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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Banyaknya coffee shop yang bermunculan menjadikan demand domestik 

specialty coffee terus tumbuh dalam dekade 5 tahun terakhir (Varessa, et.al, 2015). 

Tren mengkonsumsi kopi masyarakat perkotaan mulai bergeser pada arah kualitas 

dan teknik penyeduhan kopi yang unik seperti manual brewing. Konsumen mulai 

memperhatikan citarasa dan cerita dari kopi yang mereka minum, misalnya asal 

penanaman, varietas, dan petani yang membudidayakan (Rachel et.al 2003). 

Perkembangan pasar specialty coffee tidak lepas dari tumbuhnya lembaga-lembaga 

asosiasi yang ikut tumbuh untuk mengenalkan specialty coffee seperti SCAI 

(Specialty coffee Association of Indonesia) dan AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi 

Indonesia). Specialty coffee dengan segala keunikannya tumbuh menjadi niche 

market dengan segmen spesifik. Harga yang berkembang tidak lagi ditentukan oleh 

supply dan demand, melainkan ditentukan oleh kualitas dan keunikan citarasa yang 

dihasilkan (Donnet, et.al 2010). 

Istilah specialty coffee pertamakali di perkenalkan oleh Erna knutsen pada 

tahun 1980. Specialty coffee merupakan kopi dengan kualitas terbaik, diproses 

dengan pascapanen yang benar, memiliki indikasi geografis lokasi penanaman, 

kadar air biji tidak lebih dari 12% dan dibudidayakan dengan konsep keberlanjutan 

(Donnet, 2007). Selain itu, kopi baru bisa dikatagorikan specialty jika memenuhi 

standar kriteria asosiasi kopi dunia. Kualitas specialty coffee tidak hanya terbatas 

pada kualitas on farm, namun juga pada proses hilirisasinya. Selain diproses dengan 

pascapanen yang benar, kopi specialty juga harus disangrai (roasting) dengan 

parameter standar yang tepat sehingga menghasilkan kompleksitas dan profil 

unggul secara ukuran dan citarasa (Wilson, 2014). Penentuan kriteria specialty 

dapat dilihat dari hasil cupping score yang dilakukan oleh Q-grader / taster 

bersertifikat internasional. Specialty coffee harus memiliki cupping score diatas 80 

dengan rentang penilaian 60-100 (Bacon, 2015).   

Pasar specialty coffee di Indonesia memiliki trand yang cukup baik. 

Perkembangan pasar specialty domestik terus tumbuh sejak tahun 2008 ditandai 

dengan maraknya coffee shop di daerah perkotaan dan mulai banyaknya 

bermunculan produsen specialty coffee dari berbagai daerah dataran tinggi di 

Indonesia. Konsumen spesialy coffee tumbuh sebesar 6%-8% per kapita per tahun 

(Varessa, et.al, 2015). 

Argopuro merupakan sebuah kawasan pegunungan penghasil kopi yang 

terletak di Profinsi Jawa timur. Kawasan pegunungan ini di himpit oleh 3 kabupaten 

yaitu Kabupaten Jember, Probolinggo, dan Situbondo. Berada diketinggian 1200-

1400 Mdpl menjadikan kawasan ini sebagai tempat tumbuh ideal bagi tanaman kopi 

Arabika. Tidak semua kopi yang ada di Argopuro di produksi menjadi specialty 

grade. Dari total produksi 64 ton cerry basah pada tahun 2015, hanya 40% yang 

masuk dalam katagory specialty grade.Banyaknya petani yang masih melakukan 

panen dengan sistem rajut menjadikan kuantiti produksi kopi Argopuro dengan 

grade specialty masih rendah. Preferensi konsumen yang mengharapkan jaminan 

kualitas dan keberlanjutan stok seringkali tidak dapat terpenuhi oleh produsen kopi 

Argopuro. 
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Studi ini menganalisis saluran pemasaran kopi Argopuro yang fokus pada 

farmer share, keuntungan lembaga pemasar, dan kinerja produsen dilihat dari 

perspektif konsumen serta petani sebagai petani bahan baku. Pokmas Walida yang 

menaungi kelompok tani binaan masih tergolong baru dikenal oleh pasar sehingga 

membutuhkan banyak perbaikan terutama pada kualitas dan kapasitas di sektor hulu. 

Farmer share yang didapatkan oleh petani penting untuk dianalisis agar ada 

perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Disamping itu analisis kinerja Pokmas 

Walida penting untuk dikaji sebagai bahan perbaikan untuk menciptakan saluran 

distribusi yang efisien dan berkelanjutan.  

 

 

Perumusan Masalah 

Tanaman kopi merupakan komuditas yang baru dikembangkan dikawasan 

Argopuro pada tahun 2012, sebagian besar lahan yang digunakan oleh petani kopi 

di pegunungan Argopuro adalah lahan milik perhutani dengan sistem bagi hasil 

panen sebesar 30% untuk pihak perhutani. Luas lahan yang saat ini dikelola kurang 

lebih 60 ha dengan produtifitas rata-rata 180 ton cerry basah atau setara dengan 30 

ton greenbeans per tahun. Rendemen kopi di kawasan ini cukup tinggi yaitu 1:5 

yang artinya dibutuhkan 5 kg cerry basah untuk menghasilkan 1 kg greenbeans .  

