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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1.  Kondisi Kelompok Tani Manunggal IV 

Kelompok yaitu individu-individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, 

yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar anggota 

masing-masing kelompok sosial (Dirdjosisworo, 1985). Kelompok tani 

manunggal didirikan karena kesadaran petani bersama didusun Jeru Wangi untuk 

meningkatkan standar ekonominya. Dengan adanya organisasi dinilai anggota 

mempermudah dalam bertukar informasi dan bekerjasama meningkatan mutu 

hasilnya. Dengan tujuan yang sama ini kelompok selalu mecari cara dan berusaha 

bersama agar kelompoknya berkembang. 

Kondisi kelompok tani Manunggal IV dari dulu sampai sekarang 

mengalami peningkatan dari segi organisasi maupun bisnisnya. Waktu demi 

waktu pembenahan selalu diupayakan agar proses bisnis dan organisasinya 

berjalan lancar. Dalam segi organisasi dapat dilihat bahwa kelompok tidak terlalu 

terkendala dengan pengurusan anggotanya. Walaupun anggota tidak dapat 

memberikan masukan/ ide secara merata (hanya beberapa), namun anggota tetap 

menjalankan kegiatan dan kebijakan yang diputuskan kelompok. Anggota dilihat 

cukup antusias dalam menjalankan kegiatan kelompok dari menjalankan setiap 

bagiannya maupun rapat rutin di kelompoknya. Dalam segi bisnisnya juga 

anggota sudah menjalankan setiap bagian-bagiannya. Anggota petani 

menyetorkan hasilnya ke kelompok dengan kualitas yang baik sehingga 

mempermudah kelompok memasarkan, sedangkan dari kelompok membeli dari 

anggota dengan harga baik dan kemudian mengolahnya dengan menjaga kualitas 

produk.  

Kelompok terbuka dalam menerima masukan dari pihak dalam maupun 

luar. Masukan biasa diterima dari konsumen atau pihak yang bekerjasama 

maupun dari dinas. Karena dengan adanya masukan, dinilai mampu menjadi 

motivasi dan masukan bagi kelompok agar selalu memperbaiki kekurangan di 

dalam kelompok. 
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5.2. Proses Binsis 

Proses bisnis yang dijalankan kelompok meliputi budidaya, mengolah, 

sampai memasarkannya. Proses bisnis adalah sebuah kumpulan relasi pekerjaan 

yang bersama-sama menghasilkan nilai untuk pelanggan (Gunasekaran dan Kobu, 

2002). Dalam prinsip ini dilihat bagaimana proses kelompok dalam menghasilkan 

barang sampai memasarkan ke konsumen.  

Tahap awal anggota kelompok melakukan kegiatannya masing-masing 

dilahannya untuk berbudidaya dan mampu menghasilkan biji kopi. Biji kopi 

kemudian di storkan ke kelompok dalam kemasakan dan kualitas yang telah 

ditentukan kelompok. Kemasakan yang benar akan mempengaruhi hasil kopi 

bubuk nantinya. Kelompok membeli dari anggotanya dengan harga yang 

menguntungkan petani, dengan harga yang baik tidak akan merugikan kelompok 

karena salah satu nilai yang didapat yaitu mensejahterakan anggotannya, namun 

tidak membebankan kelompok juga karena penekanan biaya transoprtasi pun 

lebih murah dengan jarak lahan dan pabrik yang sangat dekat.  

Tahap selanjutnya yaitu pengolahan yang dilasanakan dipabrik kelompok 

tani. Ditahap ini hasil biji kopi diolah sampai menjadi bubuk dan dikemas dengan 

brand kopi kelir. Kopi yang dijual kepasar dengan label ini hanya kualitas 1 

sedangkan kualitas yang jelek dijual sendiri ke tengkulak tanpa brand kelir. 

Kelompok selalu menegaskan bahwa kopi yang dihasilkan selalu konsisten 

dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik akan memiliki nilai tersendiri pun 

di mata konsumen. Penggunakan tenologi juga bisa menunjang pengawasan 

kualitas dan mampu menekan biaya dan keefektifan waktu. Menekan biaya 

produksi dapat meningkatkan keuntungan arena pengeluaran lebih rendah.  

Pemasaran dikelomok ini lebih banyak bekerjasama dengan kafe-kafe 

maupun rumah makan. Kafe biasanya mengambil langsung bahan bakunya berupa 

bubuk kopi ke kelompok langsung. Kemudian cara yang lain dengan menjualnya 

langsung ke konsumen yang datang dan adapula kerjasama melalui penjual 

perantara. Penjual perantara menjualnya melalui online, biasanya pembeli dari 

luar jawa tengah. Kelompok optimis dengan penguasan pasar dan nyatanya selalu 
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meningkat persentase penjualan, hal tersebut menurut kelompok karena selalu 

menjaga kualitas dan harga yang baik bagi pembeli. 

5.3. Adobsi Teknologi yang diTerapkan 

Penggunaan teknologi sangat berperan penting dalam pengawasan menjaga 

kualitas maupun penekanan biaya produksi. Kelompok dulunya mengunakan alat 

tradisonal, seiring berembangnya jamaan dan dengan kesadaran kelompok 

akhirnya mereka berinovasi dengan membuat alat sendiri. Tak berjalan lama 

akhirnya kelompok mendapat bantuan dari dinas berupa alat-alat modern dan 

sebagian membelinya sendiri. 

