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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan subsektor perkebunan

yang memegang peranan penting dalam perdagangan dan perekonomian negara.

Kopi berkontribusi cukup nyata, yaitu sebagai penghasil devisa negara,

meningkatkan penghasilan petani dan pengusaha, mendukung pertumbuhan

industri olahan kopi, dan menciptakan lapangan kerja. Penelitian Suwandari et al

(2010) mengenai kopi robusta menjelaskan bahwa tingkat produktifitas kopi di

Indonesia saat ini baru mencapai rata-rata sebesar 700 kg biji kering per hektar per

tahun, hanya 60% dari potensi produktivitas yang dimiliki Indonesia. Potensi

tersebut seharusnya lebih mendapat perhatian dikarenakan permintaan kopi di

pasar dunia semakin meningkat. Menurut Hidayat et al (2010), kopi masih

menimbulkan konflik kepentingan, baik dalam hal produksi maupun

pemasarannya. Anjloknya harga kopi terjadi akibat surplusnya produksi kopi di

pasar dunia, tetapi hal tersebut tidak mengurangi jumlah ekspor kopi Indonesia,

meskipun harga yang diterima petani di Indonesia lebih rendah dibandingkan

dengan harga kopi di pasar dunia.

Indonesia tercatat sebagai anggota International Coffee Organization dengan

status negara pengekspor kopi arabika dan robusta. Kopi jenis robusta menjadi
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prioritas ekspor mengingat Indonesia menempati urutan kedua produsen kopi

robusta terbesar di dunia setelah Vietnam. Produksi kopi Indonesia menempati

urutan ketiga terbesar di dunia terlihat pada Gambar 1.

Sumber: International Coffee Organization tahun 2014 (Diolah)

Gambar 1. Total produksi kopi negara-negara eksportir di dunia dari tahun 2009
hingga tahun 2013.

Pada tahun 2013, Indonesia memproduksi kopi sebesar 700.020 ton dengan

kontribusi sebesar 7,65% dari total produksi kopi dunia. Hal ini yang

memposisikan Indonesia untuk lebih bekerja keras dalam memperoleh kedudukan

yang strategis dalam pasar internasional. Kelebihan pasokan yang berasal dari

negara-negara eksportir kopi lainnya akan menyebabkan fluktuasi harga kopi di

pasar internasional. Kinerja perdagangan yang dialami komoditas kopi di dalam

negeri dan pasar internasional mengalami perubahan secara perlahan dan semakin

kompleks. Hal tersebut ditandai dengan beberapa ciri yang dijelaskan dalam

penelitian Hakim et al (2008) tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap

penawaran dan permintaan kopi, yaitu (1) adanya perjanjian kopi internasional,

(2) terjadinya kesenjangan antara kecenderungan penurunan harga biji kopi di
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negara produsen dan peningkatan harga produk akhir kopi di negara maju secara

terus-menerus, (3) adanya ketentuan lain mengenai investasi, faktor pendukung

perdagangan, kesehatan dan keamanan pangan.

Kopi termasuk komoditas terbesar kedua yang paling banyak diperdagangkan di

dunia setelah minyak bumi dan jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi di

dunia setelah air. Kopi merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai

volatilitas harga yang tinggi yang ditandai dengan tingginya fluktuasi harga dari

waktu ke waktu (Suyamto et al, 2004). Fluktuasi harga kopi di pasar

internasional akan berdampak pula pada pasar nasional. Perkembangan harga

kopi di pasar internasional akan disajikan pada Gambar 2.

Harga kopi arabika semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai

puncaknya pada tahun 2011 dan mengalami penurunan ditahun berikutnya.

Kondisi yang tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh harga kopi robusta meskipun

harga tersebut tidak mampu melewati harga kopi arabika yang memang terdapat

perbedaan kualitas diantara kedua jenis kopi tersebut. Menurunnya harga kopi

arabika yang cukup drastis dipengaruhi oleh konsumen kopi yang mulai beralih ke

kopi robusta yang memiliki harga lebih murah meskipun kadar kafein dalam kopi

jenis ini sebesar 2,8% sedangkan pada kopi arabika sebesar 1,5%. Harga yang

tercipta akibat mekanisme pasar inilah yang menimbulkan adanya risiko harga

atau pasar dari kopi tersebut.  Kelebihan pasokan kopi dari negara-negara

eksportir dan diikuti dengan harga jual yang lebih murah akan membuat

beralihnya konsumen dari kopi Indonesia yang akan berdampak pada volume dan

nilai ekspor kopi serta bermuara pada harga jual kopi yang diterima oleh petani.
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Sumber : International Coffee Organization tahun 2014 (Diolah)

Gambar 2. Harga kopi indikator ICO dari tahun 2003 hingga tahun 2013.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya mengindikasikan

bahwa kopi tidak hanya sebagai komoditas unggulan ekspor tetapi juga komoditas

pertanian yang memiliki risiko. Secara umum, sektor pertanian memang

dihadapkan pada masalah risiko. McDonnel dan Dillon (1997) dalam Rahayu

(2011) menjelaskan bahwa risiko yang dialami petani dipengaruhi oleh faktor

eksternal dan internal sistem usahatani. Faktor eksternal mencakup keadaan alam,

ekonomi, sosial, politik, dan kebijakan pemerintah. Faktor internal lebih mengacu

pada kondisi individu petani yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, kepribadian,

kebiasaan, dan keputusan petani dalam berbagai hal, diantaranya adalah (1)

konservasi dan degradasi sumberdaya pertanian, (2) penggunaan kredit pertanian,

dan (3) transfer usahatani antar generasi.

