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Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya menggunakan sistem 

agroforestri dengan perpaduan antara tanaman kehutanan dengan kopi.  Sistem 

agroforestri yang diterapkan menghasilkan potensi kopi codot yang memiliki 

harga dua kali lipat lebih mahal dibandingkan kopi robusta biasa.  Kopi codot 

merupakan kopi robusta sisa makanan codot. Codot hanya memakan bagian kulit 

kopi, sedangkan bagian biji kopinya dijatuhkan ke bawah pohon kopi. Data 

mengenai kopi masih sedikit, terutama data mengenai pengaruh lanskap 

agroforestri dan kinerja sosial terhadap pendapaatan petani kopi codot.  Penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis variabel ekologi yang berpengaruh terhadap 

kelestarian habitat codot pada lanskap agroforetri kopi, menganalisis variabel 

kinerja sosial yang berpengaruh terhadap pendapatan petani kopi codot, dan 

menghitung kontribusi pendapatan petani kopi codot pada lanskap agroforestri 

kopi.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 



 
 

 

berganda.  Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel lanskap dengan 

menggunakan uji F menunjukan pengaruh yang nyata dengan nilai signifikansi 

0,004, sedangkan pengujian dengan uji t-student variabel jarak lahan pemanfaatan 

ke sungai dan jumlah vegetasi pisang yang berpengaruh nyata terhadap jumlah 

ditemukanya titik kopi codot.  Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel 

kinerja sosial dengan menggunakan uji F menunjukkan pengaruh yang nyata 

dengan nilai signifikansi 0,004, sedangkan pengujian dengan uji t-student variabel 

hari orang kerja dan produksi kopi codot yang berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan petani.  Kontribusi kopi codot terhadap kopi robusta hanya sebanyak 

2%.  Pendapatan petani dari kopi codot masih tergolong kecil karena dalam 

pengelolaannya belum memperhatikan aspek kinerja sosial maupun lanskap 

agroforestrinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

pengembangan potensi kopi codot.  

 

Kata kunci: Kinerja social, kontribusi, kopi codot, lanskap
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF AGROFORESTRY LANDSCAPE AND SOCIAL 

PERFORMANCE ON THE INCOME OF CODOT COFFEE FARMERS IN 

TANGGAMUS REGENCY 

 

 

 

by 

 

 

DENI SETIAWAN 

 

 

 

Beringin Jaya social forest management used an agroforestry system with a 

combination of forestry plants and coffee. The implemention of the agroforestry 

system has produced codot coffee with the potential of double price compared to 

regular robusta. Codot coffee was the residual of  robusta coffee from the bat feed. 

Bat only ate part of the coffee skin, while the part of coffee seed was dropped 

under the coffee tree. The data about the coffee research was still lack, especially 

about the effect of agroforestry landscape and the social performance to coffe 

codot farmer income. This aims of the study was to analyzed the ecological 

variables that affected to the sustainability of bat habitat on the coffee agroforetry 

landscape, and the social performance variables that affect to the income of codot 

coffee farmers, and to calculated the contribution of codot coffee farmers income 

to the coffee agroforestry landscape. This method that used on this research was 

multiple linear regression analysis. The results of multiple linear regression 



 
 

 

analysis on landscape variables used the F test showed a significant effect with a 

significance value about 0,004, while the test with the t-student test showed the 

significance value with the variables of the distance of landuse to the river and the 

amount of banana vegetation wich number of bat coffee spots. The results of 

multiple linear regression analysis on social performance variables used the F test 

showed a significant effect with a significance value of 0,004, while the test with 

the t-student test showed working days and codot coffee production significantly 

affected farmers income. The contribution of codot coffee from the total income 

of coffee farmer was only 2%. The farmers income from codot coffee was still 

relatively small because they hasn’t concerned social performance aspect and 

agroforestry landscape. This research considerated to be the reference to 

developed the potential of codot coffee. 

 

Keywords : Codot coffee, contribution, landscape, social performance 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah  

 

 

Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten penghasil kopi robusta terbesar 

kedua setelah Kabupatan Lampung Barat di Provinsi Lampung (BPS Provinsi 

Lampung, 2015). Prestasi tersebut tidak terlepas dari peran Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Model (Unit X) Kota Agung Utara ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri 

Kehutanan RI Nomor SK.379/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang 

penetapan wilayah KPH Model KotaAgung Utara (Unit X) yang terletak di 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung (KPH Model Kota Agung Utara, 

2013). Sistem pengelolaan yang dilakukan oleh KPH Model Kota Agung Utara 

menggunakan sistem agroforestri yang dilakukan secara bermitra dengan 

masyarakat (Rosalia dan Ratnasari, 2016). 

 

Agroforestri adalah suatu sistem pemanfaatan lahan dikombinasikan secara 

simultan dan sekuensial, sehingga dapat meningkatkan total produksi tanaman 

atau ternak atau perikanan dan usaha ternak madunya (Wulandari, 2015). Pola 

tanam agroforestri yang diterapkan oleh masyarakat KPH Model Kota Agung 

Utara yaitu tanaman berkayu dengan tanaman kopi.  Pola tanam agroforestri yang 

telah dilakukan menyebabkan Indonesia memiliki beragam jenis kopi yang 



 
2 

 

 

memiliki kekhasan dan menjadi daya tarik sehingga beragam jenis kopi tersebut 

sangat diminati di pasar internasional (Meiri dkk., 2013).  Potensi pengembangan 

kopi di daerah sangat diperlukan guna mendukung peningkatan kesejahteraan 

petani (Aklimawati, 2014). Potensi yang dimiliki KPH model Kota Agung Utara 

adalah kopi codotyang sudah diproduksi sejak 2 tahun yang lalu. 

 

Kopi codot merupakan kopi yang dihasilkan dari sisa makanan kelelawar 

pemakan buah. Kelewar digolongan menjadi dua yaitu pemakan buah atau 

kelompok megachiroptera yang biasa disebut dengan codot dan pemakan 

serangga dari kelompok microchiroptera (Prasetyo dkk., 2011). Codot memiliki 

perilaku makan yang unik yaitu perilaku makan di atas pohon dengan 

menjatuhkan sisa makanannya berupa biji ke tanah (Iqbal, 2014). Kopi codot juga 

memiliki rasa yang khas dikarenakan perilaku codot yang selalu menyerap cairan 

daun maupun buah yang menjadi makanannya (Suyanto, 2002). Rasa yang khas 

dari kopi codot membuatnya memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan kopi biasa.  Hal ini dapat dilihat dalam salah satu situs penjualan online 

yaitu Bukalapak.com.  Kopi codot (200 gram) dijual dengan harga Rp 90.000, 

sedangkan untuk kopi robusta Lampung yang reguler (200 gram) dijual dengan 

harga Rp 40.000. Potensi kopi codot tersebut perlu dikelola dengan baik dengan 

memperhatikan aspek kinerja sosial agar dapat meningkatkan pendapatan petani 

kopi codot 

 

Kinerja sosial merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang membuat 

seseorang berperilaku sesuai dengan kedudukanya di suatu masyarakat (Rivai, 

2004).  Kinerja sosial akan membuat masyarakat mengetahui pengelolaan kopi 
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codot yang tepat dari aspek sosial.  Menurut Chuzaimah dkk. (2016) kinerja sosial 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani.  Peningkatan taraf 

hidup masyarakat akan sejalan dengan peningkatan pendapatan petani (Salminah 

dkk., 2014).  Peningkatan taraf hidup akan membuat kelestarian hutan karena 

peningkatan taraf hidup berkorelasi dengan kelestarian hutan (Senoaji, 2009). 

Pengelolaan kopi codot selain perlu memperhatikan aspek kinerja sosial juga 

perlu memperhatikan aspek lanskap.  

 

Codot merupakan satwa liar yang menyukai habitat mulaidari pantai sampai 

pegunungan dengan pepohonan maupun gua sebagai tempat beristirahat (Fatem 

dkk., 2006).  Lanskap agroforestri kopi merupakan salah satu habitat codot 

(Riyanto dkk., 2019).  Suatu habitat satwa harus memiliki makanan (food), tempat 

berlindung (shelter), ruang (space), dan air (water) agar satwa tersebut dapat 

hidup.  Karakteristik habitat yang sesuai akan mempengaruhi jumlah codot yang 

hidup pada habitat tersebut (Piter dkk. 2015).  Semakin banyak populasi codot 

pada laskap agroforestri akan berpengaruh terhadap produksi kopi codot yang 

dihasilkan hal tersebut karena codot memiliki kecenderungan yang yang tinggi 

terhadap buah sebagai makananya (Kuzn dan Parsons, 2009).  Kenaikan produksi 

kopi codot akan menambah pendapatan petani karena menurut Dewi (2012) 

kenaikan produksi hasil hutan akan menambah pendapatan bagi petani. 

