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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Dasar Terbentuk Organisasi   

Desa Bedono memiliki berbagai kelompok tani yang tersebar di setiap 

dusun, salah satunya adalah Kelompok Tani Manunggal IV Kelir yang berada di 

Dusun Jeruk Wanggi, Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. 

kelompok tani Manunggal IV Kelir mulanya berdiri pada tahun 1989 yang 

berkonsentrasi pada produksi hasil tanaman dan pengolahan komoditas kopi 

sampai saat ini.  

 

“Ini sudah lama mas. Sejak 9 oktober 1989. Jadi sudah lama.” (K1,21-22)   

 

Sebelum di bentuk kelompok, masyarakat sebelumnya sudah 

membudidayakan tanaman kopi. Tanaman kopi sangat ideal ditanam di daerah ini 

karena ketinggian dan jenis tanah nya sangat cocok. Jenis kopi yang ideal ditanam 

di daerah ini adalah jenis kopi robusta. Kelompok tani Manunggal IV dibentuk 

dengan di cetuskan oleh masyarakat bersama dan dipimpin bapak Hadi Suprapto 

yang sampai saat ini menjabat sebagai ketua kelompok tani. Hal ini diperjelas 

oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Itu dulukan sudah budidaya kopi. Terus untuk memudahkan kan kita 

bersama-sama membentuk kelompok tani. Dari teman-teman petani.” 

(K1,35-39) 

 

Kelompok didirikan karena kesadaran masyarakat dalam meningkatkan 

hasil produksinya. Dengan tujuan masyarakat yang sama diharapkan mampu 

mempermudah dalam bekerjasama meningkatkan hasil maupun meningkatkan 

harga jual secara bersama. Masalah yang biasanya diselesaikan secara individu 

sekarang bisa didiskusikan didalam kelompok. Selain itu bantuan bantuan dari 

pemerintah bisa lebih mudah disalurkan ke petani dengan adanya kelompok. 

Tentu hal ini menjadi positif bagi masyarakat karena menguntungkan mereka.  
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4.2. Kondisi Kelompok Tani Manunggal IV Saat ini 

Kelompok tani manunggal IV baik dalam menjalankan kegiatan program  

kerja dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok. Program jangka pendek (1 

tahun) maupun jangka panjang (5 tahunan) cukup dapat berjalan dengan konsisten 

sampai saat ini. Hal ini dapat terlihat bahwa kelompok ini sangat mengikuti 

maupun menjalankan program yang sudah dikonsepkan sebelumnya. Ketentuan 

tentang program pengembangan sangat berguna tidak hanya sebagai wacana 

dikelompok ini.  

Peraturan kebijakan dikelompok ini cukup terlaksana dengan baik, seperti 

kebijakan petani harus menyetorkan kopi yang benar-benar masak sangat 

terawasi. Anggota sadar akan peraturan yang dibuat mereka tahu bahwa peraturan 

dibuat untuk memajukan kelompoknya. Kelompok yang memproduksi kopi 

unggul dapat menguasai pasar dan mampu mensejahterakan anggotanya.  

Kelompok manunggal IV sangat terbuka dalam menerima masukan dari 

anggotanya. Masukan dinilai dapat menjadi motivasi bagi kelompok untuk 

meningkatkan kualitas kelompok. Kegiatan rapat berjalan rutin setiap selapan 

sekali, disitu kelompok menerima gagasan/aspirasi dan keluhan masalah dari 

anggotanya yang diselesaikan bersama. masukan dari pihak luar biasanya 

ditampung dan dipertimbangkan, seperti masukan dari dinas tentang 

pengembangan teknologi maupun cara prosedur pengolahan. 

Kegiatan yang rutin di lakukan Kelompok Tani Manunggal IV yaitu rapat 

yang dilakukan setiap hari (selasalegi) dalam kalender jawa. Kegiatan rapat ini 

biasanya dilakukan dikebun secara bergantian di setiap anggotanya. Setelah rapat 

selesai biasanya dilakukan kerja bakti (sambatan) dengan kegiatan perawatan 

lahan maupun panen di tempat yang mendapat jatah ditempati rapat  tersebut. Hal 

ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Untuk kegiatannya itu kan setiap selasa legi/ selapanan, 35 hari sekali kan 

