yang 

dibayarkan konsumen dikali dengan 100% (Dyanasari et al., 2010). 

 


