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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Menurut (Subandi, 2014) entrepreneur spirit atau jiwa wirausaha

merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu

wirausaha. Pemberdayaan entrepneur spirit sangat penting karena merupakan hal

yang wajib mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang cukup pesat

serta sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia

saat ini.

Karakteristik entrepneur spirit meliputi: percaya diri, mampu berdiri

sendiri, mempunyai kemampuan dalam mengolah suatu usaha, mampu

mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki pemikiran yang luas,

pantang menyerah, berinisiatif, enerjik, kerja keras, suka tantangan, kreatif dan

fleksibel. Selain itu entepneur spirit juga memiliki watak dalam berwirausaha

antara lain: mampu bergaul dengan orang lain, mampu menerima masukan orang

lain, terbuka terhadap lingkungan luar, produktif, inovatif, menanggapi saran

kritik. (Wahyuni, 2017) . Faktanya, dilapangan beberapa ciri-ciri diatas belum

ditemui dalam masyarakat Indonesia.



2

Entrepreneur spirit sangat penting bagi masyarakat penghasil kopi yang

ada di Indonesia.

Salah satu penghasil kopi yang cukup terkenal di Indonesia adalah Sulawesi

Selatan tepatnya Tana Toraja yang berada di urutan ke-12 menurut data Sesame

Coffee (2016). Seiring dengan berkembangnya produk kopi, tampak dari

menjamurnya kafe-kafe atau kedai-kedai penjual minuman. Dengan demikian

para penikmat kopi makin bertambah mulai dari yang muda sampai yang tua, kini

masyarakat pedesaan juga harus melestarikan produk mereka melalui

pemberdayaan Entrepreneur Spirit.

Gambar dibawah dapat di lihat sebagai salah satu tolak ukur dalam

mengetahui jumlah produksi kopi yang ada di Indonesia dan perkiraan kopi yang

ada di Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah produksi kopi di

indonesia sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jika para petani

kopi mampu mengolah kopi dengan baik dan benar. Jika di lihat dari data tersebut

kopi yang ada di Indonesia fluktuasi.
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Gambar 1. Hasil Produksi Kopi Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun

2015-2019

Sumber: Situs Resmi Kementrian Pertanian Repuplik Indonesia (2015-2019)

Menurut data hasil Produksi 2017-2018 negara Indonesia menghasilkan

kopi sebanyak 363.000 metric ton / tahun . Kementrian pertanian Repuplik

indonesia juga mengatakan Indonesia merupakan ekportir kopi ke-4 dunia, yang

terdiri dari kopi arabika sebanyak 4,76 persen terhadap total ekspor kopi dunia.

Eksportir kopi pertama didunia diduduki oleh Brazil dengan rata-rata sebesar

24,30 persen, di ikuti oleh Vietnam sebesar 17,94 persen dan Colombia sebesar
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10,65 persen. Kopi robusta Indonesia berada di posisi kedua setelah Vietnam

( ICO, 2010). Jika di lihat pada tabel ASEAN (Tabel) produksi kopi Indonesia

menduduki posisi kedua setelah Vietnam. Negara tujuan ekspor yaitu Uni Eropa,

Jepang, dan Amerika Serikat. Namun permintaan pasar tinggi sehingga untuk

menghasilkan kopi yang baik dan berkualitas di butuhkan strategi yang cukup

memadai dalam menghasilkan kopi. salah satu strategi yang sesuai adalah dengan

mengembangkan entrepneur spirit di daerah penghasil kopi di Indonesia.

Tabel 2. Perkembangan Berat dan Nilai Ekspor Kopi, Tahun 2009-2016

Sumber : Ditjenbun, Pertanian 2018
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Tabel 1. di atas mengidentifikasikan produksi yang menurun yang di sebabkan

berkurangnya hasil produksi kopi. Pada tabel 1, total ekspor kopi Indonesia

cenderung fluktuasi, antara 27,94% sampai dengan 30,46%. Total ekspor pada

tahun 2009 yaitu 433,6 ribu ton dengan total nilai ekspor sebesar US$ 813,4 juta

meningkat menjadi 414,65 ribu ton. Produksi tahun 2006 total nilai sebesar US$

100,55 juta. Fluktuasi produksi kopi juga di alami oleh negara Brasil,

Colombia,dan Vietnam. (Martauli, April 2018). Kelambatan Produksi kopi di

Indonesia dapat di lihat dari proses produksi kopi di Tana Toraja beberapa faktor