pertemuan di kebun yang kegiliran. Itu membantu yang kegiliran, jadi 50% 

untuk membantu yang kegiliran. Ada yang pangkas, ada yang membawa 

pupuk, pemeliharaan seperti bikin lorak dan pembersihan sanitasi. Dan 

yang 50% untuk diskusi.” (K1,69-78) 
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Semakin berkembangnya jaman kelompok tani tidak hanya memproduksi 

kopi, kelompok Tani Manunggal IV juga memproduksi bubuk temulawak, jahe 

dan sebagainya. Namun produksi utamanya adalah kopi yang diolah sampai biji 

kopi maupun kopi bubuk jadi. Varietas kopi yang di produksi yaitu kopi arabika, 

kopi robusta, liberika dan kopi luwak. Walaupun kopi arabika tidak cocok di 

budidayakan didaerah tersebut kelompok memodifikasi tanaman tersebut agar 

bisa di budidayakan di daerah tersebut. Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai 

berikut: 

 

“Disini yang dominan paling banyak tu kopi robusta tapi sudah mulai 

mengembangkan kopi arabika dan liberika. Jadi ada 3 jenis, ada semua. 

Kopi luwak juga ada.” (K1,193-196) 

 

Untuk menciptakan nilai di mata kosumen dan mempermudah konsumen 

menginggat produknya, Kelompok Manunggal IV membuat brand dengan 

mengusung nilai nama gunung yang ada didaerah tersebut yaitu Kopi Gunung 

Kelir. Kelompok tani Manunggal IV lebih dahulu mencetuskan dengan nama 

gunung Kelir di bandingkan kelompok tani disekitarnya. Hal ini diperjelas oleh 

Informan1 sebagai berikut: 

 

“Sayakan sejak tahun 1996 itu saya kan sudah membuat kopi bubuk. Dan 

itu sudah saya beri nama kopi Gunung Kelir. Dan teman yang lain maunya 

ikut-ikutan diberi nama Gunung Kelir dan saya nggak boleh....” (K1,160-

166) 
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Gambar 4.2.1. Produk kopi bubuk yang sudah dikemas 

 

Tidak seperti kelompok tani yang lainnya disekitar kawasan gunung kelir, 

banyak yang berfokus pada pariwisata kopi dan ada pula yang fokus pada hasil 

kopi sampai biji, sedangkan yang diterapkkan bapak Hadi Suprapto dikelompok 

taninya selain berfokus pada budidaya hasil kopi  juga berfokus pada pengolahan 

kopi. Selain itu kelompok Manunggal IV juga mengembangkan sarana edukasi 

pembelajaran kopi dari budidaya sampai hasil jadi, karena dari dulu sudah banyak 

wisatawan dan turis mancanegara berkunjung mempelajari kopi di Kopi Kelir. Di 

tengah lahan pun sudah dibuatkan aula kecil untuk tempat jika ada rombongan 

wisatawan berkunjung dilokasi tersebut. 

 

4.3. Sumber Daya Manusia 

Anggota kelompok tani Manunggal IV Kelir sebanyak 25 orang yang 

semuanya berasal dari masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono. Banyak 

masyarakat desa yang berbudidaya tanaman kopi, namun hanya 25 orang yang 

resmi ikut bergabung dalam kelompok tani, sisanya hanya menjual hasil kopinya 

ke kelompok tani tanpa ikut berpartisipasi dalam anggota resmi kelompok tani. 

Anggota maupun non anggota yang terlibat juga menerima bantuan dari 

pemerintah lewat kelompok.Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Sekarang 25 orang. Tapi petani yang lain kan mengikuti apa yang 

dilaksanakan kelompok. Seperti budidayanya, termasuk pemasarannya 

itukan ke kelompok. Ngambil pupuk, beli pupuk itu kan juga lewat 

kelompok.” (K1,57-63) 
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Keaktifan dalam kegiatan kelompok cukup baik seperti kerja bakti,  namun 

dalam pemberian ide dan gagasan dalam rapat belum aktif secara merata. 

