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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Konteks Penelitian 

 Kopi merupakan minuman yang sudah bisa dikonsumsi sehari-hari oleh 

kebanyakan orang. Kopi berasal dari Afrika dan pertama kali ditemukan di 

Negara Ethiopia. Kopi sebenarnya adalah biji tanaman kopi yang ditumbuk dan 

diseduh dengan air panas sehingga menjadi minuman. Panggabean (2011: 3) 

mengatakan, berdasarkan penelitian, kopi ternyata berpotensi sebagai obat-obatan 

dan sebagai penahan rasa kantuk. Oleh karena itu kopi gemar dikonsumsi oleh 

kebanyakan orang agar dapat terhindarkan dari rasa kantuk di pagi hari.  

 Di Indonesia kopi merupakan salah satu sub sektor pertanian yang 

mempunyai peran penting. Pertanian kopi adalah sektor penghasil devisa ketiga 

terbesar setelah kayu dan karet. Oleh karena itu kopi sebagai sub sektor pertanian 

sangat digemari di Indonesia karena sangat banyak menyerap tenaga kerja dan 

bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sangat 

penting karena berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga telah 

dikatakan oleh Sadono, Sukirno (1996: 33) di kalimatnya “Dengan demikian 

makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan 

masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.” 

 Menurut International Coffee Organization tercatat bahwa produksi kopi 

Indonesia pada tahun 2016 adalah sebanyak 11.491 (dalam bungkus 60kg) dan 

Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. 
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Tabel 1.1 Jumlah Produksi Kopi dari Negara Pengekspor Kopi Tahun 2013-2016 

Negara 2013 2014 2015 2016 

Brazil 54.698 52.299 50.388 55.000 

Vietnam 27.610 26.500 28.737 25.500 

Kolombia 12.163 13.339 14.009 14.500 

Indonesia 11.265 11.418 12.317 11.491 

Sumber: International Coffee Organization (2017) 

 

 Jumlah produksi kopi yang banyak ini menunjukkan bahwa permintaan 

kopi ke Indonesia sebagai negara eksportir sangat diminati. Salah satu kopi yang 

paling diminati adalah kopi Java dan paling banyak diproduksi di Kabupaten 

Bondowoso. 

 Bondowoso terletak pada provinsi Jawa Timur dan memiliki suhu udara 

yang cukup sejuk berkisar antara 15°C–24°C. Hal ini disebabkan oleh letak 

geografis Bondowoso yang berada pada daerah pegunungan dan dataran tinggi. 

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Bondowoso berada 

di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung 

Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pengunungan Hyang dengan 

puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. 

Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan 

Gunung Bendusa. Oleh karena itu Bondowoso merupakan daerah yang cocok 

untuk pertanian jenis kopi dan terbukti karena penghasilan utama dari Bondowoso 

adalah biji kopinya. 
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 Menurut Sepulveda (2016: 2) kopi spesialti sedang berkembang pesat di 

tahun-tahun belakangan ini. kopi spesialti menjadi komoditi yang paling dicari 

oleh penikmat kopi di dunia. Produksi kopi spesialti asli Bondowoso adalah biji 

kopi arabika dan biasanya dikenal dengan nama kopi Java. Biji kopi arabika yang 

jadi andalan dan dicari-cari oleh penikmat kopi baik lokal maupun mancanegara 

adalah biji Kopi Ijen-Raung. Sari dkk. (2013), mengatakan bahwa Kopi Arabika 

Ijen-Raung merupakan satu-satunya produk kopi spesialti asal Jawa Timur yang 

telah mendapat perlindungan Indikasi Geografis (IG). Cita rasanya yang khas 

menyebabkan produk Kopi Arabika Ijen-Raung memiliki daya saing yang tinggi 

di pasar kopi internasional. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kualitas Kopi 

Arabika Ijen-Raung ini sangat bagus sehingga banyak dicari sampai di pasar kopi 

internasional. 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang 

dapat dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

1 Judul            : Analisis Fungsi Produksi dan Efisiensi Usaha Tani Kopi Rakyat 

di Aceh Tengah 

Ditulis Oleh : Fatma, Zuraida 

Publikasi      : 2011 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Meneliti tentang produksi kopi. 

3. Menggunakan teknik wawancara 

1. Penelitian tentang fungsi produksi 

dan efisiensi. 

2. Obyek penelitian di daerah yang 

berbeda. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (sambungan) 
2  2 Judul              : Analisis Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya 
Ditulis Oleh   : Purba, Rea Efraim 
Publikasi       : 2011 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif 

2. Menggunakan analisis faktor 

1. Obyek penelitian adalah ekspor kopi 

Indonesia ke Amerika 

2. Teknik pengumpulan data adalah studi 

dokumenter 

3  3 Judul              : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Melakukan 

Pembelian Makanan Melalui Media Sosial 
Ditulis Oleh   : Ongsano, Aylina 
Publikasi        : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan analisis faktor 

2. Menggunakan  data primer dan 

data sekunder 

1. Obyek penelitian adalah tentang keputusan 

konsumen 

2. Menggunakan metode kuantitatif 

Sumber: Data Diolah (2017) 

    

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah untuk mencari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas biji 

Kopi Ijen-Raung Bondowoso? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas biji Kopi Ijen-Raung Bondowoso. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Menambah wawasan peneliti tentang apa saja faktor yang mempengaruhi 

 kualitas biji Kopi Ijen-Raung dan memenuhi persyaratan kelulusan untuk 

gelar Sarjana Pariwisata Strata Satu. 

2.  Bagi Universitas 

 Menjadi arsip dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3.  Bagi Obyek Penelitian 

 Menambah wawasan bagi petani kopi dan membantu memastikan apakah 

cara penanaman biji kopi sudah benar untuk mendapatkan biji dengan 

kualitas yang baik. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan permintaan 

produksi. 

  