yang menyebabkan produksi tersebut terjadi yaitu: kurangnya asosiasi petani kopi

atau forum bersama komunitas kelompok tani, harga kopi yang rendah contoh di

Desa Randan Batu Tana Toraja, Harga kopi robusta grade 1 dari petani langsung

hanya sekitar Rp.30.000/kg, Dan harga arabika sekitar 20.000/kg. Selain itu

kebiasaan petani dalam mengolah dan menanam kopi juga dapat berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan peningkatan penjualan.

Kebiasaan menanam dan mengolah kopi di desa Randan batu Tana Toraja

dilakukan secara turun temurun sehingga masyarakat sulit mengubah kebiasaan

tersebut. Hal itu di sebabkan kurangnya penyuluhan (Edukasi) dalam mengatasi

hama penyakit tanaman, tidak adanya bantuan pemerintah daerah dalam

memberikan bantuan berupa mesin guna memproduksi proses produksi kopi.

Keadaan di Tana Toraja juga membuat para petani kesulitan dalam menjual kopi

karena beberapa akses jalan yang kurang memadai sehingga itu mempengaruhi

harga kopi murah karena biaya ongkos untuk kepetani juga tidak murah, dan dari

situ para pengepul kopi memotong biaya lewat harga kopi. Dengan demikian
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lokasi untuk menanam kopi juga dapat berpengaruh terhadap kualitas kopi dan

biji kopi.

Gambar 2.1 pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Empat Tahun

Terakhir (dalam persen)

Sumber: Gambar 2.1 Diolah dari Badan Pusat Statistik (2014)

Dari data gambar 2.1 provinsi sulawesi selatan Tana Toraja berada di

urutan ke- 6 sebagai penghasil kopi dengan penghasilan sebanyak 7,29 persen

Sehingga perlu adanya perbaikan dalam mengatasi terjadinya Produksi kopi

rendah. Keadaan demikian di sebabkan masyarakat masyarakat Desa Randan Batu

Sulawesi-Selatan masih menggunakan metode lama atau pemeliharaan kopi

secara turun temurun karena dari pemerintah setempat kurang memberikan

edukasi di daerah tersebut. Contoh: pengolahan kopi basah: di masyarakat Tana

Toraja masyarakat mengolah kopi secara manual karena belum ada mesin yang

mempercepat pengerjaan sehingga itu dapat merusak kopi dan itu mengurangi
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penjualan kopi serta mengambil waktu yang banyak untuk satu kali proses kopi

tersebut. Pengolahan kopi ada dua pengolahan basah dan kering (widyotomo,

2012) atau pengolahan secara kolonial belanda pengolahan kopi terbagi atas dua

yaitu pengolahan basah dan kering west indische bereiding (WIB) atau Natte

Bereiding ( NB) (Ismayadi,2000). Secara standar masyarakat desa Randan Batu

Tana Toraja telah melakukan proses pengolahan yang benar namun hasil produksi

yang rendah. Adapun manfaat dari adanya entrepneur spirit di masyarakat

menurut peneliti antara lain meningkatkan kemandirian masyarakat untuk

memajukan kehidupan mereka menjadi lebih baik secara berkelanjutan,

meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, memiliki tanggung jawab

dan melaksanakannya, mampu memperbaiki diri melalui edukasi yang di berikan

oleh pemerintah atau masyarakat kota.