Keputusan dan gagasan dalam kelompok lebih dominan diutarakan oleh ketua 

maupun satu atau dua orang anggotanya, namun kedisiplinan anggota tetap baik 

dalam mengikuti rapat. Menurut keterangan dari ketua kelompok tani yaitu 

dikarenakan Sumber daya manusia yang masih kurang, dimana anggota 

kebanyakan hanya lulusan SD. Hal ini diperjelas oleh Informan 1 sebagai berikut: 

 

“Ya itu hanya sebagian. Karena, maaf ya kalau petani itu nuwunsewu 

pendidikannya rendah. Ya barangkali ada yang mampu dan tidak mampu, 

tapi walaupun tidak memberi masukan- masukan, ide, pendapat  tapi tetap 

berangkat.Tapi tetap ada salah satu ataupun dua orang yang memberi 

masukan.” (K1,99-107) 

 

Walaupun ketergantungan ketua sangat besar dikelompok tani Manunggal 

IV, hal ini tidak terlalu menjadi kendala besar, karena anggota tetap menjalankan 

kegiatan yang diputuskan dengan baik. Kelompok sudah berorientasi pada bisnis, 

anggota pun sudah memiliki tanggung jawab dan bagian masing-masing yang 

sudah diprosedurkan dari kelompok. Anggota menjalankan dan mempercayai 

keputusan dari ketua. 

 Anggota kelompok tani rata- rata berpatisipasi dalam proses budidaya kopi 

di lahan saja. Anggota kelompok bertanggung jawab sendiri atas kebun kopi 

miliknya pribadi., sedangkan untuk bagian pengolahan dan pemasaran kopi lebih 

dominan di pegang oleh kelompok tani. Hasil kebun yang didapat setiap anggota 

di storkan ke kelompok untuk diolah dan dipasarkan. Kelompok juga memberikan 

kebijakan dan arahan pada anggotanya yang terlibat. Kebijakan peraturan 

diberikan agar anggota memberikan hasil yang terbaik dan seragam pada 

kelompok. Hal ini diperjelas oleh Informan 1 sebagai berikut: 

 

“Iya masih sendiri-sendiri. Untuk pemeliharaan sendiri, panen sendiri, tapi 

pemasarannya lewat kelompok.”(K1,110-112) 
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4.4.  Proses Produksi yang Di Jalankan 

4.4.1. Budidaya  

Sesuai hasil penelitian yang didapat alur proses bisnis yang dijalan kan 

kelompok tani Manunggal IV adalah dari budidaya tanaman kopi. Dimana 

anggota maupun non anggota yang terlibat dikelompok tani membudidayakan dari 

awal tanam hingga sampai panen. Perawatan tanaman pun dilakukan sangat baik 

agar kondisi tanaman bagus sehingga menghasilkan buah yang baik pula. 

Tanaman kopi di desa sini mayoritas sudah dapat dipanen karena sudah di tanam 

sejak bertahun-tahun yang lalu. Setiap panenannya anggota menjual buah kopi 

nya ke kelompok sehingga lebih mudah untuk arah kemana mereka akan menjual 

hasilnya. Setelah adanya kelompok, pengawasan kualitas sangat diawasi untuk 

menjaga mutu produk kopi bubuk. Kelompok juga menegaskan ke anggota 

maupun non anggota yang terlibat agar memanen buah dalam kondisi benar-benar 

masak sehingga kopi yang diolah di pabrik nanti menghasilkan bubuk kopi 

berkualitas baik pula. Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Dulu itu kan, kopi belum banyak itu kan karena terdesak kebutuhan. 

Dulu tapi. Di petik hijau, barang kali dah keras ya dipetik walaupun 

belum merah. Tapi sekarangkan setelah adanya kelompok tani 

bagaimana, sudah bisa menjaga kualitas. Disamping itu bisa membuat 

nilai, karena kalau kopi dipetik muda rendemen tetep rugi. Karena dipetik 

hijau tadi. Jadi kalau kopi dipetik hijau tadi rendemen nya kurang lebih 

20%. 5kg glondong itu cuma jadi 1 kg. Tapi kalau dipetik merah rendemen 

25%. Artinya kalau 4kg glondong menjadi 1kg. Kita bisa menghitung-

hitung. Kalau kopi di petik hijau jelas rugi kualitas dan rugi harga. 

Karena kopi dipetik hiijau dan dipetik merah kan harganya beda.” 

