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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kopi adalah komoditas terbesar kedua di dunia setelah minyak bumi. 

Indonesia merupakan negara eksportir kopi terbesar keempat di dunia. Dengan hasil 

panen sekitar 420.000-ton setiap tahun, Indonesia menyalurkan 271.000-ton kopi 

untuk diekspor. Pada umumnya, kopi Indonesia merupakan kopi full body dengan 

tingkat keasaman yang relatif rendah. Setiap kawasan atau daerah perkebunan kopi 

dikenal dengan profil dan kekhasannya masing-masing. Hal ini dikarenakan 

perbedaan beberapa hal. Variabel yang paling berpengaruh adalah jenis tanah, 

ketinggian permukaan tanah, varietas kopi, metode pengolahan dan penyimpanan. 

Beberapa kopi asal Indonesia yang populer adalah: 

• Sumatera; Aceh, Lampung, Medan, Bengkulu 

• Jawa; Priangan, Ambarawa, Garut, Malang 

• Bali; Kintamani, Plaga 

• Sulawesi; Toraja, Kalosi 

• Nusa Tenggara; Sumbawa, Rinjani 

• Papua; Wamena, Nabire, Labiem 

Kopi merupakan minuman secara umum dihidangkan panas atau hangat, 

namun sekarang telah banyak modifikasi penyajian minuman kopi. Salah satu cara 

untuk menentukan mutu dari kopi yaitu dengan uji citarasa. Uji citarasa 

memungkinkan konsumen untuk menilai mutu atau kualitas dari kopi yang 

diminum. Biji kopi memiliki komposisi senyawa kimia komplek dan beragam yang 
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dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa contoh faktor tersebut yakni spesies, cara 

pemanenan, pengolahan, pemupukan, dan iklim. Citarasa kopi yang mengalami 

perubahan nilai karena faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada harga jualnya. 

Proses utama dalam pengolahan kopi menurut Raharjo (2012) antara lain 

pengolahan dengan suhu tinggi dan pengawetan bahan kopi. Pengolahan kopi 

dengan suhu tinggi yakni dengan proses yang menggunakan api atau panas seperti 

perebusan, penggorengan, penyanggraian, pengasapan, dan sebagainya. Selain itu 

pengolahan kopi juga dapat terjadi pencampuran dan pemurnian (secara kimiawi). 

Pengawetan kopi dapat menggunakan suhu tinggi maupun rendah. Pengawetan 

kopi juga dapat menggunakan bahan kimia, fermentasi dengan 

mikrobiologi/enzimatik, pengolahan secara kimiawi, pengemasan dan 

penyimpanan, pengolahan pabrikasi, serta transportasi dan distribusi. 

Kopi arabika berbentuk lonjong dan bergaris tengah bergelombang. Kopi 

arabika memiliki kandungan kafein antara 0.6 hingga 1.5% basis kering. Jika 

dibandingkan dengan jenis kopi lainnya, kopi arabika memiliki nilai jual yang lebih 

tinggi. Harga jual kopi arabika di pasar Indonesia per tahun 2007 adalah berkisar 

Rp 25.500, - per kilogram (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, 2014). 

Perindustrian kopi di Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir 

terus bertumbuh ditandai dengan semakin berkembang dan meningkatnya produksi 

kopi olahan yang dipasarkan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

banyak jumlah Kafe dan Coffee Shop di kota-kota besar. Adanya peningkatan 

konsumsi kopi di Indonesia, selain didukung dengan pola sosial masyarakatnya 

juga ditunjang dengan harga yang ditawarkan oleh produsen, kemudahan dan 
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kepraktisan dalam mendapatkan dan penyajian. Selain itu keragaman rasa yang 

terdapat dalam kopi menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mencicipi. 

Berdasarkan hasil survei LPEM UI tahun 2013 lalu, tingkat konsumsi kopi dalam 

negeri mencapai 1 kg/kapita/tahun. 

Pendapatan petani kopi arabika juga menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saidarma (2013) menjelaskan 

bahwa pendapatan petani kopi arabika dalam satu musim panen adalah berkisar Rp 

1.164.083,3 dengan nilai R/C ratio sebesar 2,84. Pada penelitian tersebut juga 

dijelaskan bahwa pemasaran kopi arabika memiliki margin yang sangat besar pada 

tingkat kabupaten dan provinsi, hal ini dikarenakan telah terjadi proses pengolahan 

kopi menjadi bubuk yang telah diberi kemasan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sagita dan Hidayati (2013) yang 

berjudul “Keragaan Kopi Pasar Domestik Indonesia” menyimpulkan bahwa 

keragaan kopi di pasar domestik Indonesia ditentukan oleh interaksi saling 

keterkaitan dan pengaruh dari faktor penawaran kopi yang dipengaruhi oleh jumlah 

produksi kopi, stok kopi, jumlah kopi impor Indonesia dan dikurangkan dengan 

jumlah ekspor kopi Indonesia. Permintaan kopi dipengaruhi oleh harga kopi 

Indonesia, jumlah impor kopi dunia, pendapatan per kapita penduduk Indonesia dan 

harga teh. 