Beberapa sumber risiko yang dihadapi oleh petani menurut Moschini dan

Hennesy (2001), antara lain risiko produksi, risiko harga atau risiko pasar, risiko

kelembagaan, risiko kebijakan, dan risiko finansial. Penelitian ini akan terfokus

pada risiko harga atau risiko pasar. Salah satu hal yang berperan dalam

munculnya risiko harga adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan
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jargon yang populer dan sangat mewarnai hubungan dagang internasional.

Mekanisme pasar mengharuskan terjadinya efisiensi alokasi sumberdaya yang

paling tinggi atau dikenal juga dengan istilah Pareto Optimal.

Perekonomian akan mengalami optimalitas pareto bila memenuhi dua persyaratan,

yaitu (1) faktor produksi harus dikombinasikan optimal, sehingga tidak

memungkinkan terjadinya kenaikan produksi, dan (2) harga barang harus diatur

oleh sebuah pasar yang bersaing bebas, dengan harga serendah-rendahnya.

Mekanisme pasar ini akan mengalami kegagalan bila terdapat kekuatan pasar

yang umumnya dipengaruhi oleh sektor swasta, baik yang memasok maupun yang

bertindak sebagai konsumen mampu mempengaruhi harga karena jumlah mereka

yang relatif kecil (Adjid et al, 2001). Keberlangsungan mekanisme pasar inilah

yang akan berdampak pada harga jual yang diterima petani kopi. Harga jual kopi

yang dialami oleh petani kopi di Provinsi Lampung cukup berfluktuatif dan

menyebabkan timbulnya risiko harga pada komoditas kopi, hal tersebut dapat

dilihat pada Gambar 3.

Sumber    : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2014 (Diolah)

Gambar 3.  Pergerakan harga kopi robusta di Provinsi Lampung pada bulan Mei
2013 hingga bulan Mei tahun 2014.
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Tujuan dan harapan petani adalah memperoleh pendapatan yang semaksimal

mungkin, akan tetapi hal tersebut tidak akan terwujud bila petani selalu menilai

hasil panennya sebagai cash crop sehingga langsung menjual setelah panen.

Salah satu alternatif dalam mencegah anjloknya harga jual dengan melakukan

penyimpanan kopi atau tunda jual kopi. Penyimpanan hasil panen tidak hanya

berfungsi sebagai stok untuk dikonsumsi tetapi juga memiliki fungsi sebagai

sistem tunda jual untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. Hal ini akan

berpengaruh langsung terhadap penerimaan petani dan akan memudahkan petani

bila ada kebutuhan yang mendesak sehingga meminimalkan ketergantungan

petani pada lembaga keuangan yang meminjamkan uang dengan bunga yang

tinggi. Manfaat lain yang dapat dirasakan petani adalah selisih harga yang

diterima petani antara menjual langsung pada saat panen raya dan menjual pada

saat paceklik (Prasmatiwi et al, 2013).

Hasil penelitian Suyamto et al (2004) menjelaskan bahwa gejolak harga kopi di

pasar internasional dikendalikan oleh dinamika kopi di Brazil, Vietnam,

Indonesia, Kolombia, dan India. Pergerakan harga kopi dunia tersebut dan nilai

tukar rupiah yang berfluktuatif akan berdampak pada harga beli kopi di tingkat

petani, khususnya di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus merupakan

wilayah produsen kopi terbesar kedua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten

Lampung Barat dengan luas areal, produksi, dan tingkat produktivitas tahun 2012

masing-masing sebesar 40.380 ha, 24.252,08 ton, dan 741,79 kg/ha (Badan Pusat

Statistik Tanggamus, 2013). Petani kopi yang berdomisili di Kabupaten

Tanggamus cenderung menjual kopi setelah panen meskipun terdapat pula petani

yang menunda jual kopinya selama periode tertentu. Kopi memiliki keunggulan
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dalam hal penyimpanan, karena sifat kopi yang tidak mudah rusak bila disimpan

dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun dan menguntungkan petani bila dijual saat

harga tinggi setelah disimpan selama periode tertentu.

B. Rumusan Masalah

Usahatani kopi dihadapkan pada masalah risiko dan ketidakpastian. Masalah

risiko usahatani kopi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah

perubahan iklim global, hama dan penyakit, umur tanaman, dan harga jual. Salah

satu bentuk risiko usahatani yang umumnya dihadapi petani adalah risiko harga

yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga jual yang diterima petani. Fluktuasi

harga tersebut dipengaruhi oleh pasokan kopi yang ada di pasar internasional.