(K1,202-222) 

 

4.4.2. Pengolahan 

Proses selanjutnya yaitu pengolahan kopi yang dilakukan di pabrik kopi 

gunung kelir. Pengolahan diterapkan dikelompok tani dengan harapan kelompok 

mampu meningkatkan harga jual kopi. Kopi yang dijual dalam bentuk bubuk lebih 
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mendongkrak harga jual dari pada kopi dalam bentuk biji. Proses pengolahan pun 

dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga citarasa kopi tetap terjaga. Hal ini 

diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Itu harapan kitakan mencari nilai tambah. Kalau kopi di jual OC atau di 

jual glondong itukan dikatakan budidaya termasuk keuntungannya 

rendah. Sejak dulu kan sudah di sampaikan oleh orang tua keuntungan 

tertinggi hanya 21%, tapi kalau kita sudah melangkah ke pengolahan bisa 

79%, barangkali jg 100%.” (K1,136-145) 

 

 Kopi di kelaskan menjadi 2 grade yaitu grade 1 dan lokal. Grade 1 

biasanya di olah sendiri dan dikemas dengan brand kopi Gunung Kelir. Untuk 

grade lokal biasanya dijual dan sudah ada pengepul yang menerima sendiri. Bapak 

Hadi Suprapto merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan kopi di 

kelompok tani ini. Banyak konsumen/ pasar yang masih konsisten percaya dengan 

kualitas kopi di kelompok tani ini. Tidak heran kelompok tani ini sudah bertahun 

tahun mengeluti produksi kopi dan waktu demi waktu selalu meningkatkan 

kualitas hasil kopinya. Kelompok tani pun di menyediakan kemasan kopi dalam 

bentuk bubuk maupun biji.  

Pada proses produksi ini kelompok mentargetkan dengan menghasilkan 

kopi dengan kualitas dan kuantitas baik sehingga lebih mudah dipasarkan. 

Pemasaran yang baik dalam pengguasaan pasar tidak akan bisa tanpa produk yang 

baik dan di minanti konsumen, akan hal itu kelompok membuat berbagai variasi 

jenis olahan kopi. Kelompok juga sudah memperhitungkan berapa biaya produksi 

yang efisien dan berapa harga jual yang cocok dalam persaingan pasar sehingga 

keuntungan yang didapat kelompok cukup baik. Selain itu variasi pengolahan juga 

diterapkan dalam kelompok ini. Hal tersebut menjadi pertimbangan matang 

kelompok agar anggota nya tidak rugi dan sejahtera di perekonomiannya. Hal ini 

diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“itukan kita harus menciptakan prodak-prodak yang berkualitas. Ini ada 

beberapa variasi pengolahan. Ada yang bikin natural, da yang bikin semi 
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basah, ada yang di bikin fermentasi. Bisa meningkatkan nilai jual. Untuk 

menarik konsumen.” (K1,385-392) 

“Ya sangat ditekan. Namanya usaha itukan setidaknya keuntungan. Ya 

diusahakan untuk biaya produksi ditekan serendah-rendahnya. (K1,408-

411) 

 

4.4.3. Cara Pemasaran Yang DiTerapkan  

Pada awalnya kelompok tani Manunggal IV memiliki bagian sendiri 

dalam pemasarannya, namun setelah orang yang mengurus keluar dari kelompok 

tani kelompok ini menerapkan cara lain dalam penguasaan pasarnya. Salah satu 

cara yang diterapkan saat ini yaitu kelompok tani bekerja sama dengan salah satu 

kedai kopi yang ada di Bandungan, kafe-kafe dan juga beberapa rumah makan. 

Kedai selalu mengambil bahan dasar kopi yang di sajikan di kelompoktani 

Manunggal IV. Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“He’e yang kopi bubuk ke rumah makan dan kekafe.” (K1,257-258) 

 

Ada pun bagian yang memasarkan kopi Kelir dari pihak luar, dimana 

pihak tersebut sebagai perantara terhadap pasar. Perantara sendiri merupakan 

perorangan individu yang mengambil kopi bubuk dari kelompok tani kemudian 

menjualnya secara online. Menurut keterangan perantara kopi Gunung Kelir 

cukup mudah di pasarkan dan peminatnya cukup banyak karena kualitas yang 

tidak kalah dengan kopi dari daerah lainnya. Hal ini diperjelas oleh Informan1 

sebagai berikut: 

 

“Seperti mas Deni itu kan termasuk perantara, itu bahkan ada dari 

Magelang terus yang lain itu ada, Salatiga terus ada yang dari kedai atau 

warung kopi ngambil sendiri kesini. Mas deni itu lewat online biasanya.” 