 

Meskipun produksi kopi codot sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dua tahun 

yang lalu tetapi pengetahuan tentang kopi codot masih minim (Riyanto dkk., 

2019).  Minimnya data tersebut dikarenakan belum banyak dilakukan penelitian 

mengenai kopi codot.  Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian 
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pengaruh lanskap agroforestri kopi dan kinerja sosial terhadap pendapatan petani 

kopi codot untuk  mendukung kelestarian hutan di KPH Model Kota Agung 

Utara.  

 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ―pengaruh lanskap agroforestri dan kinerja sosial 

terhadap pendapatan petani kopi codot di kabupaten Tanggamus‖, yaitu. 

1. Menganalisis variabel-variabel ekologi yang berpengaruh terhadap kelestarian 

habitat codot pada lanskap agroforetri kopi. 

2. Menganalisis variabel-variabel kinerja sosial yang berpengaruh terhadap 

pendapatan petani kopi codot pada lanskap agroforetri kopi.  

3. Menghitung kontribusi pendapatan petani kopi codot pada lanskap agroforetri 

kopi. 

 

 

1.3  Kerangka Pemikiran  

 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara dalam mengelola lahan 

menggunakan sistem agroforestri.  Agroforestri adalah suatu sistem pemanfaatan 

lahan dikombinasikan secara simultan dan sekuensial, sehingga dapat 

meningkatkan total produksi tanaman atau ternak atau perikanan dan usaha ternak 

madunya (Wulandari, 2015). Agroforestri pada kopi sangat menguntungkan untuk 

produksi kopi karena suhu yang optimal yang disebabkan oleh kondisi tajuk 

pohon (Yulistriani, 2013). 
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Kopi codot merupakan kopi yang dihasilkan dari sisa makanan hewan yang 

disebut Codot (Cynopterus brachyotis).Codot setelah memakan daging buah lalu 

akan membuang sisa biji tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi alami codot 

sebagai penyebar biji (Putra, 2014). Karena aktivitas jumlah codot yang cukup 

banyak sehingga masyarakat di KPH Kota Agung Utara memanfaatkan kopi sisa 

makanan codot tersebut menjadi kopi codot. 

 

Kopi codot saat ini sudah diproduksi di KPH Kota Agung Utara dan memiliki 

harga dua kali lipat dibandingkan dengan kopi reguler. Perbedaan harga secara 

tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan petani kopi codot. Peningkatan 

pendapatan petani kopi codot mempengaruhi karakteristik sosial petani kopi 

codot. Salminah dkk. (2014) mengatakan tingkat pendapatan yang tinggi akan 

meningkatkan tingkat kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan petani kopi codot 

akan membuat hutan tersebut lestari dari sudut pandang ekologi hutan hal ini 

sesuai dengan Ekawati dan Nurrochmat (2014) yang mengatakan sosial ekonomi 

berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan. 

 

Variabel kinerja sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah umur 

responden, suku/etnis, Harian Orang Kerja (HOK), pendidikan formal, pendidikan 

non formal, produksi, luas lahan, lama menjadi anggota HKm Beringin Jaya dan 

lama pemanfaatan lahan. Varibel tersebut dipilih karena menurut Chuzaimah dkk. 

(2016); Tutik dkk. (2013); Fitrawan dkk. ( 2015); Pasha (2009); Choirotunnisa 

dkk. (2008) memiliki pengaruh yang nyata terhadap pendapatan. Lanskap 

agroforestri kopi tidak dapat terlepas dari karakteristik ekologi sehingga perlu 

dilakukan analisis terhadap beberapa variabel-variabel ekologi untuk menjaga 
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kelestarian dan meningkatkan produktivitas kopi (Saragih, 2018). Variabel-

variabel ekologi yang digunakan antara lain sumber pakan codot, kerapatan tajuk 

agroforestri, komposisi tanaman agroforestri dan jarak lahan kebeberapa tempat 

diantara sungai, jalan utama dan desa. Variabel tersebut dipilih karena menurut 

Rahman dkk. (2010); Widiyanto (2012); Prasetyo dkk. (2011) memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap produksi kopi. 

 

Penelitian pengaruh lanskap agroforestri dan kinerja sosial terhadap pendapatan 

petani kopi codot dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 

karena variabel yang digunakan dalam penelitian lebih dari satu varibel. Penelitian 

ini selain dianalisis menggunakan analisi regresi berganda juga dilakukan 

perhitungan kontribusi kopi codot terhadap pendapatan petani kopi codot. Analisis 

regresi berguna untuk mendapat hubungan fungsional dua variabel atau lebih atau 

mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteria 

umumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria 

umumnya (Susanti, 2010). Diagram pemikiran penelitian ini tertera dalam 

Gambar 1.   
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran.  

Kelestarian Agroforestri Kopi  

Petani Kopi Codot 

7. Produksi kopi codot 

 

 

1. Sumber Pakan Codot 

2. Kerapatan tanaman  

4. Komposisi Tanaman Agroforestri 

5. Jarak Sungai 

6. Jarak Jalan Utama 

7. Jarak Desa 

 

Karakteritik Kinerja Sosial 

 

Lanskap Agroforestri Kopi  

Analisis 

Regresi  

Karakteristik lanskapAgroforestri 

 

Pendapatan Petani Kopi Codot 

Pendapatan petani kopi codot meningkat  

Kontribusi kopi codot 

terhadap pendapatan 

1. Umur Responden 

2. Suku/Etnis 

3. Pendidikan Formal 

4. Pendidikan Non Formal 

5. Luas Lahan 

6. Lama Pemanfaatan Lahan 

7. Lama Menjadi anggota Hkm  

8. Hari orang Kerja (HOK) 

 
Kesesuaian habitat 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Agung Utara berada pada 

posisi 104
0
17

’
-104

0
42

’ 
BT-5

0
10

’-
5

0
30

’
 LS. Secara administrasi wilayah KPHL 

Model Kota Agung Utara berada di dalam Kawasan Hutan Lindung  (KHL) 

Register 30 Gunung Tanggamus KPHL Kota Agung Utara dikelola di bawah 

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pengelolaan KPHL Kota Agung Utara 

dilakukan dengan bermitra dengan masyarakat dalam sistem perhutanan sosial 

salah satunya yaitu HKm Beringin Jaya. 

 

Gapoktan HKm Beringin Jaya masuk ke dalam wilayah Pekon Margoyoso 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. HKm Beringin Jaya mendapat 

surat izin pengelolaan hutan dari Menteri Kehutanan berdasarkan 

SK.886/MENHUT-II/2013 pada Tahun 2009.  Pengelolaan hutan di HKm 

Beringin Jaya dibagi menjadi 8 Kelompok Tani Hutan (KTH).  Anggota HKm 

Beringin Jaya sejumlah 561 Orang dengan wilayah pemanfaatan seluas 871 Ha. 

Kelompok HKm yang berada di Register 30 Gunung Tanggamus meliputi 

kelompok yang ada di Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Pulau Panggung.  
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Gapoktan HKm Beringin Jaya memiliki satu kelompok wanita tani hutan yaitu 

kelompok wanita hutan himawari yang merupakan wadah untuk mengelola hasil 

hutan untuk menjadi beberapa produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi. 

Beberapa produk yang telah dihasilkan yaitu kopi codot, kopi lanang, kopi 

mahoni dan kopi sonokeling.  

 

 

2.1  Kinerja Sosial 

 

 

Menurut Rivai (2004) kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan. Menurut Lubis dkk. (2018) kinerja merupakan suatu 

kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk 

mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang 

diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan 

negatif dari suatu kebijakan operasional. Menurut KBBI sosial merupakan suatu 

kegiatan yang menyangkut suatu masyarakat atau kepentingan orang banyak. 

Kinerja sosial dapat diartikan suatu kondisi dalam masyarakat yang membuat 

seseorang berperilaku sesuai dengan kedudukanya di suatu masyarakat.  

