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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sudah cukup lama ikut melakukan perdagangan internasional. 

Peningkatan ekspor baik jumlah maupun jenis barang dan jasa selalu di upayakan 

atau ditekankan dengan berbagai strategi diantaranya yaitu pengembangan ekspor, 

terutama ekspor non migas, baik barang maupun jasa. Tujuan dari program 

pengembangan ekspor ini adalah mendukung upaya peningkatan daya saing 

global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi.  

Salah satu produk pertanian yang di ekspor Indonesia adalah kopi. Kopi di 

Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki peranan penting bagi 

pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia. Indonesia diuntungkan 

dengan letak geografis yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan 

kopi. Letak Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk membudidayakan 

tanaman kopi. 

Menurut Ditjenbun (2013), kopi merupakan komoditas perkebunan yang 

memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Komoditas ini 

menjadi sumber pendapatan utama petani dari ±1,97 juta KK yang tersebar 

diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu, komoditas ini juga berperan penting 

dalam meningkatkan devisa negara, penyediaan lapangan kerja di sektor industri 

hilir, penghasil bahan baku industri, pengembangan wilayah serta konservasi 

lingkungan. Kontribusi nilai ekspor kopi terhadap nilai ekpor perkebunan pada 

tahun 2011 mencapai 23,59%. Besarnya kontribusi nilai ekspor kopi 

mencerminkan bahwa kopi layak untuk menjadi komoditas andalan Indonesia. 

Makin berkembangnya zaman sektor pertanian yang kini makin tertekan 

menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertanian itu sendiri. 

Kondisi iklim yang makin buruk sering menyebabkan perubahan cuaca tanpa 

terduga sehingga petani sering merugi akibat gagal panen. Selain itu, adanya 

kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan makin mempersempit lahan 

pertanian yang tersedia. Tidak heran jika kesejahteraan para petani sulit untuk 
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meningkat. Hal ini perlu adanya inovasi dan konsep bisnis yang baik dari 

masyarakat maupun kelompok usaha untuk meningkatkan pendapatan, sehingga 

masyarakat tetap bertahan dalam berbudidaya kopi. 

Proses bisnis merupakan salah satu bagian penting dalam suatu organisasi/ 

perusahaan. Konsep proses bisnis diuraikan secara sederhana oleh Dirgantoro 

(2002:39) yaitu merupakan cara yang lebih baik menyampaikan barang atau jasa 

kepada pelanggan. Proses bisnis ini kemudian diturunkan menjadi aktivitas-

aktivitas operasional yang menunjukan pekerjaan apa yang harus dilakukan serta 

teknologi apa yang diterapkan dengan mempertimbangkan efisien biaya dan 

ketepatan waktu proses. Dalam hal ini proses bisnis sangat berpengaruh dalam 

memperoleh keunggulan perusahaan dalam persaingan. 

Pada saat ini persaingan global mengarah kepada perekonomian era 

kompetisi, yang menuntut perusahaan atau kelompok tani yang ada untuk siap 

bersaing memasuki pasar dengan cara menciptakan nilai (creating value) dari 

setiap proses dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai harapan konsumen, 

sehingga bisa survive dan mencapai keunggulan bersaing (competitive 

advantage), (Totan, 2004). Persaingan merupakan inti keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus membuat pilihan strategi 

untuk merebut pasar. 

Penciptaan nilai merupakan sumber yang cukup penting untuk keunggulan 

bersaing berkelanjutan. Perusahaan harus inovatif dan meningkatkan budaya kerja 

dengan mengoptimalkan manajemen proses bisnis yang baik. Menurut Mckinnon, 

Gowland, & Worzel (2005) penciptaan nilai (value creation) merupakan suatu 

transformasi dari hasil kreativitas dan inovasi melalui penemuan atau 

pengembangan dalam menghasilkan suatu produk atau jasa di perusahaan.  Dapat 

disimpulkan bahwa produsen harus bisa membuat produknya memiliki nilai lebih 

dari pada produk pesaing. Disamping itu perbaikan proses bisnis harus di 

tingkatkan. karena selain daya tarik untuk konsumen, produsen harus 

mengoptimalkan keuntungan dengan menekan biaya produksi sebaik mungkin. 

Ada berbagai jenis kopi di Jawa Tengah, salah satunya yaitu kopi Gunung 

Kelir yang berada di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kopi ini mulai 

dikenal semenjak adanya tempat wisata Lereng Gunung Kelir, sehingga tempat 
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tersebut menjadi ciri khas produksi kopi masyarakat sekitar. Muncul ide 

membawa nama lokasi tempat budidayanya, ada beberapa kelompok tani di setiap 

dusunnya juga membuat merk produk usaha kopi dengan ikon kebanggaan yang 

sama yaitu kopi dengan mencantumkan nama Kelir.Usaha tani yang dulunya 

hanya fokus pada orientasi produksi sekarang sudah meningkat ke orientasi pasar. 

Secara tidak langsung kopi yang lebih diminati masyarakat, menjadikan 

petani lebih meningkatkan kualitas kopinya karena cukup berpotensi baik dari 

sebelumnya. Perkembangan usaha kelompok tani harus didasari dengan adanya 

manajemen dan sumberdaya manusia yang baik, sehingga terlaksananya 

kelembagaan yang baik untuk mencapai tujuan kelompok tani. Sebagai 

pemenuhan terhadap tuntutan terhadap persaingan bisnis yang semakin ketat, 

kelompok tani harus berusaha menerapkan berbagai inovasi dan konsep perbaikan 

proses bisnis. 

Setelah adanya perubahan permintaan pasar mempengaruhi perubahan sosial, 

kelembagaan dan budaya yang ada di kelompok tani kopi di kawasan Kecamatan 

Jambu. Banyak masyarakat yang dulu hanya fokus di budidaya pertanian sekarang 

berkembang dengan memasarkan dan menjual produk olahan mereka. Selain itu 

muncul berbagai inovasi dari kelompok tani Manunggal IV menciptakan merk, 

kafe kopi dan wisata berbasis kopi. Maka dari itu, fenomena ini sangat menarik 

bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membuat sebuah tulisan 

dimana akan di jelaskan lebih dalam lagi mengenai penciptaan nilai usaha 

kelompok tani kopi. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan kondisi organisasi kelompok tani Manunggal IV. 

2. Menggambarkan proses bisnis kelompok tani Manunggal IV. 

3. Menggambarkan adopsi teknologi dan inovasi kelompok tani. 

4. Menggambarkan rumusan strategi kelompok tani menarik minat 

konsumen dalam merebut pasar.  

5. Menggambarkan penciptaan nilai yang terjadi dikelompok.  

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 

terutama yang berkaitan dengan topik penelitian serta merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian dan 

Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.  

2. Bagi kelompok tani Manunggal IV, penelitian ini diharapkan mampu 

memberi informasi tentang proses Penciptaan Nilai. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian guna 

menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat waktu, tenaga dan biaya 

yang terbatas yang dimiliki peneliti. Adapun masalah yang akan dibatasi dalam 

penelitian ini: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di kelompok tani Manunggal IV Dusun Jeruk 

Wangi, Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang 

memulai gagasan inovasi pengembangan usaha kopi. 

2. Penelitian ini mengulas mengenai kegiatan proses penciptaan nilai kelompok 

tani dalam upaya menguasai pasar. 

3. Sumber informasi hanya diambil dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

kelompok tani Manunggal IV. 

 