(K1,263-269) 

 

Hal ini diperjelas oleh Informan2 sebagai berikut: 
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“Alesane lebih. Aaa stock e banyak sih sini mas. Jadi ne gampang. Sama 

dulu pernah juara disini. “ (K2,548-551) 

“Kan awal e sini. Lebih lebih tau proses produksinya sih kalo mbahe. Lain 

lain kan ngak tahu.” (K2,557-559) 

 

Kerjasama dengan rumah makan juga diterapkan, dimana rumah makan 

sekaligus menjual produk siap disajikan maupun kopi kemasan. Selain itu 

kelompok membuat suatu nilai agar bagaimana konsumen datang sendiri dengan 

membuat suatu kepercayaan. Kosumen pun ada yang langsung membelinya 

dikelompok tani untuk dikosnumsi sendiri maupun buah tangan khas daerah 

disekitar.  

 

4.5. Perbaikan Proses Bisnis  

Perubahan yang dilakukan oleh kelompok tani untuk peningkatan kualitas 

maupun kuantitas dan dilakukan secara bertahap agar kelompok melakukan 

kinerja yang baik. Perbaikan dilakukan setelah adanya evaluasi di rapat, dimana 

para anggota menyampaikan kendala-kendala kemudian di selesaikan bersama. 

Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Biasanya penyampaian informasi. Jadinya sangat bermanfaat dari 

adanya informasi dari atas di sampaikan kepada kelompok. Ada keluhan 

barangkali ada kendala dikelompok bisa dipecahkan bersama....” (K1,86-

92) 

Persaingan pasar yang cukup ketat menuntut kelompok agar selalu 

meningkatkan nilai produk yang di terapkan sehingga tidak kalah dengan 

kelompok lain dan tetap bertahan. Kelompok  Kelompok siap dengan perubahan 

tren permintaan dan tuntutan pelanggan dengan cara membuat variasi produk. 

Selain itu dorongan dari pesaing disekitar menuntut kelompok tani manunggal IV 

harus siap menciptakan nilai agar produk tetap diminati dan memiliki pasar 

sendiri. Walaupun terkendala lokasi penunjang seperti wisata kopi, produk hasil 
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kelompok tani Manunggal tetap diminati konsumen karena nilai brand  sudah baik 

dan berkualitas di mata pelanggan. Peningkatan kualitas terus dilakukan 

kelompok, karena kualitas yang baik lebih mudah di jual dengan harga yang baik 

juga bagi produsen. 

Akhir ini kelompok tani membudidayakan kopi jenis arabika dan liberika 

dimana kopi jenis itu memiliki harga yang lebih tinggi. Proses pengolahan biji 

kopi pun mulai akan di tambah dengan proses basah. Perbaikan proses bisnis juga 

dilakukan karena adanya tuntutan anggotanya dimana kebutuhan ekonomi 

semakin meningkat kelompok dengan inovasi meningkatkan nilai jual kopi 

sehingga kesejahteraan anggotanya baik. 

Penekanan pada biaya juga salah satu yang diterapkan pada kelompok tani 

Manunggal IV untuk perbaikan proses bisnis nya. Dimana pengeluaran berkurang 

maka keuntungan pun semakin meningkat dengan tidak mengurangi kualitas pada 

proses produksinya.  Salah satu penekanan biaya pada penerapan budidaya dan 

pengolahan, yaitu menggunakan alat teknologi yang efektif sehingga pengeluaran 

sedikit dan waktu pun efisien. Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“ya sangat ditekan. Namanya usaha itukan setidaknya keuntungan. Ya 

diusahakan untuk biaya produksi ditekan serendah rendahnya. Dan 

penjualan setinggi tingginya. Sudah ditekan seperti pengolahan tadi. 

Termasuk petik.” (K1,408-414) 

 

4.6. Adobsi Teknologi Untuk Pengefisienan Pengolahan 

Teknologi yang digunakan kelompok cukup penting untuk mempermudah 

kelompok dalam mengefisienkan pekerjaan secara teknis maupun finansial. 

Kelompok lebih mudah dalam menjaga kekonsistenan dan meningkatkan 

pengawasan dalam menjaga mutunya. Dengan peningkatan teknologi yang 

dulunya manual sekarang menggunakan alat modern membuat hasil kopi jadi 

lebih berkualitas, misalnya pada proses sortir ukuran biji, kematangan pada proses 

sangrai dan sebagainya. Kelompok tani manunggal IV juga dapat menekan biaya 

setelah adanya adobsi teknologi yang digunakan. Hal ini diperjelas oleh 

Informan1 sebagai berikut: 
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“iya yang di giling. Kalau dulu kan di tumbuk. Pakai lumpang . Sekarang 

hasilnya Lebih cepat dari pada yang di tumbuk” (K1,377-380) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6.1. Alat mengolah biji kopi. 