 

Kinerja sosial petani merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas maupun 

pendapatan petani.  Menurut Chuzaimah dkk. (2016) faktor kinerja sosial terdiri 

atas umur petani (thn), pendidikan petani (thn), luas lahan (ha), jumlah anggota 

keluarga (orang), pengalaman usahatani (thn). Menurut Tutik dkk.,(2013) faktor 

kinerja sosial terdiri atas umur, pendidikan , luas lahan, jarak tempat tinggal ke 

lokasi penjulan hasil pertanian. Faktor tersebut ada yang memiliki pengaruh yang 
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nyata dan ada tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap pendapatan dan 

produktivitas.  

 

 

2.3  Karakteristik Sosial Ekonomi Hasil Hutan  

 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan 

menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi 

itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan 

oleh si pembawa status (Sumardi, 2011).  Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan 

atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Kondisi sosial 

ekonomi juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yang 

merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan 

seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat.  

 

Pemberian posisi dalam masyarakat harus disertai pula dengan seperangkat hak 

dan kewajiban yang harus dimainkan oleh masyarakat.  Arifin (2008) menjelaskan 

kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan kebiasaan hidup 

sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok dimana kebiasaan 

hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan culture activity.  Kemudian 

ia juga menjelaskan pula bahwa dalam semua masyarakat di dunia baik yang 

sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara 

individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status kriteria 

dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana. 

Hal ini karena disamping jumlah warganya yang relatif sedikit, orang-orang yang 

dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun ragamnya. 
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Menurut Cahyono (2009) keadaan sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang 

secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, 

pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang 

harus dimainkan oleh masyarakat. Menurutnya ada ciri-ciri keadaan sosial 

ekonomi yaitu berpendidikan, mempunyai status sosial yang ditandai dengan 

tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap 

lingkungan, dan mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.  Kedudukan 

sosial ekonomi kehutanan pada istilah pembangunan umumnya untuk melihat 

seberapa besar tingkat kesejahteraan suatu daerah dimana dapat dilihat dari 

potensi dan kualitas sumber daya didalamnya. 

 

Pengaruh harga menghasilkan hasil yang positif, mungkin tidak selalu 

menghasilkan hasil yang lebih tinggi secara signifikan. Harga yang lebih tinggi 

perlu didukung oleh tiga variabel signifikan untuk meningkatkan hasil secara 

signifikan. Oleh karena itu, pada usaha kopi kecil petani harus fokus untuk bisa 

memastikan petani mendapatkan akses ke kredit yang memadai, diversifikasi 

basis penghasilan pertanian dan pelatihan (Minai dkk., 2014). Pada beberapa 

daerah telah terindentifikasi faktor yang harus diperhatikan pada usaha kopi kecil 

yaitu biaya produksi, pasar akses, kapasitas lokal, akses ke kredit, pengembangan 

masyarakat, kesetaraan gender, kualitas kopi dan rasa kepemilikan. 

 

Perkebunan kopi merupakaan salah satu sumber pendapatan di Indonesia, seperti 

negara Nepal yang memperoleh pendapatan utama dari kopi. Petani kopi di Nepal 

yang terdiri dari beberapa orang untuk membentuk kelompok tani yang membuat 

peningkatan pendapatan para petani kopi.  Petani kopi di Nepal menunjukkan 
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bahwa partisipasi beberapa orang dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi 

melalui peningkatan pendapatan dan lingkungan hidup (Kattel, 2017).  Daerah 

Villa Rica merupakan salah satu daerah penghasil kopi terpenting di Peru. Faktor 

yang menyebabkan berkembangnya penghasilan dari kopi dikarenakan disana 

memiliki sistem pemasaran yang baik.  Wilayah Villa Rica memiliki beberapa 

saluran pemasaran diantaranya pedagang pengepul, perusahaan swasta, koperasi, 

dan asosiasi kopi. Para pedagang pengepul fokus hanya pada harga yang lebih 

tinggi sementara organisasi pemasaran menawarkan manfaat kepada anggotanya 

(Higuchi dkk., 2012).  

 

 

2.4  Agroforestri Kopi 

 

Agroforestri adalah pengkombinasian tanaman berkayu atau kehutanan baik  

berupa pohon, perdu, palem-paleman, bambu, dan tanaman berkayu lainnya 

dengan tanaman pertanian dan peternakan secara tata waktu (temporal 

arrangement) ataupun tata ruang (spatial arrangement).  Menurut Sardjono dkk. 

(2003) istilah lain dari agroforestri adalah tumpang sari (taungya sistem).  Pada 

sistem tumpang sari seluruh areal hutan akan ditanami pohon dan tanaman 

tumpang sari dibersihkan dan diolah secara intensif oleh masyarakat yang 

dilibatkan dalam pengelolaan hutan sebagai penggarap atau pesanggem.  

Agroforestri juga merupakan sistem penggunaan lahan dan teknologi yang 

menggunakan tanaman berupa pohon, perdu, palem, bambu, dan sebagainya 

ditanam bersama tanaman pertanian atau hewan pada satu unit pengolahan lahan 

yang sama (Indriyanto, 2008). 
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Sistem agroforestri kopi dengan jenis Multi Purpose Trees Species (MPTs) 

memberikan pendapatan yang layak dan berkesinambungan bagi rumah tangga 

petani. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan perlunya meninjau ulang kebijakan 

komposisi jenis tanaman hutan dan kopi agar menarik bagi petani secara 

ekonomi.Agroforestri merupakan salah satu bentuk terpenting dari penerapan 

konsep perhutanan sosial. Menurut Naibaho dkk., (2015) bahwa perhutanan sosial 

dapat dipahami sebagai ilmu dan seni menumbuhkan pepohonan dan tanaman lain 

di dalam dan disekitar kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan 

untuk mencapai tujuan ganda meliputi pengelolaan hutan lestari dan peningkatan 

taraf hidup (pendapatan) masyarakat. 

 

Provinsi Lampung mengalami perubahan pola tanam agroforestri dengan cepat 

salah satu contohnya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat dengan 

luas 54,200 ha, merupakan salah satu contoh daerah yang mengalami perubahan 

penutupan lahan secara cepat selama tiga dasa warsa terakhir. Hutan yang semula 

luasnya mencapai 60 % dari total luasan yang ada telah berubah menjadi sistem 

agroforestri berbasis kopi, persawahan dan pemukiman, sehingga hutan yang 

tersisa hanya tinggal 12%. (Hairiah, 2010). 

 

Sistem pengelolaan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 

P.8/PSKL/Set/KUM.1/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Hutan 

Perhutanan Sosial pada pasal 4 ayat (1) masih mencantumkan kewajiban 

membangun hutan di areal izin perhutanan sosial dengan komposisi tanaman 
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hutan berkayu di atas 50%.  Redefinisi tanaman hutan berkayu sangat diperlukan 

sehingga mengakomodir MPTs yang produktif bagi mata pencaharian petani. 

Pembagian komposisi tanaman tersebut disebut sebagai agroforestri 

(Rohmayanto, 2019).  

 

Tanaman kopi membutuhkan tanaman penaung karena akan menunjang 

keberlanjutan usaha tani kopi, yaitu mempertahankan produksi dalam jangka 

panjang (di atas 20 tahun) dan mengurangi kelebihan produksi (over bearing) dan 

mati cabang (Supriadi, 2015).  Pada tanaman kopi tanpa penaung, selama periode 

pembungaan terjadi peningkatan penyerapan karbohidrat oleh daun dan cabang 

untuk menunjang proses pembentukan pembuahan.  Menurut Hairiah (2010), 

bentuk agroforestri berbasis kopi yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua 

sistem, yaitu sistem agroforestri kompleks (tersusun atas beberapa lapisan tajuk 

pohon atau multistrata) dan agroforestri sederhana. 

 

Keaneragaman jenis penaung pada agroforestri kopi dapat meningkatkan unsur 

nitrogen pada tanah sehingga baik untuk tanaman kopi (Purwanto, 2007).  Selain 

itu dengan adanya naungan akan memberikan takaran sinar matahari yang sesuai 

karena pohon kopi bukanlah pohon yang membutuhkan sinar matahari penuh 

(Hairiah, 2010).  Secara biologi tanaman kopi butuh naungan, sehingga umumnya 

kopi ditanam dalam sistem campuran (agroforestri) mulai dari sistem campuran 

sederhana hingga yang kompleks (multistrata) yang menyerupai hutan.  Pola 

tanam agroforestri akan membuat multistrata pada tajuk pohon sehingga tidak 

terena paparan sinar matahari secara berlebihan.  Selain paparan sinar matahari 
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naungan juga dapat membaut suhu lingkungan kopi menjadi stabil, sehingga baik 

untuk pertumbuhan pohon kopi. 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model agroforestri 

berbasis kopi adalah. 