Dengan adanya teknologi, kelompok mampu menciptakan nilai-nilai 

diusahanya. Perbaikan dari proses bisnis inilah yang membuat kelompok selalu 

menyesuaikan dengan persaingan pasar. Kelompok tidak tertinggal dengan 

standar pengolahan dan mampu pengawasan kualitas dengan baik. Diungkapkan 

oleh Miarso (2007) yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu 

bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Dengan beralihnya teknologi 

sederhana ke modern mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok dengan 

meningkatnya kualitas produk yang dimiliki. 

 

5.4. Strategi Memperoleh Keunggulan Bersaing 

Menurut Porter (1998) dalam Siagian (2005) mengatakan secara umum ada 

tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing yaitu Cost leadership, Diferensiasi, Fokus. Di kelompok tani pun juga 

menerapkan hal tersebut. 

5.4.1. Keunggulan Harga 

Kelompok tani memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi 

dibandingkan pesaing jika dapat memberikan harga jual rendah dengan kualitas 

sama bahkan lebih baik. Harga jual yang rendah dapat dilakukan dengan 

penekanan biaya. Di kelompok tani Manunggal IV juga menerapkan dalam 

penekanan biaya, hal ini juga terlihat dengan harga jual lebih murah dari pada 

kelompok lainnya. Seperti teori Porter, efisiensi produksi terlihat baik karena 

kelompok mengolah kopinya dalam skala cukup banyak sehingga efektif. Dalam 

penggunaan teknologi kelompok tani mengadopsi beberapa alat pengolahan yang 
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dinilai cukup membantu dalam peningkatan pengawasan kualitas dan 

mempermudah prosesnya. Kemudian akses bahan baku cukup dekat karena bahan 

baku kopi yang digunakan merupakan hasil kelompok sendiri yang kebunnya 

terletak tidak jauh dari pabrik pengolahan. 

5.4.2. Daya Tarik 

Daya tarik merupakan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada 

konsumennya. Sesuai hasil penelitian, produk memiliki presepsi baik di 

konsumen karena kualitas produk yang cukup terjaga. Hal ini ditekankan 

kelompok dengan pengawasan sortasi yang baik di proses pengolahankelompok. 

Kualitas baik tidak hanya ditekankan diproses pengolahan, namun juga pada 

proses budidaya dan pemanenan. Kelompok menekankan panen dengan 

kemasakan buah yang telah ditentukan. Brand image yang di buat kelompok saat 

ini sudah sangat populer di kalangan masyarakah. Nama kopi Kelir sekarang 

mulai di hidangkan di caffe yang terletak diberbagai wilayah. Cirikhas dari rasa 

dan aroma kelir otomatis sudah dipromosikan secara tidak langsung. Hal ini 

memiliki dampak positif bagi kelompok karena brand image sudah tersebar dan 

terbukti dengan kepercayaan cafe berarti kopi cukup layak dipersaingkan dipasar, 

karena cafe tidak akan asal memilih dalam mengambil bahan bakunya.  

 

5.4.3. Fokus Pasar 

Dalam penentuan pasarnya kelompok hanya berfokus pada penjualan kopi 

bubuk maupun biji. Kelompok lebih menjual ke pasar dengan kopi kemasan. 

Target pasar yang dituju lebih ke penjual perantara, kedai/ cafe kopi, maupun 

perorangan yang menikmati kopinya tidak secara langsung dihidangkan dilokasi 

kelompok. Pasar dengan kopi bubuk dinilai cukup menjanjikan tanpa harus 

berfokus pada kedai kopi, hal ini terbukti kerjasama dengan perantara maupun 

pasar konsumen tetap ada sampai saat ini. Menurut keterangan pun jumlah kopi 

yang diminta pasar semakin berkembangnya waktu semakin meningkat dan 

ditunjang setelah adanya tren pecinta kopi. 
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5.5.Penciptaan Nilai Kelompok Tani Manunggal IV 

Penciptaan nilai awalnya didasari akan kesadaran masyarakat akan 

meningkatnya standar segi ekonominya, hal ini terlihat akan konsep berpikir 

mereka. Kelompok sadar bahwa dengan menciptakan inovasi produknya lebih 

optimal maka akan mudah untuk di pasarkan dan memiliki nilai yang lebih. 

Kelompok mengalami perubahan akan fokus orientasinya, yang dulunya hanya 

berbudidaya sekarang sudah berorientasi bisnis.  Kopi yang dulunya di jual biji 

dengan harga rendah, sekarang sudah diolah sendiri dengan kualitas yang baik dan 

harga baik pula.  

Kelompok mau berusaha dan berisiko mengolah kopinya karena mereka 

tau akan keuntungan yang akan didapat setelah kopi jadi. Penciptaan nilai juga 

dilakukan pada daya tarik konsumen, kelompok menciptakan brand dengan nama 

Kelir dan selalu menjaga brand image konsumen. Kelompok konsisten dengan 

menjaga kualitas yang baik sehingga konsumen selalu percaya dan lebih tertarik 

dengan produk kopi Gunung Kelir.Menambah variasi produk juga dilakukan 

kelompok, hal ini mampu menciptakan daya tarik. Adanya inovasi mampu 

menciptakan suatu nilai pada lokasi yang hanya memungkinkan dibudidayakan 

kopi jenis robusta sekarang tambah dengan kopi jenis arabika dan liberika. Hal ini 

karena inovasi dan penerapan teknologi yang digunakan kelompok. Pengolahan 

sendiri juga mampu memotong rantai pasar sehinga keuntungan lebih optimal. 

Kopi yang di olah setelah itu di olah sendiri kemudian langsung dipasarkan kekafe 

ataupun pelanggan langsung.  

 

 