 

Mulanya kelompok tani Manunnggal IV mengolah biji kopinya secara 

manual. Namun setelah kesadaaran dari kelompok untuk meningkatkan teknologi 

yang digunakan agar proses pengolahan lebih mudah, cepat dan dapat mengolah 

dalam jumlah besar. Kemudian kelompok tani ini membuat inovasi dengan 

mebuat alat-alat pengolahannya sendiri. Pada akhirnya kelompok tani mendapat 

bantuan juga dari pemerintah berupa alat pengolahan. Perbaikan proses bisnis 

dapat dilakukan oleh kelompok dengan penekanan biaya dan efisien pengolahan 

salah satunya dengan peningkatan teknologi yanng digunakan kelompok. 

 

“Pengolahan kalau pake alat yang mesin itukan tambah cepet. Terus biaya 

itu lebih ngirit.”(K1, 351-353) 

 

4.7. Penciptaan Nilai  

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok tani Manunggal IV menciptakan 

nilai mula-mula dengan kesadaran adanya kelompok awalnya mereka membuat 

keputusan agar kelompok tak hanya berbudidaya namun juga mengolahnya. 

Kemauan kelompok dalam mengolah dengan alasan kesadaran kelompok akan 

meningkatnnya standart dan keuntungan yang didapat. Perubahan yang awalnya 
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berparadigma budidaya saja sekarang sudah ke fokus bisnis. Dengan kemauan 

kelompok mengeluarkan tenaga mengolah biji kopi sampai menjadi bubuk dasari 

akan sadarnya keuntungan yang lebih didapat, kemudian pemberikan brand pada 

produknya dengan nama Kopi Kelir. Kelir sendiri di usung dari naman gunung 

kecil yang berada dilokasi tersebut. Setelah adanya fenomena tren penikmat kopi, 

nama kopi Kelir mulai terekspose oleh pasar, sehingga beberapa dusun disekitar 

wilayah gunung Kelir ikut menciptakan brand kopi dengan identitas kelir. Dusun 

lain disekitar tempat tersebut juga mulai mengembangkan wisata berbasis kopi 

dengan memanfaatkan Sumberdaya Alam yang ada di daerahnnya, seperti kafe 

kopi di tengah kebun dan kafe dengan suguhan pemandangan lereng gunung. Hal 

tersebut tidak menjadikan bapak Hadi Suprapto sebagai ketua kelompok tani 

Manunggal IV merasa mengancam usaha kelompok taninya. Menurut  keterangan 

beliau, kopi yang di hasilkan kelompok tani mengutamakan kualitas yang cukup 

terjaga. Hal ini terbukti walaupun hanya berfokus pada aspek produksinya saja 

namun kopi Kelir tetap konsisten dalam persaingan pasar. Suatu nilai dapat 

tercipta tidak hanya dari daya tarik konsumen, namun produsen harus bisa 

mendapat keuntungan maksimal dengan beberapa strategi. 

Pada awalnya kelompok tani manunggal IV hanya memproduksi kopi 

robusta, namun iring berkembangnya zaman permintaan kopi semakin beraneka. 

Hal ini menjadi motivasi kelompok untuk ber inovasi dengan menambah jenis 

produk kopinya seperti kopi arabika, kopi liberika dan kopi luak. Menurut 

keterangan ketua kelompok tani inovasi sangat dibutuhkan untuk menjaga nilai 

produk di mata kosumen.  Produsen harus siap dengan berubah-rubahnya 

permintaan yang di butuhkan kosumen. Adanya pendatang baru membawa 

kapasitas baru, keinginan untuk merebut pasar sehingga menyebabkan harga turun 

dan biaya meningkat, namun meningkatnya biaya tidak terlalu berpengaruh bagi 

kelompok. Karena kelompok pesaing disekitar dusun Jeruk Wangi meningkatkan 

hasilnya sampai biji maupun ada yang hanya wisata kopi namun tidak fokus pada 

tahap pengolahan dan malah banyak kelompok yang mengambil bubuk kopi dari 

kelompok tani Manunggal IV. 