1. Kebutuhan tingkat naungan tanaman kopi  

Tanaman kopi muda memerlukan tingkat naungan berkisar 35–66% untuk 

menunjang pertumbuhannya (Sobari dkk., 2012).  Tanaman kopi yang sudah 

berproduksi (umur di atas 4 tahun) tingkat naungan yang diperlukan berkisar 

30–50% (Fathurrohmah, 2014).  Sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan 

tanaman kopi, maka diperlukan pengaturan jarak tanam/populasi tanaman 

penaung. 

2. Interaksi antar tanaman dan tanah 

Interaksi antar tanaman dapat bersifat langsung atau tidak langsung.  Interaksi 

langsung misalnya tanaman penaung yang bersifat menghambat pertumbuhan 

tanaman kopi (efek allelophathy).  Interaksi tidak langsung ada yang bersifat 

negatif, misalnya menyebabkan adanya persaingan dalam penyerapan unsur 

hara, air, atau pemanfaatan intensitas sinar matahari.  Interaksi pada tanaman 

juga terdapat interaksi yang tidak langsung yang bersifat positif, misalnya 

tanaman penaung menghasilkan nitrogen sehingga menambah unsur hara tanah 

dan menguntungkan tanaman kopi.  Interaksi tidak langsung juga ada yang 

berperan sebaga ―pihak ketiga‖, misalnya tanaman penaung menjadi inang bagi 

hama atau penyakit bagi tanaman kopi (Suprayoga dkk., 2003). Berdasarkan 

hal tersebut perlu dilakukan pemilihan jenis tanaman penaung maupun 
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tanaman penutup tanah (bila diterapkan) secara tepat, yaitu memilih jenis 

tanaman yang memiliki interaksi yang bersifat positif.  

3. Kondisi lahan kebun 

Kondisi lahan kebun terutama di lokasi kritis, seperti rawan erosi dan longsor 

perlu diperhatikan dalam menerapkan model agroforestri berbasis kopi.  

Tanaman penaung atau tanaman penutup tanah yang menjadi penguat tanah 

diperlukan untuk mengurangi tingkat erosi dan longsor dengan pola dan jarak 

tanam yang tepat.  

4. Potensi ekonomi produk yang dihasilkan  

Tanaman penaung, tanaman penutup tanah, maupun ternak yang diintegrasikan 

dalam model agroforestri berbasis kopi sebaiknya yang memiliki potensi 

ekonomi cukup baik, misalnya ditunjukkan oleh adanya kebutuhan akan 

produk yang dihasilkan dan kemudahan pemasaran.  Hal yang termasuk 

pertimbangan ekonomi adalah memaksimalkan pengaturan waktu panen dari 

produk yang dipilih (misalnya bulanan, musiman, dan tahunan) sehingga dapat 

dihasilkan produk sepanjang waktu dari agroforestri berbasis kopi.  Dengan 

demikian hasil dari agroforestri berbasis kopi dapat meningkatkan pendapatan 

petani, selain hasil dari kopi sebagai tanaman utama.  

 

Pola penanaman agroforestri berpotensi untuk mengubah lahan terdegradasi 

menjadi lebih baik, memperbaiki lingkungan, dan menguatkan penghidupan. 

Selain itu menggunakan pola tanam agroforestri yang mampu memperbaiki 

kesuburan tanah, merestorasi lansekap dan melestarikan biodiversitas (Martin, 

2014). Budidaya kopi yang merupakan pertanian jangka panjang yang sangat 
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dianjurkan dikarenakan kondisi tanah yang tidak akan rusak sehingga produksi 

kopi akan lebih terjaga.  

 

Agroforestri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kebutuhan akan lahan 

pertanian dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan lingkungan melalui 

penerapan sistem. Penerapan agroforestri diharapkan mampu menjadi media 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengatasi masalah global, 

seperti penurunan kualitas lingkungan, kemiskinan, dan pemanasan global 

(Supriyadi, 2014). Pengelolaan agrofestri kopi codot di KPH model Kota Agung 

Utara diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam pengembangan KPH 

tersebut.  

 

Perkembangan budidaya kopi sangatlah cocok untuk dilakukan kerana mengingat 

peminat kopi selalu meningkat sehingga KPH model Kota Agung Utara 

mempunyai peluang dalam pengembangan kopi codot. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Rosari dkk., (2017), Data International Coffee Organization (ICO) 

tahun 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan  konsumsi kopi dunia periode 

tahun 2008 – 2012 sebesar 6,9%, dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya 

1,7%. Berdasarkan data Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) 

tahun 2014, konsumsi kopi di Indonesia pun mengalami pertumbuhan, tercatat 

dalam periode tahun 2008 – 2012 meningkat sebesar 9,1% atau rata-rata 

pertumbuhan tiap tahunnya 2,3%. 

 

Menurut Ariyanto (2015) dalam mengelola agroforestri kopi ada tingkat naungan 

yang berbeda yaitu tanaman kopi muda memerlukan tingkat naungan berkisar 35–

66% untuk menunjang pertumbuhannya, untuk tanaman kopi yang sudah 
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berproduksi (umur di atas 4 tahun) tingkat naungan yang diperlukan berkisar 30-

50% agar pertumbuhan tanaman kopi lebih baik, selain itu juga diperlukan 

pengaturan jarak tanam/populasi tanaman penaung. 

 

Menurut Supriyadi (2014) produktivitas tanaman kopi di Lampung secara umum 

rendah, yaitu: sekitar 0,5-0,6 ton/ha, hal ini diduga tanaman kopi ditanam pada  

lahan yang miskin hara. Tanaman kopi pada lahan yang kesuburan tanahnya baik 

mampu menghasilkan produktivitas sampai tiga kali lipat, yaitu: sekitar 1,2 ton 

tiap hektarnya.  Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebaiknya petani 

melakukan penanaman antara tanaman dalam satu lahan dengan proporsi 

tanaman: kopi sebanyak 170 tanaman (31,70%), cengkeh sebanyak 154 tanaman 

(28,79%), melinjo sebanyak 102 tanaman (19,06%), petai sebanyak 109 tanaman 

(20,37%). 

 

Menurut Hafif (2014), sistem multistrata agroforestri dengan pohon naungan atau 

pelindung merupakan sistem konservasi yang sangat baik.  Lapisan tajuk pada 

sistem multi strata yang menyerupai hutan dapat memberi kan fungsi konservasi  

yang baik dalam mengurangi tingkat erosi tanah. Selain itu, melalui lapisan tajuk, 

sinar matahari tidak berpengaruh langsung terhadap kopi sehingga kelembaban 

udara pada kebun kopi dapat terjaga. Tanaman pelindung juga dapat membantu 

meningkatkan kesuburan tanah. Selain memberikan perlindungan terhadap 

lingkungan, tanaman pelindung dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga serta 

sebagai alternatif dalam mengatasi anjloknya harga kopi.  Oleh karena itu, 

pemilihan tanaman untuk sistem multistrata harus disesuaikan dengan kondisi 
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biofisik setempat, komoditas yang dihasilkan harus mempunyai pasar, dan petani 

harus memiliki akses terhadap bibit tanaman yang bermutu tinggi. 

 

 

2.5  Faktor Ekologi 

 

Jenis-jenis pohon yang terdapat pada agroforestri kopi multistrata umumnya 

berfungsi sebagai pohon penaung kopi.  Pohon penaung pada sistem agroforestri 

kopi selain berperan sebagai naungan bagi tanaman kopi, juga mampu 

memberikan jasa penyedia (provisioningservices) bagi petani seperti buah buahan, 

kayu (timber), pakan ternak, kayu bakar, maupun manfaat lainnya (Yulistriani, 

2013).  Agroekosistem kopi dengan pohon pelindung berpotensi tinggi 

memperkuat proses-proses ekologis,karena adanya kesamaan struktur antara 

perkebunan kopi berpelindung dengan ekosistem hutan alami.  Proses-proses 

ekologis seperti siklus nutrisi dan air, aliran energi, dan mekanisme pengaturan 

populasi berfungsi mirip dengan yang terjadi di hutan tropis.  Agroekologi 

menempatkan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sarana yang bernilai 

tinggi dalam pengendalian persaingan antartanaman dan pengendalian hama.  