 Varietas kopi yang ditanaman di kawasan pegunungan Argopuro 

diantaranya Lini S 795, Kartika, dan Andungsari. Varietas tersebut didapat dari 

Puslit KOKA Jember yang kebetulan berdekatan dengan kawasan pegunungan 

Argopuro. Proses pascapanen yang dilakukan oleh petani Pokmas Walida adalah 

proses Natural (proses kering). Proses ini meskipun tergolong cukup sulit namun 

hanya ini yang memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan air untuk 

proses basah atau fullywash. Proses Natural cenderung sulit karena dibutuhkan 

waktu yang lama untuk menjemur cerry, ditambah curah hujan yang cukup tinggi 

dikawasan ini. Proses penjemuran memakan waktu rata-rata 25-30 hari.  

Hasil panen berupa cerry basah dijual oleh petani kepada prosesor dengan 

harga Rp.3000 sampai Rp.6500/kg. Banyaknya pengepul lokal menjadikan harga 

cerry basah beragam tergantung pada proses pascapanen yang dilakukan oleh 

pengepul. Tidak semua hasil panen diproses menjadi specialty coffee, beberapa 

petani memproses sendiri hasil panen kemudian dijual dalam bentuk greenbeans 

ataupun bubuk kepada konsumen dan toko-toko lokal. Beberapa prosesor juga 

memproses kopi Argopuro untuk dijual di pasar terdekat dengan harga greenbeans 

Rp.20.000 - Rp.27000 per Kg. Sementara untuk kopi yang diproses dengan standart 

specialty coffee memiliki harga yang jauh diatas kopi biasa yaitu Rp.95.000 per Kg. 

Pada tahun 2015, hasil panen yang diolah menjadi greenbeans  dengan standart 

specialty coffee hanya berkisar 20% dari total panen keseluruhan. Hal ini 

dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku berupa cerry petik merah dari petani. 

Kebanyakan petani melakukan panen dengan sistem serabut menyebabkan cerry 

yang dipetik tidak seragam sehingga dibutuhkan sortasi cerry basah.  

Proses pasca panen specialty coffee yang dihasilkan oleh kelompok tani 

Argopuro (Pokmas WALIDA) pada tahun 2015 telah menghasilkan cupping score 

80.79 oleh Q-greder dari Caswell Coffee di Jakarta. Hasil tersebut menjadikan kopi 

Argopuro layak disebut Specialty coffee secara kualitas. Ciri khas yang menjadikan 

kopi Argopuro spesial adalah adanya citarasa pisang dan aroma buah Arbei pada 



3 

 

saat kopi diseduh. Permintaan specialty coffee Argopuro meningkat dalam tiga 

tahun terakhir. pada tahun 2015 jumlah permintaan specialty coffee Argopuro 

sebesar 500 kg perbulan, namun hanya terpenuhi 20%. Kemudian pada tahun 2016 

permintaan meningkat menjadi 1 ton per bulan dan hanya terpenuhi 35%. 

Sedangkan pada tahun 2017 permintaan meningkat pesat yaitu 6 Ton perbulan dan 

hanya terpenuhi 15%. Meningkatnya jumlah permintaan yang tidak bersamaan 

dengan peningkatan stok menjadi masalah utama Pokmas walida dalam tiga tahun 

terakhir.  

Bitzer et.al, (2008) menyatakan bahwa banyaknya petani yang melakukan 

petik serabut, selain karena keterbatasan pengetahuan dalam melakukan proses 

panen dengan standart specialty coffee, faktor lain yang menjadi penyebab adalah 

rendahnya value yang didapatkan oleh petani yang memproses specialty coffee. 

Oleh karena itu diperlukan perbaikan saluran pemasaran agar farmer share dapat 

menjadi lebih baik. Disamping itu perbaikan farmer share juga sangat berpengaruh 

terhadap pasokan bahan baku untuk Pokmas walida. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain: 

1. Mengidentifikasi saluran pemasaran kopi Argopuro  

2. Menganalisis efisiensi saluran pemasaran Kopi Argopuro 

3. Mengevaluasi Kinerja Pokmas Walida sebagai prousen greenbeans pecialty 

coffee Argopuro dari perspektif petani  

4. Mengevaluasi Kinerja Pokmas Walida sebagai prousen greenbeans specialty 

coffee Argopuro dari perspektif Roastery 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dalam 

mempelajari secara praktis mengenai analisis peningkatan efisiensi saluran 

pemasaran bagi komoditas yang khusus dan spesifik. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pokmas Walida untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas specialty coffee Argopuro serta menciptakan 

saluran pemasaran yang efisien dan berkelanjutan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada poduk specialty coffee yang 

dihasilkan oleh kelompok tani binaan Pokmas Walida. Rosatery yang menjadi 

objek penelitian dibatasi pada pihak yang pernah menggunakan specialty coffee 

Argopuro dalam 3 tahun terakhir. Indikator efisiensi saluran pemasaran dibatasi 

hanya pada anaisis kuantitaif berupa analisis margin pemasaran, analisis farmer 

share, dan rasio keuntungan dengan biaya lembaga pemasar. Pengukuran kinerja 

Pokmas Walida sebagai produsen dilakukan dengan pendekatan perspektif 

konsumen (Roastery) dan petani (petani binaan).  
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