Menurut Wahyudian, dkk (2003) dalam penelitiannya mengenai “Analisis 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumsi Kopi dan Analisis Pemetaan Beberapa 

Merek Kopi dan Implikasinya pada Pemasaran Kopi” menyebutkan bahwa faktor 

yang memengaruhi seseorang untuk mengonsumsi kopi adalah usia dan rasio 
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anggota rumah tangga yang mengonsumsi kopi sebagai pengaruh lingkungan 

konsumen. Konsumsi kopi di masyarakat tidak bergantung pada pendapatan 

ataupun pengeluaran maupun pendidikan.  

Apresio Kopi Malang merupakan salah satu kedai yang memiliki stok kopi 

arabika dari berbagai daerah. Pulau Sumatera terkenal dengan kopi arabika yang 

berasal dari Gayo-Aceh dengan ketinggian tempat budidaya sekitar 1300-1500 m 

dpl. Kopi arabika dari pulau Bali yaitu kopi dari daerah Kintamani dengan 

ketinggian tanam 900 m dpl.  Kopi arabika yang berasal dari pulau Jawa, peneliti 

mengambil sample dari daerah Malang, yakni Karangploso dengan ketinggian 

tanam 1400 mdpl. Kopi dari daerah Karangploso Malang salah satu yang memiliki 

banyak varian varietas kopi namun belum terlalu diketahui banyak konsumen. 

Banyaknya varian kopi arabika yang tersedia membuat konsumen bisa lebih 

bebas memilih jenis dan selera kopi yang mereka inginkan. Hal ini yang mendasari 

peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai preferensi konsumen dalam 

mengonsumsi kopi jenis arabika dari berbagai daerah yang nantinya diharapkan 

dapat menjadi komoditas penggerak dalam memajukan sektor perkebunan kopi 

nusantara, khususnya daerah Malang Raya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Kopi arabika memiliki karakter yang cenderung asam, biji kecil, dan 

memiliki karakter yang unik. Robusta memiliki karakter body yang kuat, tingkat 

asam rendah, dan cenderung pahit. Kopi jenis arabika dan robusta adalah dua jenis 

varietas yang umum diketahui konsumen dan sering dipesan oleh konsumen. Tidak 

sedikit konsumen yang belum mengerti apa perbedaan baik keunggulan maupun 
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kelemahan dari dua jenis varietas tersebut. Banyak faktor dan alasan konsumen 

memilih dua varietas tersebut, baik itu karena rasa, harga, selera, dan gaya hidup.  

Masih rendahnya perhatian terhadap penelitian konsumen dilingkungan 

penggiat kopi atau kedai sudah banyak disadari oleh pemilik usaha dan pihak 

akademisi. Hal ini terlihat dari para pelaku bisnis yang hanya fokus pada cara 

memproduksi dan memasarkan produknya saja. Para pelaku bisnis kurang 

memerhatikan bagaimana reaksi dari konsumen yang mengonsumsi produk 

tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2013) bila 

konsumen merasa tertarik pada suatu produk, konsumen hanya dapat mengonsumsi 

produk tersebut tanpa dapat memberikan tanggapan yang dirasakannya dari produk 

tersebut. 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

preferensi konsumen dalam membeli produk kopi, khususnya varietas kopi arabika. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat potensi kedai Apresio dan konsumen 

yang datang. Menu sajian yang tertera di papan menu gerai 80% dikuasai oleh sajian 

kopi arabika. Konsumen yang datang mayoritas adalah pelajar maupun mahasiswa 

sehingga pertukaran pengetahuan tentang kopi akan sangat kondusif. Selain itu 

kedai Apresio juga berperan sebagai produsen biji sangrai atau berperan sebagai 

pihak suplier atau pemasok kebutuhan kopi baik untuk kebutuhan konsumsi pribadi 

maupun kebutuhan bahan baku kedai-kedai yang lain.  

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut di atas maka didapat 

beberapa rumusan pertanyaan penelitian, yaitu : 
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1. Bagaimana preferensi konsumen terhadap kopi arabika dengan 

pendekatan atribut? 

2. Apakah terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap jenis kopi 

arabika dari daerah yang berbeda?  

3. Apakah terdapat perbedaan preferensi konsumen berdasarkan perlakuan 

proses penyajian kopi arabika? 

4. Apakah proses penyajian (serving) dari kopi memengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen terhadap kopi arabika? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis preferensi konsumen dalam memilih kopi arabika dari aspek 

penyajian dan harga. 