Pada perkebunan kopi dengan pohon pelindung, sangat penting untuk memahami 

keanekaragaman hayati pohon yang ada, sebab keberadaan pohon pelindung dapat 

melipatgandakan tingkat keanekaragaman hayati perkebunan dan lingkungannya 

(Saragih, 2018).  

 

Kelimpahan tanaman pada agroforestri kopi lebih tinggi (2477 individu) 

dibandingkan di perkebunan pinus (1372 individu).  Semua invertebrata tanah 

yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi 3 kelas (Arachnida, Chilopoda dan 
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Insecta), 16 pesanan, 47 keluarga, dan 124 morfospesies. Invertebrata tanah 

didominasi oleh Formicidae, Scarabaeidae, Blattidae, Forficulidae, dan 

Phalangiidae. Indeks keragaman rata-rata invertebrata tanah adalah 2,25 (kopi 

perkebunan), 2.64 (perkebunan kopi dan pinus) dan 1.85 (perkebunan pinus). 

Nilai kemerataan adalah 0,30 (perkebunan kopi), 0,49 (kopi dan perkebunan 

pinus) dan 0,39 (perkebunan pinus). Nilai kemereataan tersebut dapat diartikan 

bahwa komposisi tanaman kopi dan pinus akan membuat banyak ivertebrata hidup 

pada habitat tersebut (Kinasih dkk., 2016). 

 

Sistem agroforestri kopi telah terbukti bermanfaat untuk studi ekologi spasial. 

Pola seragam dari tanaman kopi dan pohon rindang telah memungkinkan para 

peneliti mencari pola spasial yang dihasilkan melalui biologi interaksi.Sistem 

agroforestry kopi telah memberikan wawasan ke dalam evaluasi kuantitatif pola 

spasial, mekanisme untuk pembangkitan pola, dan konsekuensi dari pola spasial 

untuk stabilitas sistem predator-mangsa (host-parasitoid). Sejauh ini, tiga 

wawasan utama ke dalam ekologi spasial telah dijelaskan dengan mempelajari 

agroforestri kopi sistem (Perfecto dan Vandermeer, 2008). 

 

Wilayah Kodagu yang terletak di Negara India menghasilkan 2% dari kopi dunia, 

perluasan dan konversi lahan telah mengurangi tutupan hutan lebih dari 30% 

dalam 20 tahun.  Oleh karena itu, tindakan sangat diperlukan untuk 

menghubungkan pembangunan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati, 

dan pemangku kepentingan mengeksplorasi tiga strategi untuk menambah nilai 

kopi dan mencegah erosi keanekaragaman hayati lebih lanjut pendaftaran merek 
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dagang, indikasi geografis, dan lingkungan sertifikasi, melalui eco-label (Vivien 

dkk., 2014).  

 

Menurut Supriyadi (2014) secara ekologis manfaat penerapan agroforestri 

berbasis kopi antara lain adalah. 

1. Konservasi tanah  

Agroforestri berbasis kopi dapat mengurangi laju aliran permukaan dan erosi 

tanah.   

2. Konservasi air 

Agroforestri berbasis kopi dapat meningkatkan ketersediaan air tanah karena 

air hujan dapat diresapkan lebih banyak ke dalam permukaan tanah berkat 

struktur tajuknya yang berlapis.   

3. Konservasi keanekaragaman hayati   

Keanekaragaman hayati yang dapat didukung oleh sistem agroforestri berbasis 

kopi cukup beragam, seperti satwa liar, serangga, jamur mikroskopis, hingga 

bakteri tanah.   

4. Penambahan unsur hara 

Keberadaan berbagai jenis tanaman selain kopi pada sistem agroforestri 

berbasis kopidapat meningkatkan ketersediaan unsur hara.   

5. Penambahan cadangan karbon 

Besarnya cadangan karbon yang dapat disimpan oleh ekosistem pertanian 

maupun hutan saat ini menjadi perhatian penting dunia karena berperan dalam 

menurunkan jumlah karbon di atmosfer yang menjadi penyebab perubahan 

iklim.   
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6. Menekan serangan hama dan penyakit 

Agroforestri berbasis kopi dapat menekan serangan beberapa hama dan 

penyakit. 

 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat 

setiap daerah dan lokasi memiliki cara pengelolaan dan pemanfaatan yang 

berbeda-beda. Hal tersebut didasarkan pada lansekap (bentang alam), seperti 

berburu, menangkap ikan, mengolah kebun dan ladang, dan memanfaatkan hutan 

untuk mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, bahan bangunan serta kerajinan 

tangan (Liswanti dkk., 2004).  Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga 

mempengaruhi praktek penggunaan lahan dimana aplikasi agroforestri pada jenis 

pertanian ini sering kali menfokuskan pada satu atau dua tanaman yang bernilai 

tinggi dan biasanya menggunakan mekanisasi tingkat tinggi (Sanudin, 2013). 

 

2.6  Lanskap Agroforestri  

 

Pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan akan 

membentuk suatu struktur lanskap.  Pada lanskap pertanian moderen struktur 

spasial, keanekaragaman habitat dan komposisi habitat sangat bervariasi dari satu 

lanskap ke lanskap yang lain.  Lanskap pertanian yang sangat sederhana misalnya, 

hanya terdiri atas satu jenis pertanaman (monokultur) dan tumbuhan liar, 

sedangkan lanskap pertanian yang kompleks tidak hanya terdiri atas berbagai 

pertanaman (polikultur), tetapi juga terdapat banyak tumbuhan liar (Yaherwandi 

dkk., 2007).  Sistem Agroforestri sengaja dirancang dan dikelola untuk 
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memaksimalkan interaksi antara komponen pohon dan nonpohon dan mencakup 

berbagai praktik (Murthy dkk., 2016).  

 

Agroforestri dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah wanatani. 

Agroforestri secara sederhananya adalah menanam pepohonan di lahan pertanian.  

Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri yang berkelanjutan diharapkan akan 

mampu meningkatkan produktivitas lahan secara keseluruhan (Nadeak dkk., 

2013).  Selain itu sistem agroforestri yang ideal jika dapat memainkan fungsi 

hutan untuk mengatasi masalah ekologi, dan agroekonomi untuk mengatasi 

masalah keterbatasan lahan atau nilai ekonomi.  Fungsi hutan meliputi 

pemeliharan kesuburan tanah, stok karbon dan biodiversivitas, sedang fungsi 

agroekonomi berhubungan dengan pendapatan petani termasuk pangan.  Pola ini 

disebut juga dengan tumpangsari (Mindawati dkk., 2013).  

 

Lanskap agroforestri dengan keragaman komponen didalamnya mempunyai 

fungsi, yaitu: 

a) mempertahankan pengelolaan sumber daya air (water resources management); 

b) mempertahankan cadangan karbon (carbon stock);  

(c) mempertahankan keanekaragaman hayati (biodiversity); dan   

d) mempertahankan keindahan lansekap (landscape heautilicution) (Suyanto, 

2002; Hairiah, 2010). Penanganan lansekap ada tiga faktor terpenting sebagai 

bahan untuk dianalisis yaitu ekologi lansekap, manusia dengan sosial 

budayanya dan estetika (Baliton dkk., 2017).  

 

Selain itu Lanskap agroforestri didefinisikan sebagai lansekap pertanian dan 

kehutanan yang dikelola sedemikian rupa untuk menciptakan keseimbangan 
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antara intensifikasi pertanian dan kelestarian Kehutanan (Kaswanto dan 

Mutaqqin, 2013). Secara umum, bentuk penutupan dan penggunaan lahan di 

dalam sistem agroforestri terintegrasi terdiri atas kehutanan, pertanian, dan 

permukiman (Pujowati dkk., 2010). Agroforestri dapat ditinjau dari komoditas 

yang diusahakan, skala pengelolaan, latar belakang sosial (Kogoya dkk., 2014). 

Dengan adanya system agroforestri adanya perubahan ekosistem dari yang 

bervegetasi menjadi non vegetasi berkontribusi terhadap perubahan iklim baik 

secara lokal maupun secara global. Perubahan ekosistem tersebut berperan dalam 

pelepasan karbon dioksidsa (CO 2 ) di udara (Rosari dkk., 2017).  

 

2.7  Perilaku dan Habitat Kelelawar Buah (Codot) 

 

Kelelawar merupakan salah satu anggota mamalia yang termasuk ke dalam ordo 

Chiroptera yang berarti mempunyai sayap tangan. Kaki depannya bermodifikasi 

sebagai sayap yang berbeda dengan sayap burung pada umumnya. Informasi yang 

diketahui sangat sedikit mengenai kelelawar, karena fosil yang ditemukan 55 juta 

tahun yang lalu ternyata sudah seperti kelelawar yang ada pada saat ini.  