Pasokan dari negara-negara produsen kopi terutama pada saat musim panen akan

sangat berpengaruh terhadap harga kopi di pasar internasional yang secara

langsung akan berimbas pada harga kopi di tingkat nasional dan harga jual yang

diterima petani baik yang menjual ke tengkulak, eksportir, maupun pasar

tradisional.

Menyadari akan adanya risiko yang dihadapi, petani kopi melakukan berbagai

cara untuk mencari solusi terhadap masalah risiko yang mereka hadapi.  Salah

satu upaya yang umumnya dilakukan oleh petani kopi adalah dengan menerapkan

tunda jual.  Hal ini memposisikan petani untuk tidak langsung menjual kopinya

setelah pemetikan dan penjemuran. Petani yang cenderung enggan melakukan

tunda jual dikarenakan adanya keinginan untuk secepatnya menjual kopi demi

memenuhi kebutuhan rumahtangga meskipun harga yang diterima kurang

memuaskan. Petani yang melakukan tunda jual juga dihadapkan pada masalah
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risiko harga, karena harga jual yang akan diterima setelah dilakukan penyimpanan

kopi selama periode waktu tertentu tidak pasti. Hal tersebut yang mendasari

penelitian ini untuk mengkaji risiko dari tunda jual terhadap harga jual yang

diterima petani, mengingat belum adanya penelitian mengenai risiko dari tunda

jual pada komoditas kopi.

Risiko yang dihadapi petani tidak hanya bersumber dari harga jual yang diterima.

Setelah petani melakukan tunda jual pada hasil kopinya, muncul risiko lain yaitu

masih adanya ketidakpastian harga yang diterima setelah dilakukan tunda jual,

ketersediaan tempat khusus penyimpanan kopi, adanya serangga atau parasit yang

akan mempengaruhi kualitas kopi, kepemilikan lantai jemur, serta biaya

penyimpanan yang harus ditanggung oleh petani.  Hal inilah yang mendasari

perlunya pengkajian lebih mendalam mengenai risiko-risiko apa saja yang timbul

dalam melakukan tunda jual.

Hasil penelitian Nuryanti dan Masyhuri (2000) pada beras menjelaskan bahwa

fluktuasi harga pasar baik di tingkat internasional maupun nasional mempengaruhi

kemungkinan bagi petani yang menjual langsung hasil panennya untuk

memperoleh keuntungan atau bahkan merugi.  Petani yang bertindak rasional akan

menjual hasil panen pada suatu periode tertentu pada saat harga jual diharapkan

dapat memberi keuntungan.  Hal tersebut tidak akan terwujud bila petani sudah

dihadapkan pada jumlah hasil produksi yang lebih rendah dari sebelumnya dan

kebutuhan rumahtangga petani yang mendesak. Petani yang menunda jual hasil

panennya secara tidak langsung akan mengurangi pasokan di pasar dan dapat

menstabilkan harga, karena harga jual kopi akan menurun pada saat panen raya.
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Petani dapat menjual kembali ketika sudah melewati masa panen raya dan harga

yang diterima sesuai harapan. Penerapan tunda jual yang telah dijelaskan

sebelumnya dapat mempengaruhi harga jual kopi sehingga penerimaan petani juga

akan berpengaruh.  Biaya produksi akan mengalami peningkatan seiring

bertambahnya pengeluaran petani untuk melakukan tunda jual tersebut sehingga

perlu dikaji lebih lanjut mengenai manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

Pada daerah penelitian, terdapat perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki

oleh masing-masing petani.  Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi

kopi yang dihasilkan dan mempengaruhi petani untuk melakukan tunda jual atau

tidak. Secara keseluruhan, alasan petani menjual langsung kopinya didasarkan

pada faktor internal (kebutuhan rumahtangga, biaya pendidikan, dan untuk

menutupi biaya tenaga kerja) dan faktor eksternal (fluktuasi harga jual). Petani

yang melakukan tunda jual lebih menempatkan kopi hasil panennya sebagai

investasi atau simpanan untuk kebutuhan yang lebih besar di masa yang akan

datang.  Hal ini yang mendasari pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi petani melakukan tunda jual.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

(1) Apa manfaat ekonomi yang diterima petani kopi yang melakukan tunda jual?

(2) Bagaimana risiko harga yang dihadapi petani kopi yang melakukan tunda jual?

(3) Apa saja permasalahan yang dihadapi petani kopi dalam melakukan tunda

jual?

(4) Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan petani kopi untuk

melakukan tunda jual?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian

ini bertujuan untuk:

(1) Mengkaji manfaat ekonomi yang diterima petani kopi yang melakukan tunda

jual.

(2) Menganalisis risiko harga yang dihadapi petani kopi yang melakukan tunda

jual.

(3) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani kopi dalam melakukan

tunda jual.

(4) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani kopi untuk

melakukan tunda jual.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

(1) Petani kopi, sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk mengembangkan

usahatani kopi yang senantiasa menguntungkan.

(2) Pemerintah, sebagai informasi tambahan guna menentukan kebijakan ekspor

kopi, peningkatan konsumsi kopi nasional, pengembangan industri olahan

kopi, dan penerapan usahatani kopi yang berkelanjutan.

(3) Peneliti lain, sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lain yang

sejenis.