Kelompok menekankan harus bisa menciptakan suatu nilai agar konsumen 

lebih tertarik dengan produknya dari pada produk lainnya. Kelompok tani 
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manunggal IV juga selalu menjaga kualitas biji kopi hingga proses 

pengolahannya. Seperti halnya yang di ungkapkan bahwa kelompok tani selalu 

menekankan pada anggota dan non anggotanya yang menghasilkan biji untuk 

diolah dengan mengoptimalkan perawatan tanamannya. Biji yang dihasilkan pun 

harus benar-benar matang, tidak asal panen dengan kuantitas banyak namun 

kualitas jelek. Bagi kelompok tani lebih baik panen sedikit demi sedikit namun 

jeli dalam pemilihan matang buahnya, karena biji yang belum masak akan 

mempengaruhi hasil kopi yang akan di olah. Kualitas yang jelek otomatis akan 

menurunkan kepuasan konsumen dan bisa jadi konsumen akan berpindah ke 

produk kopi lain.  

Selain penekanan pada anggota nya kelompok tani Manunggal IV 

meningkatkan kualitas dengan peningkatan alat pengolahan yang di gunakan. 

Nilai suatu barang juga dapat di dapat dengan perbaikan proses bisnis suatu 

kelompok. Selain mengefektifkan waktu pekerjaan dan menekan biaya juga 

mempermudah menjaga konsistensi pengolahan biji kopi di pabrik. Seperti hasil 

yang peneliti amati proses penstandartan ukuran, kualitas fisik dan kematangan 

sangrai juga menggunakan alat-alat yang cukup moderen, sehingga produk kopi 

yang dihasilkan cukup bermutu. Dalam waktu dekat ini kelompok tani juga 

bekerja sama dengan pihak luar dengan penambahan jenis proses pengolahan, 

yang dulunya mengolah secara kering (robusta dry proses) sekarang berganti 

dengan olah basah (robusta wet proses).  

Pada dasarnya kelompok tani Manunggal IV dapat menciptakan nilai 

bisnisnya, terbukti masih memiliki pasar yang baik sampai saat ini. Nilai yang di 

tekankan pada usaha ini salah satunya adalah harga, dimana dengan kualitas yang 

baik namun  harga jual juga dapat ditekan karena penekanan pengeluaran sistem 

produksinya. Keunikan juga menjadi salah satu daya tarik, dikarenakan kopi ini 

mengunggulkan identitas tempat produksinnya. Otomatis konsumen tertarik 

karena menikmati kopi yang hanya ada ditempat tersebut kopi ini diproduksi. Hal 

ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Kopi harus banyak inovasi. Harga juga stabil kalau saya. Harga tidak 

terlalu tinggi. Banyak produk kopi milih yang murah tapi kualitasnya baik, 
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tetap terjaga. Kelompok tidak mencari keuntungan besar. Sedikit tapi dikali. 

Dan disini sudah banyak inovasi. Banyak perubahan. Biasanya kan 

konsumen ada yang suka kopi rempah-rempah, kopi jahe, dan barang kali 

ada yang sukakopi  purwoceng saya usahakan saya bikinkan.” (K1,441-

454) 

 

4.8. Penguasaan Pasar Dalam Persaingan  

Penguasaan pasar di dapat oleh kelompok, hal itu terbukti dengan produksi 

yang cukup stabil sampai saat ini. Kelompok tani Manunggal IV selalu 

meningkatkan produksinya dan terus menjalankan bisnisnya, berarti usaha yang 

dijalankan menguntungkan. Harga jual kopi pun dari tahun ke tahun juga 

meningkat. Kelompok tidak menargetkan pasarnya kekonsumen dengan produk 

siap saji, namun lebih besar kebanyakan menargetkan ke kepercayaan ke 

konsumen yang membeli dalam bentuk bubuk. Hal ini diperjelas oleh Informan1 

sebagai berikut: 

 

“Kalo kopi itu bagi saya cukup menjanjikan karena harganya kan stabil 

dan barangkali setiap tahun itukan harganya naik,...” (K1,311-314) 

 

Harga jual kopi juga dapat di tentukan kelompok sendiri. Kelompok 

menjualnya langsung ke pembeli dengan harga pasar, tidak seperti pesaing lain 

yang lebih dikuasai oleh tengkulak. Hal ini tentu membuat keuntungan lebih dari 

pada kelompok lain.  Hal ini diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“disini itukan pemasarannya sendiri. Tidak seperti kelompok 

lainnya.kalau yang lain ke eksportir. Kalau eksportir , yang menentukan 

harga eksportirnya. Kalau kita sendiri yang menentukan harga. Jadi 

harga nya lebih tinggi dari kelompok yang lain.” (K1,396-404) 

 

Untuk ancaman pendatang baru akhir-akhir ini memang cukup banyak, 

apalagi tren penikmat kopi mulai muncul.  Namun tidak menjadi hambatan bagi 
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kelompok karena menurut keterangan ketua kelompok tani sudah memiliki pasar 

sendiri.  Kelompok tidak ingin memaksakan ikut dengan membuat kedai kopi di 

sekitar dusunnya, karena nantinya akan sia-sia lokasi didusunnya yang tidak 

mendukung untuk adanya kedai atau kafe kopi.  