Kelelawar pertama yang diketahui diberi nama Icaronycteris hidup di Amerika 

Utara, sayapnya pendek dan lebar panjang 37 cm.  Kelelawar memiliki fungsi 

dalam ekosistem yaitu  sebagai pemencaran biji tumbuhan. Semakin beragam 

kelelawar maka akan sangat membantu pemencaran biji dari beragam tumbuhan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Prasetyo dkk. (2011) kelelawar berperan sebagai 

pemencar biji tanaman, penyerbuk berbagai jenis tumbuhan bunga dan pengendali 

populasi serangga. 
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Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia atau hewan menyusui yang bisa 

terbang.  Kelelawar yang selamaini banyak dikenal oleh kalangan masyarakat 

adalah kelelawar pemakan buah.  Kelelawar dibedakan menjadi dua sub ordo 

yaitu Megachiroptera (kelelawar besar) pemakan buah, nektar dan serbuk sari dan 

Microchiroptera (kelelawar kecil)pemakan serangga.  Jenis Megachiroptera 

mempunyai daya Megaderma spasma (Prasetyo dkk., 2011).  Penciuman dan 

pengelihatan yang sangat tajam untuk mencari makanan, sedangkan 

Microchiroptera menggunakan sistem suara berfrekuensi tinggi, semacam sonar, 

untuk menentukan arah terbang dan memburu mangsanya atau biasa disebut 

ekolokasi. Selain itu kelelawar merupakan penghasil guano yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi.  Wiyatna (2003) menyatakan bahwa guano kelelawar memiliki 

kandungan bahan-bahan utama pupuk yaitu10%, nitrogen, 3%, fosfor dan 1% 

potasium. 

 

Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang.  Codot yang 

selama ini banyak dikenal oleh kalangan masyarakat adalah kelelawar pemakan 

buah.  Kelelawar pemakan buah seringkali dianggap sebagai hama tanaman yang 

merugikan karena menyerang buah-buah yang masak, terutama pada jenis buah-

buahan yang dibudidayakan.  Codot hidup diberbagai habitat seperti goa, hutan 

alami, hutan buatan dan perkebunan terutama pada hutan yang ternaungi dan 

lembab (Annisatuzahroh, 2015).  Hal ini memungkinkan adanya populasi codot 

pada hutan yang ada di Indonesia. 

 

Kelelawar memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda tergantung jenisnya.  

Kelelawar pemakan buah tidak hanya dapat dilihat dari aspek negatifnya saja 
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yaitu menyebabkan penurunan produksi buah, tetapi dapat dilihat dari aspek 

positifnya yaitu sebagai pemencar biji.  Kelelawar mengambil buah dari suatu 

tempat, memakan daging buahnya di tempat yang berbeda dan membuang biji 

dari buah tersebut.  Sebagian biji ikut termakan dan masuk ke dalam sistem 

pencernaan.  Proses pencernaan makanan dalam tubuh kelelawar berlangsung 

dalam waktu singkat, sehingga kadang-kadang kelelawar juga membuang kotoran 

sambil terbang.  Biji-bijian yang dikeluarkan bersama dengan kotoran kelelawar 

ini, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru.  Apalagi didukung oleh kemampuan 

terbangnya yang cukup jauh, maka kelelawar dapat berperan sebagai hewan yang 

paling efektif dalam menyebarkan biji (Iqbal, 2014). 

 

Dalam konteks pemulihan ekosistem hutan dan kelestarian keanekaragaman 

tumbuhan, kelelawar memainkan peranan yang sangat penting pada proses 

regenerasi hutan.  Peran lain dari kelelawar adalah sebagai pengendali hayati, 

yaitu kelelawar pemakan serangga dari kelompok Microchiroptera.  Kelelawar ini 

memangsa serangga yang umumnya menjadi hama tanaman.  Selain sebagai 

penyerbuk, pemencar biji dan pengendali hama, kotoran kelelawar yang disebut 

guano juga dapat dijadikan pupuk.  Kandungan nitrogennya yang tinggi sehingga 

sangat baik untuk tanaman (Iqbal, 2014). 

 

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis kelelawar yang cukup tinggi, lebih dari 

205 jenis kelelawar yang terdiri dari 72 jenis kelelawar pemakan buah 

(Megachiroptera) dan 133 jenis kelelawar pemakan serangga (Mikrochiroptera); 

atau sekitar 21% dari jumlah jenis di dunia yang telah diketahui (Tamasuki dkk., 

2015).  Kelelawar buah oleh di angggap sebagai hama pada tanamanan buah 
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karena sering memakan buah yang akan dipanen.  Akan tetapi, kelelawar buah 

bukanlah sebagi hama hal ini di buktikan dengan pengambilan nira kerapa oleh 

kelelawar yang hanya sebatas toleransi, sehingga kelelawar tidak dikatakkan 

hama.  Selain itu, kerusakan yang disebabkan oleh keleawar buah tidak 100%. 

 

Codot di KPH model Kota Agung Utara dimanfaatkan untuk produksi kopi codot 

karena kopi yang dihasilkan oleh sisa makanan codot yang cukup banyak.  Codot 

memiliki jumlah populasi yang sangat besar dan selalu berkolompok.  Selain itu, 

codot dalam mencari makan selalu bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lainya 

yang terkadang jaraknya jauh untuk mendapatkan jenis makanannya.  Codot 

memiliki perilaku makan yang unik yaitu pada sisa-sisa makanan codot yang 

selalu diserap cairan daun maupun buahnya (Suyanto, 2002).  Pada kasus kopi 

codot memiliki rasa yang khas yang membendakan dengan kopi lainya.  Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh pola makan codot.  Sehingga kopi codot di KPH 

kota agung utara dapat dikembangkan untuk ciri khas KPH tersebut. Menurut 

Asriadi (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi populasi codot 

diantaranya jauh dari kebisingan, udara yang lembab dan jauh dari polusi selian 

itu jauh dari predator.  . 

 

 

2.8  Kopi Codot 

 

Kopi Codot adalah kopi robusta yang berasal dari kotoran hewan bernama codot  

yang diambil dengan cara dipungut dari bawah pohon.  Salah satu situs penjulan 

online buklapak.com menjual kopi codot untuk kemasan 200 gram dijual dengan 

harga Rp 90.000 sedangkan untuk kopi robusta lampung yang reguler 200 gram 



 
28 

 

 

dijual dengan harga Rp 40.000.  Kopi codot merupakan kopi pilihan dengan 

kualiatas terbaik karena melalui banyak proses seleksi hingga sampai dinikmati 

konsumen.  Seleksi kopi codot dimulai dengan seleksi oleh codot, diseleksi pada 

saat pengambilan, seleksi pada saat dicuci dan seleksi saat akan dirosting.  

Berdasarkan hal tersebut wajar jika kopi codot memiliki rasa yang nikmat 

dibandingkan kopi robusta biasa.  Potensi kopi codot di HKm Beringin Jaya perlu 

dikembangkan baik dari aspek sosial maupun dari ekologinya.   

 

Kopi codot paling banyak ditemukan pada wilayah dengan ketinggian 500-700  

Mdpl dengan jumlah titik 84 titik.  Kelas ketinggian 700-900 Mdpl ditemukan 46 

titik kopi codot.  Sebaran kopi codot tidak ditemukan pada areal dibawah 500 

Mdpl dan diatas 900 Mdpl.  Hal ini disebabkan karena aktifitas codot atau 

kelelawar yang menyukai tempat dengan suhu dan kelembaban stabil tidak terlalu 

ekstrim.  Kopi codot ditemukan dibawah tegakan kopi yang memiliki ciri-ciri kopi 

menumpuk dibawah tegakan kopi.  Kelas lereng datar dan landai hanya ditemukan 

sebaran kopi codot sebesar 4,16 % (6 titik).  Paling banyak ditemukan pada kelas 

kelerengan lahan yang memiliki kemiringan lereng yang curam yaitu sebanyak 68 

titik (52,31 %).  Berdasarkan hasil survei lapangan tanaman kopi yang memiliki 

buah lebat berada kelas lereng yang mendekati curam sampai mendekati terjal. 

Codot memang menyukai tanaman kopi yang memiliki buah lebat (Riyanto dkk., 

2019).  Pengembangan potensi kopi codot selain dari dari aspek ekologi juga 

perlu memperhatikan aspek sosialnya.  

