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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Buah salak adalah salah satu buah asli Indonesia. Masyarakat Indonesia 

sangat suka memakan buah salak. Dalam sektor pertanian buah salak merupakan 

salah satu buah yang terbanyak diproduksi di Indonesia, menurut data BPS (2018) 

Indonesia, produksi buah salak di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 896.504 ton, 

ini merupakan produksi buah terbanyak keenam di Indonesia. Khusus di Provinsi 

Bali, daerah penghasil buah salak terbesar yaitu Desa Sibetan, Kabupaten 

Karangasem. Masyarakat menyebutnya dengan nama buah Salak Bali.  Keberadaan 

buah Salak Bali sudah ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 

585/Kpts/TP.240/7/94 yang memiliki dua varietas yaitu varietas Bali dan varietas 

Gula Pasir (Medikana dkk, 2016). Berdasarkan data BPS (2020) tahun 2019 

produksi buah salak di Kabupaten ini mencapai 22.197 ton. Jika dibiarkan tidak 

dikonsumsi atau diolah berhari-hari rasa dari daging buah ini akan berubah menjadi 

asam dan membusuk sehingga beberapa kelompok tani di Desa Sibetan 

Karangasem mengolah daging dari buah salak menjadi dodol, keripik, manisan dan 

ekstrak kulit salak (Karta dkk, 2015). Pengembangan produk kopi biji salak ini 

menggunakan buah Salak Bali, yang berlokasi di Kabupaten Karangasem. Biji buah 

Salak Bali yang digunakan dalam pengembangan ini adalah yang berumur enam 

sampai tujuh bulan.  
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Gambar 1.1 Buah Salak Bali 

Sumber: Mutia (2020) 

 

Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat sering dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pertanian konsumsi kopi 

Indonesia yang merupakan konsumsi rumah tangga tahun 2017 diperkirakan akan 

mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 10,54% dan selanjutnya 

akan mengalami peningkatan sangat signifikan hingga tahun 2021 yaitu rata-rata 

8,22% per tahun (Susanti, 2017). Menurut BPS (2019) perkembangan produksi 

kopi pada Perkebunan Besar dari tahun 2017-2019 selalu mengalami penurunan, 

pada tahun 2017 produksi kopi sebesar 30,29 ribu ton lalu menurun pada tahun 

2018 menjadi 28,14 ribu ton dan pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 10,01 

ribu ton. Untuk Perkebunan Rakyat, produksi kopi 2017 hingga 2019 terus 

mengalami peningkatan. Produksi pada tahun 2017 mencapai 685,80 ribu ton, 

kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 727,9 ribu ton dan mencapai 731,6 

ribu ton pada tahun 2019. Apabila dilihat dari provinsi produksi kopi terbesar yang 

dihasilkan oleh Perkebunan Besar adalah Jawa Timur dengan produksi sebesar 8,65 
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ribu ton atau 1,17% dari total produksi Indonesia dan untuk Perkebunan Rakyat 

terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Selatan sebesar 196,02% atau sekitar 

26,43% dari total produksi Indonesia. Namun konsumsi yang berlebihan terhadap 

kopi dapat memberikan efek samping yang buruk bagi tubuh seperti insomnia, 

sering buang air kecil dan gelisah (Anonim, 2020). 

Agar dapat mengatasi efek samping dari kopi maka dapat dilakukan 

pengurangan bubuk kopi dengan menambahkan bahan lainnya yang memiliki 

kandungan gizi yang tinggi untuk bisa mengurangi efek samping dari kopi. Biji 

salak adalah salah satu bahan yang dapat ditambahkan pada minuman kopi. Biji 

salak memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, senyawa ini memegang peranan 

penting dalam pertahanan tubuh terhadap pengaruh buruk radikal bebas (Lestari 

dkk, 2017). Pulau Bali memiliki banyak varietas buah salak antara lain: Salak 

Nangka, Salak Gula Pasir, dan Salak Gondok (Mutia, 2020). 

Limbah biji salak di Kabupaten Karangasem menggunung di beberapa pusat 

produksi buah salak (Artayasa, 2019). Pemanfaatan limbah biji salak menjadi kopi 

biji salak tentu dapat mengurangi limbah yang dihasilkan oleh buah salak. Selain 

dapat memperpanjang umur simpan dari biji salak, pemanfaatan ini juga dapat 

meningkatkan nilai ekonomis dari biji salak. Kopi biji salak juga mulai digemari 

oleh masyarakat karena tidak mengandung kafein sehingga aman dikonsumsi bagi 

penderita hipertensi (Adikristya, 2017). Limbah biji salak ini dapat diolah menjadi 

barang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti kopi biji salak. Kopi biji 

salak memiliki keunggulan dibandingkan kopi arabika dan kopi robusta karena kopi 
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biji salak memiliki kadar lemak rendah yang tidak menimbulkan terjadinya 

kolesterol (Karta dkk, 2015). 

