
1. PENDAHULUAN 

  

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

 

Indonesia merupakan negara yang berbasis pada sektor pertanian, sehingga tidak 

dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi 

perekonomian Indonesia.  Hal ini terlihat dari beberapa peranan sektor pertanian 

seperti menyediakan bahan baku industri, menyediakan lapangan kerja, menjadi 

sumber pendapatan sekaligus sumber devisa negara.  Disamping itu sektor pertanian 

juga memberi imbas dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar 

dibandingkan dengan sektor-sektor non migas yang lain yaitu sebesar 7,3%  yang 

berarti sektor pertanian mampu memberikan sumbangsih terhadap pendapatan 

nasional (BPS, 2009). 

 

Pembangunan pertanian pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani, menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, dan 

meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga dapat mengurangi impor hasil 

pertanian yang selama ini dilakukan, selain itu juga dapat mendukung pembangunan 

industri yang sedang berjalan.  Sektor pertanian merupakan sektor yang paling 

berperan dalam mengembangkan pembangunan Indonesia yaitu sebagai dasar 

pembangunan sektor-sektor yang lain.   

 

Salah satu ciri strategi pembangunan yang harus dimiliki Indonesia yang mempunyai 

potensi sebagian besar dari sektor pertanian adalah kebijaksanaan pembangunan yang 



menjaga keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dalam bentuk 

Agroindustri.   

 

Agroindustri memiliki peran yang cukup penting yakni meningkatkan kesempatan 

kerja di pedesaan, nilai tambah, pedapatan bagi petani, dan meningkatkan mutu hasil 

produksi pertanian yang pada gilirannya dapat memenuhi syarat memasuki pasar luar 

negeri (Haryono, 2009).  Paparan tersebut sesuai dengan program jangka panjang 

pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu mewujudkan struktur ekonomi yang 

seimbang antara sektor industri dan pertanian.  

 

Pengembangan usaha kecil berbasis agroindustri ini merupakan strategi yang dapat 

membantu optimalisasi potensi yang ada di wilayah sasaran, terutama wilayah-

wilayah yang masih mengandalkan sumberdaya alam atau pertanian untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2005). 

 

Pembangunan pertanian yang berkaitan dengan pengembangan industri pertanian 

perlu diarahkan ke wilayah pedesaan.  Jenis industri pertanian yang dapat 

dikembangkan di pedesaan sangat banyak, perlu diprioritaskan bahwa pertumbuhan 

agroindustri dapat menangkap efek ganda yang tinggi, baik bagi kepentingan 

pembangunan nasional, pembangunan pedesaan khususnya, maupun bagi 

perekonomian daerah pada umumnya (Soekartawi, 2000). 

 

Berbagai peluang yang ada untuk menumbuhkembangkan wawasan agroindustri di 

pedesaan ini antara lain mencakup berbagai aspek seperti lingkungan strategis, 

permintaan, sumber daya dan teknologi.  Pembangunan agroindustri yang diterapkan 



adalah pembangunan agroindustri yang berkelanjutan.  Agroindustri yang dibangun 

dan dikembangkan harus memperhatikan aspek-aspek manajemen dan konservasi 

sumber daya alam. 

 

Semua teknologi yang digunakan serta kelembagaan yang terlibat dalam proses 

pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kepentingan masa sekarang 

maupun masa mendatang (Soekartawi, 2000).   

 

Salah satu komoditas pertanian yang dapat digunakan sebagai bahan baku 

agroindustri adalah komoditas perkebunan, contohnya tanaman kopi.  Kopi yang 

dihasilkan dari tanaman perkebunan merupakan komoditas ekspor non migas yang 

dibutuhkan di berbagai industri minuman.   

 

Komoditas kopi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan, yaitu 

menghubungkan antara negara-negara kurang maju dan pasar global, hal ini 

dikarenakan meskipun ada pasar dalam negeri di negara produsen kopi namun hanya 

sebagian kecil yang berkembang, apabila dibandingkan dengan konsumsi dari 

penduduk negara-negara maju, pasar tersebut menjadi terasa kecil (Donaghue, 2008).  

Kopi (Coffea sp.) dapat menyumbang devisa sebesar 11% dari total ekspor tanaman 

perkebunan Indonesia (Direktorat Jendral Perkebunan, 2009).  

 

 

Sebagian besar petani kopi di Indonesia merupakan petani rakyat, sehingga luas area 

tanaman kopi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 



signifikan sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia.  Pertambahan luas area 

dan produksi tanaman di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Luas areal dan produksi tanaman kopi di Indonesia menurut pengusaha  
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produksi tanaman kopi dalam kurun waktu sembilan tahun  selalu mengalami 

meningkat, seperti yang terlihat pada Tabel 1.  Luas area yang terbesar dimiliki oleh 

perkebunan rakyat yaitu seluas 1.236.842 ha pada  

tahun 2008, sehingga hasil produksi yang diperoleh lebih besar dari lahan yang 

dimiliki negara dan swasta yaitu sebanyak 669.942 ton pada tahun yang sama.  