 

Pengeloloaan kopi codot perlu mempertimbangkan beberapa aspek sosial salah 

satunya aspek pengetahuan petani.  Pengetahuan petani didapat dari pendidikan 
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baik secara formal, nonformal dan pengalaman petani.  Pengelolaan kopi codot 

dengan petani yang berpengalaman lebih signifikan dibandingan dengan petani 

yang berpendidikan formal dan nonformal.  Pengelolaan kopi codot tidak 

membutuhkan pengetahuan yang tinggi melalui pendidikan cukup dengan 

pengalaman petani sebagai petani kopi.  Hal tersebut dikarenakan dalam 

pengambilan kopi codot dilahan tidak memerlukan keahlian khusus (Setiawan 

dkk., 2019).  Pengelolaan kopi codot memerlukan proses yang panjang agar 

menghasilkan kopi dengan kualitas yang baik.  

 

Kopi codot merupakan kopi dengan kualitas terbaik karena untuk dapat menejadi 

kopi codot dalam kemasan harus melalui proses seleksi.  Proses untuk 

menghasilkan kopi codot diawali dengan codot yang memakan daging buah kopi 

dan melepehkan biji di bawah tegakan kopi terlampir pada Gambar 14 dan 15. 

Codot selalu memiliki insting untuk memakan buah kopi yang sudah matang 

ssehingga biji kopi yang dihasilkan termasuk ke dalam kopi dengan kualitas baik.  

Biji kopi codot hasil sepahan codot kemudian oleh petani kopi codot dipungut dan 

biji yang rusak akan dibuang.  Biji kopi yang sudah terkumpul kemudian dibawa 

pulang kerumah untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu pencucian dan 

penjemuran terlampir dalam Gambar 16.  Proses selanjutnya setelah biji dinilai 

sudah kering yaitu proses sortir dan pengupasan kulit ari pada biji kopi terlampir  

pada Gambar 17.  Biji kopi yang telah tersortir kemudian dirosting menggunakan 

mesin hingga biji kopi bewarna kecokatan terlampir pada Gambar 18 dan 19.  Biji 

kopi yang sudah dirosting kemudian dihaluskan hingga menjadi bubuk kopi yang 

selanjutnya dikemas untuk dipasarkan terlampir dalam Gambar 20.  Pemasaran 

kopi codot yang ada di HKm Beringin Jaya masih sudah dilakukan secara online 
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maupun offline. Penjualan secara online dapat kita lihat disalah satu situs 

penjualan yaitu Bukalapak.com. 

 

2.9  Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang memiliki 

ketergantungan terhadap sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

dengan syarat tidak merubah fungsi pokok hutan.  Salah satu hutan negara yang 

ditetapkan sebagai areal kerja HKm yaitu hutan lindung (Winarni dkk., 2016).  

Program HKm pada hutan lindung tidak memperkenankan masyarakat untuk 

mengembangkan tanaman dengan sistem monokultur seperti pada areal-areal 

perkebunan (sawit, nanas, karet, tebu, nilam), akan tetapi ditekankan untuk 

mengembangkan jenis tanaman dengan strata tajuk lengkap seperti pada sistem 

kebun campuran atau agroforestri (Wulandari, 2015). 

 

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk 

mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan 

pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan 

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.  Salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui Hutan 

Kemasyarakatan (HKm).  Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk 

memberikan akses (Arifin, 2008) dan mengembangkan kapasitas masyarakat 

sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan 
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lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di 

masyarakat.  Pengelolaan HKm di Provinsi Lampung sudah berlangsung hampir 

14 tahun dengan segala dinamika dalam implementasinya. 

 

Titik awal HKm di Lampung dimulai pada  tahun 1998 dengan terbitnya SK 

Menhutbun No 677/Kpts-II/1999 tentang HKm dan Izin Usaha Pemanfaatan 

HKm (IUPHKm) pertama diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Kelompok 

Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) Sumber Agung di Register 19 Gunung 

Betung Tahura Wan Abdul Rahman.  Pada saat peluncuran Permenhut No 

P.37/Kpts-II/2007 tentang HKm pada bulan Desember 2007 di Yogyakarta, 

Provinsi Lampung mendapat target HKm seluas 85.280,21 ha pada 2009 dari 

target 400.000 ha pada tingkat nasional (Pahlawanti dan Saroso, 2009). 

 

Pemerintah beralasan mengeluarkan izin pengelolaan HKm harus 

mempertimbangkan banyak hal karena memang di satu sisi tidak dapat menutup  

mata terhadap adanya kelompok tani yang sudah mendapatkan izin namun justru 

tidak bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya sebagai kelompok tani 

dengan status penerima izin tersebut.  Akibatnya hutan dieksploitasi semaksimal 

mungkin tanpa memperhatikan aspek ketahanan dan kelestariannya.  Namun disisi 

lain kelompok tani sebagai agen perubah yang akhir-akhir ini lebih dituntut 

kepada peran menjaga dan mengatur alih fungsi hutan perlu mendapat perhatian 

dan tentu saja sangat layak jika pengajuan permohonan izin pengelolaan HKm 

dipandang sebagai sebuah prioritas yang harus dipertimbangkan baik oleh Dinas 

kehutanan, LSM maupun masyarakat pada umumnya (Rosalia dan Ratnasari, 

2016). 
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Pengembangan kelembagaan kelompok tani, pengelolaan lahan, dan 

pengembangan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting yang harus 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait sesuai dengan perannya 

masing-masing agar implementasi HKm dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 

kelestarian hutan.  Kondisi ini sejalan dengan Kaskoyo dkk. (2014) yang 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan implementasi HKm, pemberdayaan 

masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan harus dibangun sehingga 

masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk mengelola hutan secara 

lestari.  Pendampingan dari LSM, universitas, pemerintah, dan stakeholder lain 

juga diperlukan agar petani dapat mengimplementasikan HKm dengan baik.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November - Desember 2018 di Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya yang ada di KPH model Kota Agung 

Utara Kabupaten Tanggamus. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian. 
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3.2  Alat dan Objek Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, kamera, dan laptop 

yang sudah terinstal softwareminitab16 untuk pengolahan data. Objek Penelitian 

ini adalah petani agroforestri kopi codot HKm Beringin Jaya, KPH Model Kota 

Agung Utara, Kabupaten Tanggamus. 

 

 

3.3  Analisis Data 

 

 

3.3.1  Analisi Regresi Linear Berganda 

 

 

3.3.3.1.1  Variabel Lanskap Terhadap Titik Habitat Codot 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa jumlah produksi 

kopi dan jumlah populasi kelelawar disebabkan oleh beberapa variabel 

lanskap.yaitu pengaturan ruang (jarak), kerapatan (Rahman dkk. 2010),  

komposisi jenis (Widiyanto, 2012) dan ketersedian pakan kelelawar (Prasetyo 

dkk., 2011). 

 

Variabel- variabel tersebut akan analisis untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh varibel-variabel lanskap agroforestri kopi codot terhadap pendapatan 

petani kopi codot. Persamaan tersebut menggambarkan seberapa besar kontribusi 

dari masing-masing nilai variabel-variabel kinerja sosial terhadap pendapatan. 

Persamaan variabel sosial ekonomi kopi codot terhadap titik habitat kopi codot 

secara matematis ditulis dengan rumus berikut. 
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[Y1]i=αo+α1.[PKN] i+ α2.[KPS_PK] i+ α3.[KPS_LN] i+α4.[SUNGAI] i+ α5.[JLN]           

i + α6.[DESA] i+ α7.[KRP] i +e 

 

Keterangan 
- [Y1] = Titik Habitat Codot 

- [PKN] = Jumlah Pakan (Jenis) 

- [KPS_PK] = Komposisi tanaman pokok ( Pohon) 

- [KPS_LN] = Komposisi tanaman lain (Pohon) 

- [SUNGAI] = Jarak Lokasi codot ke sungai 

- [JLN] = Jarak Lokasi codot ke jalan Utama 

- [DESA] = Jarak Lokasi codot ke desa 

-.[KRP] = Kerapatan 

- αo,α1, α2...... α7  = Parameter variabel 

- e1 = disturbanceerror 

 

 

 

3.3.1.2  Variabel Kinerja Sosial terhadap Pendapatan Petani Kopi Codot 

 

 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan pendapatan petani 

dipengaruhi oleh beberapa variabel sosial seperti tertera dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1. Varibel-variabel sosial terhadap pendapatan berdasarkan penelitian 

sebelumnya 

 