 

Gambar 1.2 Biji Salak Bali 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

Tingkat penerimaan pasar terhadap suatu produk dapat diukur dengan uji 

mutu sensoris atau uji organoleptik. Oleh karena itu, selera manusia sangat 

menentukan dalam penerimaan dan penilaian suatu produk (Wiyono dkk, 2019). 

Barang yang direspons secara positif oleh indera manusia menghasilkan kesan yang 

subjektif yang menyenangkan dan memuaskan konsumen dikatakan memiliki 

kualitas sensori yang tinggi (Setyaningsih dkk, 2010). Uji penerimaan pasar penting 

dilakukan untuk bisa menilai produk kopi biji salak sudah dapat memenuhi mutu 

dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Keputusan pembelian adalah tahapan atau proses keputusan konsumen 

dimana konsumen secara aktual akan melakukan pembelian produk (Kotler dan 

Armstrong, 2014). Menurut Alma (2013) menyatakan bahwa keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, 
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lokasi, promosi, physical evidence, people, dan process. Sehingga konsumen dapat 

mengolah segala informasi yang ada untuk akhirnya memutuskan untuk membeli 

sebuah produk. Kopi biji salak merupakan sebuah produk yang masih terbilang 

baru, sehingga perlu mencari tahu apa saja faktor faktor yang memengaruhi 

konsumen untuk mau membeli sebuah produk. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai pengembangan minuman kopi dengan memanfaatkan limbah biji 

salak sebagai substitusi dari biji kopi untuk mendukung pengurangan limbah 

makanan. Judul penelitian ini adalah “Penerimaan Pasar untuk Membeli Produk 

Kopi dengan Substitusi Biji Salak”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembuatan produk biji salak sebagai substitusi dari kopi 

arabika? 

2. Bagaimana aroma, warna, dan rasa (uji organoleptik) dari substitusi kopi 

arabika dengan biji salak? 

3. Bagaimana penerimaan pasar terhadap substitusi kopi arabika dengan 

penggunaan biji salak? 

4. Berapa banyak kandungan kafein yang terkandung di dalam biji salak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara membuat minuman kopi dengan menggunakan biji 

salak. 

2. Untuk mengetahui bagaimana aroma, warna, dan rasa (uji organoleptik) 

terhadap minuman dari biji salak. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pasar dalam minuman kopi 

dengan penggunaan biji salak. 

4. Untuk mengetahui seberapa banyak kandungan kafein yang terkandung di 

dalam biji salak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Pentingnya pengembangan bagi peneliti yaitu diharapkan dapat menambah 

wawasan peneliti mengenai manfaat limbah biji salak yang dapat dibuat 

sebagai sebuah produk baru yang bisa bernilai jual tinggi. Dalam penelitian 

ini, peneliti memanfaatkan limbah dari biji salak sebagai substitusi dari 

minuman biji kopi arabika. 

2. Bagi Universitas Ciputra 

Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra yaitu diharapkan 

penelitian ini bisa disimpan sebagai data yang bisa digunakan untuk sumber 

informasi bagi penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi Masyarakat 

Pentingnya pengembangan bagi masyarakat yaitu dapat menambah 

informasi masyarakat tentang pemanfaatan limbah dari biji salak sehingga 

dapat mengurangi limbah dari buah salak. Memberikan informasi ke 

masyarakat bahwa limbah dari biji salak dapat dimanfaatkan sebagai produk 

substitusi dari minuman dari biji kopi arabika yang memiliki nilai jual 

tinggi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian mengenai kreasi produk minuman kopi dengan substitusi biji 

salak memiliki berbagai asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan biji salak yang didapat dari limbah buah salak untuk 

pembuatan minuman kopi diasumsikan dapat ikut mendukung untuk 

mengurangi permasalahan limbah dari buah salak. 

2. Pemanfaatan limbah biji salak pada minuman kopi diasumsikan dapat 

menggantikan biji kopi dengan dapat memberikan manfaat lebih bagi tubuh 

manusia. 

Pengembangan penelitian mengenai pembuatan minuman kopi dengan 

substitusi biji salak memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya mampu melakukan penelitian sampai dengan uji 

organoleptik, uji laboratorium, dan uji minat pasar. 

2. Peneliti hanya mampu melakukan penelitian dengan biji Salak Bali yang 

diambil dari Kabupaten Karangasem, Bali. 