Peningkatan produksi tersebut juga memberi dampak pada peningkatan ekspor kopi 

di Indonesia.  Volume dan nilai ekspor kopi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tahun  
Luas Areal (Ha) Produksi (ton) 

Perkebunan 
Rakyat 

Perkebunan 
Negara 

Perkebunan 
Swasta Jumlah 

Perkebunan 
Rakyat 

Perkebunan 
Negara 

Perkebunan 
Swasta Jumlah 

 
1,192,322 40,645 27,720 1,260,687 514,896 29,754 9,924 554,574 2000 

2001 1,258,628 26,954 27,801 1,313,383 541,476 18,111 9,647 569,234 

2002 1,318,020 26,954 27,210 1,372,184 654,281 18,128 9,610 682,019 

2003 1,240,222 26,597 25,091 1,291,910 644,657 17,007 9,591 671,255 

2004 1,251,326 26,597 26,020 1,303,943 618,227 17,025 12,134 647,386 

2005 1,202,392 26,641 26,239 1,255,272 615,556 17,034 7,775 640,365 

2006 1,255,104 26,644 26,983 1,308,731 653,261 17,017 11,880 682,158 

2007 1,243,429 23,721 28,761 1,295,911 652,336 13,642 10,498 676,476 

2008 1,236,842 22,442 35,826 1,295,110 669,942 17,332 10,742 698,016 

Tahun 
Ekspor 

Volume (ton) Nilai ( 000 US$) 

2000 340,887 326,256 
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Tabel 

2. 

Volume dan nilai ekspor kopi di Indonesia 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2009 

 

Indonesia merupakan salah satu pemasok kopi yang cukup besar dalam perdagangan 

dunia.  Volume ekspor kopi Indonesia rata-rata 350 ribu ton per tahun, meliputi kopi 

robusta (85%) dan arabika (15%).  Nilai ekspor kopi di Indonesia dalam kurun waktu 

sembilan tahun selalu mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 2, 

meskipun pada tahun 2006 mengalami penurunan volume ekspor kopi sebanyak 

32.329 ton atau sebesar 7,25% tetapi nilai ekspor kopi tetap meningkat.  Peningkatan 

permintaan akan kopi Indonesia dikarenakan kopi Indonesia mempunyai banyak 

keunggulan yaitu citarasa yang dikandungnya cukup kuat, unik, dan khas.  Terdapat 

lebih dari 50 negara tujuan ekspor kopi Indonesia dengan USA, Jepang, Jerman, 

Italia, dan Inggris menjadi tujuan utama (Aeki, 2009).  

 

Salah satu produk olahan kopi yang memiliki nilai jual adalah kopi bubuk.  Produksi 

kopi bubuk di Indonesia banyak terdapat di propinsi Aceh, Lampung, Sumatra 

Selatan, Sumatra Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Bengkulu.  

Produksi kopi bubuk di propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Produksi kopi bubuk per kabupaten /kota di propinsi Lampung 

2001 250,818 188,493 

2002 325,009 223,916 

2003 323,520 258,795 

2004 344,077 294,113 

2005 445,829 503,836 

2006 413,500 586,877 

2007 321,404 636,319 

2008 468,749 991,458 



No Kabupaten kapasitas produksi per tahun 

1 Lampung Barat 316.296 kg 

2 Tanggamus 108.000 kg 

3 Lampung Selatan 128.500 kg 

4 Lampung Timur     6.700 kg 

5 Lampung Tengah   32.500 kg 

6 Lampung Utara   67.500 kg 

7 Way kanan     4.650 kg 

8 Tulang Bawang   29.000 kg 

9 Bandar lampung 298.000 kg 

10 Metro   18.500 kg 

      Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung, 2008 

 

Kabupaten Lampung Barat merupakan sentra produksi kopi bubuk di Propinsi 

Lampung, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.  Hal ini dikarenakan iklim di Kabupaten 

Lampung Barat sangat cocok untuk tanaman kopi, sehingga para pengusaha kopi 

bubuk sangat senang melakukan usaha di daerah tersebut. 

 

Salah satu produk kopi bubuk yang dihasilkan di Lampung Barat yang dinilai 

memiliki potensi bisnis yang besar di Indonesia adalah agroindustri kopi bubuk 

organik.  Agroindustri kopi bubuk organik  memiliki nilai jual yang sangat tinggi di 

pasar, terutama di pasar dunia.     

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

Kopi bubuk organik seharusnya menjadi alternatif  komoditas unggulan agroindustri 

dimasa depan.  Namun kenyataannya hanya sedikit petani yang mau berspekulasi 

untuk menanam kopi organik.  Produsen kopi bubuk yang mau membeli kopi organik 

sangat sedikit, hal ini menjadi penyebab utama kurangnya minat petani untuk 

menanam kopi organik karena para petani tidak tahu kepada siapa akan menjual hasil 



panen kopi organik, selain itu juga sebagian petani beranggapan kopi organik 

memiliki keuntungan yang relatif rendah, sehingga tidak dapat mencukupi 

kehidupannya. 