 

No Nama Penulis  Variabel-Variabel 

1 Chuzaimah, dkk. 

 (2016) 

1. Pendapatan usahatani padi lebak (Rp/mt) 

2. Umur petani (Th) 

3. Pendidikan petani (Th) 

4. Luas lahan (Ha) ** 

5. Jumlah anggota keluarga (Org) 

6. Pengalaman usahatani (Th) 

2.  Tutik, W. R. dkk. 

(2013) 

1. Umur ** (Th) 

2. Pendidikan** 

3. Luas Lahan (Ha) 

4. Pendapatan (Rp) 

5. Jarak tempat tinggal dengan lokasi penjualan   

(Km) 

3.  Fitrawan, R. dkk. 

(2015) 

1. Umur Penyadap (Th) 

2. Tingkat Pendidikan (Th) 

3. Jumlah anggota Keluarga (Org) 

4. Luas lahan (Ha) 

5. Produksi getah pinus (Kg)** 
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Tabel 1 (lanjutan) 

 

 

No Nama Penulis  Variabel-Variabel 

4 Pasha, R. (2009) 1. Jumlah anggota keluarga responden (Org) 

2. Lama bermukim ( Th) 

3. Tingkat pendidikan responden** 

4. Tingkat pendapatan**    

5. Lamanya penggunaan lahan responden** 

6. Tingkat umur (Th) 

7. Jumlah lahan yang dikuasai    

8. Jumlah anggota keluarga produktif   

5 Choirotunnisa, dkk. 

(2008) 

1. Umur (Th)** 

2. Luas penguasaan lahan (Ha) 

3. Pendidikan formal** 

4. Pendapatan 

5. Pengalaman 

6. Pendidikan non forma** 

 

Keterangan 

**= Berpengaruh nyata 

 

Berdasarkan tabel di atas variabel –variabelkinerja sosial yang berpengaruh nyata 

terhadap pendapatan adalah umur responden, suku, hari orang kerja, pendidikan 

formal, pendidikan non formal, luas lahan, lama pemanfaatan lahan, lama menjadi 

anggota dan produksi kopi codot.  Variabel- variabel tersebut dianalisis untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel sosial terhadap pendapatan 

petani kopi codot.  Persamaan variabel kinerja sosial kopi codot terhadap 

pendapatan petani kopi codot secara matematis ditulis dengan rumus.. 

 

[Y2]i=αo+α1.[UMR] i+ α2. [D1_JAWA] i – α3. [D1_OGAN] i + α4. [D1_SNDA] i + 

α2.[LH] i+ α4.[HOK] i + α5.[D2_SD] i+α6.[D2_SMP] i+ α7.[D2_SMA] i+ α8. 

[D3_PT]i+ α9.[PLHTN] i+ α10. [PNLYN] i+ α11.[LPMNFTN] i+ α12.[LMA] i 

+α13.[PRDKSI] i+e2 

 

Keterangan 
- [Y2] = Tingkat pendapatan 

- [UMR] = Umur 

- [D1_JAWA]  = Suku Jawa 

- [D1_OGAN] = Suku Ogan 
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- [D1_SNDA] = Suku  Sunda 

- [LH] = Luas Lahan 

- [HOK] = Harian Orang Kerja 

- [D2_SD] = Pendidikan Formal SD 

-.[D2_SMP] = Pendidikan Formal SMP 

- [D2_SMA] = Pendidikan Formal SMA 

- [D2_PT] = Pendidikan Formal Perguruan Tinggi 

- [DNF_PLTN] = Pendidikan Non Formal Pelatihan 

- [DNF_PNYN] = Pendidikan Non Formal Penyuluhan 

- [LMA]  = Lama menjadi Anggota HKm Beringin Jaya 

- [LPMNFTN] = Lama Pemanfaatan lahan untuk budidaya kopi 

- [PROD] = Produksi kopi codot 

- αo,α1, α2...... α11 = Parameter variabel 

- e2 = disturbanceerror 

 

Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda karena dalam penelitian 

ini menggunakan lebih dari satu varibel. Analisis regresi merupakan metode 

statistik yang dipergunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan 

antara variabel- variabel dan tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai dari 

suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang diketahui. Pengujian 

terhadap parameter regresi menggunakan uji t-student dan uji F. Pengujian Uji uji 

t-student digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial 

(sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2011). Uji statistik t student pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh simultan (bersama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap 

varibel terikat (Y).  Hal ini sesuai dengan pernyataan Umar (2011), Uji statistik F 

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 
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3.3.2  Kontribusi Kopi Codot  

 

Menurut Aminah dkk. (2013) kontribusi petani hutan rakyat terhadap pendapatan 

dapat dihitung dengan pembagian antara pendapatan petani hutan rakyat dengan 

pendapatan total. Kontribusi kopi codot dapat dihitung dengan rumus. 

KRKC = PKC x 100% 

     PT 

PT = PKC + PK 

Keterangan: 

KRKC = Kontribusi kopi codot 

PKC = Pendapatan dari kopi codot 

PT = Pendapatan total petani dari lanskap agroforestri kopi 

PK = Pendapatan dari kopi  

 

 

 

3.4  Pelaksanaan  

 

Arikunto (2011) mengatakan jika populasi lebih dari 100 maka batas error yang 

dapat digunakan dalam penelitian adalah 10 -15%. Batas eror yang digunakan 

dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 15% karena sudah menunjang 

data penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan rumus dalam menentukan 

jumlah sampel. 

           N  

n = ————  

         N (e)² + 1 

 

n =           561 

      561(0,15)
2 

+ 1 

 

 =      561 

                  13,62 

 

 = 41,18 = 42 

 

 

 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel 

N= Jumlah populasi petani        

      agroforestri kopi codot 

e = Batas error 15 % 

1 = Bilangan konstan. 
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3.5  Pengamatan 

 

 

3.5.1  Jenis Data 

 

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah. 

a. Data Primer 

Jenis data primer meliputi tingkat pendapatan, umur responden, jumlah anggota 

keluarga, pendidikan formal, pendidikan non formal, produksi, hari orang kerja, 

luas lahan, lama penggunaan lahan, titik habitat codot, sumber pakan codot, 

kerapatan tajuk agroforestri, komposisi tanaman agroforestri dan jarak tanam 

agroforestri. 

b. Data sekunder  

Jenis data sekunder meliputi data yang telah tersedia dalam bantuk catatan tertulis.  

Data ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan luas kelola HKm Bringin 

Jaya. 

 

 

3.5.2  Cara Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara. 

a. Observasi 

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas wanita tani 

hutan dalam upaya meningkatkan pendapatan.  Teknik observasi ini bertujuan 

untuk mendukung data primer. 

b. Wawancara 

Data dikumpulkan melalui tanya jawab yang dilakukan langsung terhadap 

responden dengan menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara  
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terstruktur dan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

c. Studi pustaka 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian ini, menggunakan teknik mengumpulkan berbagai data penunjang 

penelitian yang diperoleh dari jurnal terkait, prosiding, buku serta data-data 

lainnya dari lembaga atau instansi terkait.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

Simpulan yang dari pengaruh lanskap agroforestri dan kineja sosial terhadap 

pendapatan petani kopi codot di Kabupaten Tanggamus adalah 

1. Variabel-variabel lanskap agroforestri yang berpengaruh nyata terhadap jumlah 

titik ditemukanya kopi codot adalah jarak lahan pemanfaatan ke sungai dan 

jumlah tanaman pisang sedangkan ketersediaan pakan, kerapatan tanaman, 

jumlah pohon cengkeh, jumlah pohon alpukat, jarak jalan dan desa ke lahan 

pemanfaatan memiliki pengaruh yang tidak nyata. 

2. Variabel-variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan 

petani kopi codot adalah penyuluhan, hari orang kerja dan produksi sedangkan 

umur, suku, pendidikan formal, pelatihan, lama pemanfaatan lahan, lama 

menjadi angggota HKm memiliki pengaruh yang tidak nyata.  

3. Kontribusi pendapatan kopi codot terhadap petani kopi codot hanya 2% 

dibandingkan pendapatan total dari lahan agroforestri kopi. 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan untuk 

melakukan penelitian terkait dengan jenis kelelawar yang memakan kopi tersebut. 

5.1  Simpulan 

5.2  Saran 
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Selain itu penelitian tentang karakteristik sosial ekonomi kopi codot yang 

dilakukan dibeberapa studi areal Hutan Kemasyarakatan (HKm).  
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