Rendahnya pendidikan di masyarakat desa Randan Batu Sulawesi-selatan

menurut peneliti juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi pola pikir

masyarakat desa Randan Batu antara lain kurangnya pemahaman mengenai cara

pengolahan kopi mulai dari pemeliharaan kopi, pengolahan kopi, sampai pada

pengemasan dan pelabelan kopi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui

lebih spesifik mengenai proses pengolahan kopi yang sesuai dengan standar

secara mendalam di desa Randan Batu Tana Toraja jika masyarakat desa randan

batu memiliki jiwa entrepneur maka produksi kopi akan dapat di tingkatkan.
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Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

1 Judul: Strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha di kabupaten
simalungun

Ditulis Oleh: Titik, Sumarti, Rochani, Sriwulan ferindian
Publikasi: 2017
Persamaan Perbedaan
1. Menggunakan metode penelitian

kualitatif
2. Menggunakan data wawancara

primer.
3. Membahas kopi secara spesifik
4. Ada pemberdayaan petani

1. Obyek penelitian adalah petani
pemuda kopi yang ada di
simalungan.

2. Teknik analisis data yang digunakan
adalah FGD sebanyak dua kali yang
di ikuti oleh 15 orang dan

3. Teknik pengambilan sampel adalah
teknik snow ball terhadap 11 petani
muda kopi.

2 Judul : Strategi Pemberdayaan petani kopi di Desa Sidomulyo
kecamatan Silo Kabupaten Jember

Ditulis Oleh : purwaseso,surono
Publikasi : 2011

Persamaan Perbedaan
1. Menggunakan pengambilan

data secara langsung
2. Menggunakan sistem

pemberdayaan petani kopi

1. Obyek penelitian kelompok petani
desa Sidomulyo Jember.

2. Teknik analisis data yang digunakan
purposive method pengambilan data
secara sengaja.

3. Teknik pengambilan sampel
menggunakan Rank spearman FFA,
secara kuantitaf lewat kuisioner.

3 Judul : Perilaku Konsumtif Remaja Peminum Kopi Di Cafe Shop
Ditulis Oleh : Kurniawan,Ardietya
Publikasi : 2016

Persamaan Perbedaan
1. Menggunakan metode

penelitian kualitatif
2. Menggunakan teknik snowball

sampling.
3. Metode wawancara.

1. Obyek penelitian adalah Remaja
Peminum kopi di plaosan, kabupaten
magetan.

2. Menggunakan reduksi data.
3. Menggunakan teknik analisis

pengumpulan data berupa analisis
interaktif.

Sumber: Data Diolah (2018)
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan entrepreneur spirit masyarakat di Desa

Randan Batu Sulawesi-Selatan ?

2. Apakah penjualan kopi dapat mempengaruhi entrepreneur spirit di

Desa Randan Batu ?

3. Bagaimana mengubah pandangan pola hidup petani desa Randan Batu

agar entrepreneur spirit dapat dikembangkan dan bertahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan semangat

masyarakat Desa Randan Batu Sulawesi selatan dalam mengolah kopi dan

memproduksi kopi, selain itu untuk memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai proses pengolahan kopi yang benar melalui

penelitian ini, dan memberikan informasi tentang entrepneur spirit.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin

dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh entrepreneur spirit terhadap peningkatan

kinerja masyarakat desa Randan Batu.

2. Untuk mengetahui apakah teknik pengolahan kopi di desa tersebut

sudah benar atau masih perlu diperbaiki.

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap kualitas kopi.
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4. Untuk memberikan pemahaman tentang pengolahan kopi yang baik dan

benar

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi

pendidikan dan dapat menambah wawasan bagi Mahasiswa serta bisa dijadikan

referensi dalam pemberdayaan entrepreneur spirit bagi petani atau bagi siapapun

yang membutuhkan dan tak terkecuali penelitian ini juga dapat menambah koleksi

pengembangan pusat belajar yakni perpustakaan terutama pemanfaatan sebagai

media untuk memperlancar penyelesaian tugas akhir atau skripsi

2. Bagi Obyek Penelitian

Bagi obyek penelitan ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan

proses entrepneur spirit serta dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang

pengolahan kopi yang belum mereka ketahui dan juga penelitian ini berguna

sebaga informasi bagi masyarakat luas bahwa masyarakat Desa Randan Batu

memliki potensi penjualan kopi yang cukup baik dari segi kualitas maupun

kuantitas, selain itu penelitian ini juga bertujuan dalam mengubah pola pikir

masyarakat pedesaan tentang cara dalam meningkatkan penjualan kopi melalui

cara yang lebih singkat dalam mengolah kopi sehingga bisa menghemat waktu.