Bahan baku sendiri tidak terlalu merugikan kelompok, karena kelompok 

mengambil dari anggotanya sendiri. Dengan adanya kelompok petani lebih mudah 

menjual biji kopinya dan keuntungan lebih besar. Hal ini diperjelas oleh 

Informan1 sebagai berikut: 

 

“itu saya tinggal mengikuti harga tengkulak tengkulak besar. Kayak tadi 

tengkulak besar 23.500, saya 24.000. Jadi harus ada selisih. Dan 

bagaimana kita harus bisa menarik petani. Apalagi selisih 500. Selisih 

100 aja walaupun jauh di datangi.  Dan petani senang dengan adanya 

kelompok. Kalau dulu dipermainkan dengan tengkulak besar. Jadi petani 

lebih untung dengan adanya kelompok maupun gapoktan.” (K1,484-496) 

 

Kekuatan tawar menawar harga pasar menguntungkan kelompok dan tidak 

merugikan petani maupun kelompok karena kelompok yakin dengan kualitas yang 

baik harga tawar menawar pun akan lebih menguatkan bagi kelompok. Hal ini 

diperjelas oleh Informan1 sebagai berikut: 

 

“Karena saya kan kopi kelir ini dikatakan lebih enak lebih matap. Kita ya 

ngak ragu ragu menawarkan. Dan saya tetap jual dengan harga itu. Mau 

segini silahkan kalau ngak mau ya silahkan.” (K1, 475-481) 

 

Kelompok tani cukup memiliki pasar yang bagus karena kelompok 

menciptakan suatu nilai agar kopi di minati pasar  salah satunya dengan menjaga 

kekonsistensian kualitas. Terbukti menurut keterangan ketua kelompok bahwa 

sampai saat ini pasar masih ada apalagi setelah adanya tren kopi dikalangan kaum 

muda. Hal ini diperjelas oleh Informan 1 sebagai berikut: 

 



32 

 

“Jadi masih punya pasar. Dibanding tahun kemarin orang tua saja, 

sekarang anak anak muda kan banyak yang gemar minum kopi. Dan anak 

muda banyak yang tahu dan bisa dikatakan penikmat.” (K1,466-472) 

 

4.9. Manfaat Kelompok Tani Manunggal IV Bagi Masyarakat 

Usaha dijalankan bila itu dapat menghasilkan suatu keuntungan, entah itu 

manfaat secara materi maupun sosial dan sebagainya. Dalam usaha kelompok tani 

Manunggal IV banyak sekali profit yang diciptakan dari segi finansial maupun 

non finansial. Buah usaha yang didapat yang utama tidak lain adalah secara 

ekonomi, dimana kelompok mencari keuntungan dengan mendapat laba pada 

penjualan produknya.  

Setelah adanya kelompok harga jual kopi dapat meningkat karena kopi 

yang dijual lebih berkualitas dan di jual dalam bentuk produk jadi. Hal ini secara 

langsung menguntungkan kelompok beserta anggotanya dengan meningkatkan 

penghasilan dan kesejahteraan hidupnya. Kelompok membeli harga bahan baku 

dengan harga yang tinggi ke anggotanya, harga yang ditetapkan juga 

mempertimbangkan kemudahan penjualan. Hal ini diperjelas oleh Partisipan 1 

sebagai berikut: 

 

“.....Dan petani lebih senang mas. Karena kita kelompok membeli dari 

petani lebih tinggi daripada  tengkulak. Biasanya Rp.23.500 kita bisa 

sampe Rp.24.000. Dan sudah selisih paling tidak Rp. 500.” (P1,424-429) 

 

Manfaat lain setelah adanya kelompok yaitu bantuan yang di berikan 

pemerintah berupa pupuk dan kebutuhan lainnya lebih mudah tersampaikan ke 

anggota petaninya. Petani juga tidak kebingungan lagi dalam menentukan dimana 

hasil kopinya akan dijual, mereka sekarang sudah percaya dengan pengurusan 

kelompok dan dengan harga jual yang baik pula.   

 