2. Menganalisis perbedaan preferensi konsumen terhadap jenis kopi arabika dari 

daerah yang berbeda. 

3. Menganalisis preferensi dan tingkat kepuasan konsumen dari perbedaan cara 

penyajiannya (serving).   

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dengan tujuan penelitian seperti diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat kepada pihak terkait, antara lain : 

a. Kegunaan Teoritis (Keilmuan) 

1. Memberikan informasi bagi pembaca mengenai respon konsumen 

(penikmat kopi) terhadap jenis kopi arabika, khususnya kopi lokal dari 

lereng Gunung Arjuna, Malang yang ditinjau dari berbagai faktor. 
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2. Mengevaluasi teori perilaku konsumen yang diaplikasikan pada 

konsumen kopi. 

b. Kegunaan Praktis (Guna Laksana)  

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah memperkenalkan kepada 

masyarakat, khususnya daerah Malang Raya mengenai potensi dan kualitas 

kopi arabika. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu para 

produsen kopi dalam meningkatkan potensi dan produktivitas kopi di Malang. 

Dengan adanya penelitian ini dapat disusun strategi dalam peningkatan daya 

saing produktivitas kopi, sehingga diharapkan akan memperoleh keselarasan 

langkah sebagai upaya mengatasi masalah yang berkaitan dengan berbagai 

kesenjangan, baik dari aspek produksi, permintaan input output, agroindustri 

dan kebijakan pemerintah. 

1.5. Definisi Istilah 

a. Preferensi Konsumen 

Preferensi terhadap sesuatu didefinisikan sebagai derajat kesukaan atau 

ketidaksukaan seseorang terhadap suatu produk atau barang. Preferensi terhadap 

makanan atau minuman didefinisikan sebagai tingkat kesukaan atau ketidaksukaan 

terhadap makanan atau minuman, dan preferensi ini akan berpengaruh terhadap 

konsumsi makanan atau minuman tersebut.   

b. Kepuasan Konsumen  

Kepuasan konsumen merupakan reaksi dari perilaku konsumen yang 

membandingkan antara hasil yang dirasakan dengan yang diharapkan. Jika hasil 

yang dirasakan dibawah dari yang diharapkan, maka konsumen akan merasa 
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kecewa atau tidak puas, begitupun sebaliknya bila sesuai dengan yang diharapkan 

maka konsumen akan merasa puas atau bahkan sangat puas. 

c. Barista 

 Barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat dan 

menyajikan kopi kepada pelanggan. Kata "barista" merupakan bahasa serapan yang 

berasal dari bahasa Italia yang berarti pelayan bar. 

d. Pengolahan Kopi 

Pengolahan kopi antara lain pengolahan dengan suhu tinggi yaitu: pengeringan 

kopi, pemanggangan atau penggorengan (roasting), penggilingan (grinding), 

penyangraian, pengasapan, pencampuran dan pemurnian (secara kimiawi). 

Pengawetan bahan kopi dapat dilakukan dengan menggunakan suhu tinggi maupun 

rendah. Pengawetan dapat menggunakan bahan kimia, fermentasi atau pengolahan 

enzimatik.  

e. Penyajian atau Serving 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari penyajian adalah 

proses, cara, perbuatan menyajikan, pengaturan penampilan, cara menyampaikan 

sesuatu. Sehingga jika dikaitkan dengan kata kopi maka penyajian disini dapat 

disimpulkan sebagai cara menyajikan minuman kopi kepada konsumen atau 

pelanggan. Ada banyak cara menyajikan kopi kepada pelanggan, seperti misalnya 

Espresso. Espresso adalah salah satu varian kopi terpopuler di dunia. Espresso 

adalah kopi yang diekstraksi menggunakan mesin. Cara kerja mesin tersebut adalah 

memberikan tekanan kepada kopi yang sudah digiling menggunakan air panas. 

Tekanan yang diberikan terhadap kopi tersebut adalah sekitar 9 bar. Melalui kopi 
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espresso, setiap penikmat kopi sejati bisa menikmati rasa asli dari biji kopi. Hal ini 

dikarenakan kopi espresso dibuat tanpa tambahan apa pun, seperti gula dan susu.  

f. Uji Citarasa atau Cupping 

Uji citarasa merupakan kesan dari reaksi yang diterima indera pengecap 

hasil dari adanya senyawa-senyawa dari bahan minuman, yang dalam hal ini adalah 

kopi, yang terlarut dalam air.  Secara umum terdapat empat citarasa utama, yaitu 

manis, asin, pahit, dan asam. Selain keempat citarasa utama tersebut terdapat 

kategori lainnya seperti pedas, gurih. Kata citarasa (taste) dapat digunakan untuk 

menerangkan kualiats atau mutu dari senyawa-senyawa yang timbul dari suatu 

bahan minuman.  