 

Selain petani, pengusaha agroindustri kopi bubuk organik juga menghadapi banyak 

masalah.  Masalah yang dihadapi para pengusaha kopi bubuk organik adalah para 

eksportir kopi bubuk Lampung umumnya masih mengandalkan peningkatan 

produksi, belum mengutamakan kualitas produk.  Hal tersebut merupakan salah satu 

penyebab harga jual kopi bubuk organik di pasar sama dengan kopi bubuk yang 

memakai pupuk kimia.  Pasokan bahan baku juga menjadi salah satu kendala bagi 

pengusaha karena jika bahan baku tidak tersedia maka otomatis proses produksi kopi 

bubuk organik akan berhenti. 

 

Proses penggilingan kopi bubuk organik yang masih menggunakan cara tradisional 

juga menjadi kendala pengusaha, karena dengan menggunakan mesin penggiling kopi 

manual, dapat menyebabkan kopi bubuk organik mengalami penurunan kualitas, hal 

ini disebabkan karena dalam proses produksi kopi organik memerlukan pengawasan 

dan kejelian dari para pekerja, sehingga pemahaman pegawai tentang cara produksi 

yang baik berbeda-beda yang dapat menyebabkan kegagalan proses produksi.  

Sementara pasar membutuhkan dan hanya mengakui kopi bubuk organik dengan 

harga lebih tinggi jika kualitas baik.  Jangka waktu yang cukup panjang antara 

pengeluaran dan penerimaan juga menjadi salah satu kendala pengusaha kopi bubuk 

organik, sehingga dibutuhkan madal yang cukup besar untuk membuka agroindustri 

kopi bubuk organik. 



 

Kendala dan risiko yang dihadapi dalam memproduksi kopi bubuk organik cukup 

banyak, namun prospek dan potensi kopi bubuk organik Indonesia cukup cerah di 

pasar dunia.  Hal ini dikarenakan kopi bubuk organik merupakan minuman yang 

mengandung kafein yang digemari konsumen di seluruh dunia untuk meningkatkan 

stamina, sehingga permintaan untuk kopi bubuk organik relatif stabil bahkan 

cenderung mengalami peningkatan.  Selain itu, nilai tambah produk kopi bubuk 

organik yang diperoleh dapat digunakan untuk menutupi semua biaya-biaya yang ada 

dalam agroindustri kopi bubuk organik seperti biaya tenaga kerja, biaya pembelian 

bahan baku, serta pembelian input lainnya.  Hal ini membuat seorang pengusaha di 

Desa Gunung Terang, Kecamaatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat  berani 

membangun agroindustri kopi bubuk organik.  Pengembangan agroindustri kopi 

bubuk organik di Desa Gunung Terang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung 

Barat diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas kopi organik.   Apabila 

kopi organik dijual dalam bentuk biji kopi organik  kering harganya tidak terlalu 

tinggi dibandingkan dengan kopi organik dalam bentuk olahan kopi bubuk organik.   

Perkembangan agroindustri kopi bubuk organik di Desa Gunung Terang Kecamatan 

Way Tenong Kabupaten Lampung Barat  memiliki peluang untuk dapat berkembang 

dalam skala kecil maupun besar.  Peluang usaha agroindustri kopi bubuk organik di 

Provinsi Lampung masih tinggi, tetapi agroindustri kopi bubuk organik merupakan 

usaha yang membutuhkan investasi yang cukup besar sehingga penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai strategi pengembangan agroindustri kopi bubuk 

organik. 



Berdasarkan uraian tersebut yang berkaitan dengan usaha agroindustri kopi bubuk 

organik di Desa Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung 

Barat maka masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini: 

1. Berapa besar nilai tambah produk agroindustri kopi bubuk organik di Desa 

Gunung Terang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat? 

2. Bagaimana tingkat keuntungan agroindustri kopi bubuk organik di Desa Gunung 

Terang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari aspek 

finansial? 

3. Bagaimana strategi pengembangan agroindustri kopi bubuk organik di Desa 

Gunung Terang Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat di masa 

mendatang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1.   Mengetahui nilai tambah produk agroindustri kopi bubuk organik di Desa 

Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. 

2.   Mengetahui tingkat kelayakan finansial agroindustri kopi bubuk organik di 

Desa Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat 

secara finansial. 

3.    Menyusun strategi pengembangan agroindustri kopi bubuk organik di Desa 

Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat 

 

 



D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan : 

1.  Sebagai bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan pengembangan usaha 

agroindustri kopi bubuk organik sebagai komoditas ekspor kopi. 

2.  Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pengusaha agroindustri kopi 

bubuk organik untuk mengembangkan usaha kopi bubuk organik. 

3.   Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian sejenis. 
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