
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
 Indonesia adalah negara yang dilalui garis khatulistiwa dengan cuaca serta 

musim relatif stabil dan tanah yang subur sehingga berpeluang besar untuk menjadi 

negara penghasil kopi ternama di dunia. Indonesia terdiri atas beberapa pulau, yang 

membuat produk kopinya kaya rasa dan aroma. Interaksi jenis tanah, iklim, varietas 

kopi, dan metode pengolahanya membuat kopi di Indonesia paling menarik di 

dunia. Produsen kopi utama di dunia meliputi delapan negara yaitu : Brasil, 

Vietnam, Kolombia, Indonesia, Costarica, Etiopia, Guatemala dan  India. Kondisi 

sekarang ini, produksi kopi di dunia masih dipasok dari indonesia sebagai negara 

keempat penghasil kopi terbesar setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia. 

Kopi merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama menjadi tanaman 

yang dibudidayakan. Tanaman kopi menjadi sumber penghasil rakyat dan juga 

meningkatkan devisa negara lewat ekspor biji mentah maupun olahan dari biji kopi. 

Tanaman kopi merupakan tanaman yang berasal dari dari Afrika dan Asia Selatan, 

Kopi Robusta (Coffea canephora) mulai diperkenalkan di Indonesia tahun 1900 

untuk pengganti kopi Arabika yang hancur akibat serangan karat daun. Kopi 

Robusta lebih tahan terhadap organisme pengganggu tanaman sehingga dianggap 

sebagai alternatif yang tepat, terutama untuk perkebunan kopi di dataran rendah. 

Tanaman kopi memiliki panjang daun 5-10 cm dan lebar daun 5 cm dengan bunga 

kopi berwarna putih dan buah kopi berbentuk oval berwarna kuning kehitaman. 
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(Rukmana, 2014). Saat ini, 90 % tanaman kopi yang dibudidayakan di Indonesia 

kopi Robusta.  

Kabupaten Semarang memiliki 19 Kecamatan. Kecamatan Sumowono 

memiliki luas lahan berjumlah 1.491,84 ha dan menghasikan jumlah produksi kopi 

sebesar 618,88 ton pada tahun 2014. Kecamatan Sumowono merupakan salah satu 

daerah yang memiliki produksi perkebunan kopi robusta yang paling besar 

dibandingkan dengan daerah lainya di Kabupaten Semarang. 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas produksi kopi 

Robusta di Kecamatan Sumowono sendiri sangat berkaitan erat dengan faktor-

faktor produksi kopi Robusta seperti luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, 

pupuk NPK  dan tenaga kerja. Faktor produksi bila dimanfaatkan dengan optimal 

dan efisien akan dapat meningkatkan produksi kopi Robusta yang tinggi. Oleh 

karena itu, perlu dianalisis faktor-faktor produksi sehingga dapat diketahui faktor-

faktor produksi yang mempengaruhi produksi kopi Robusta di Kecamatan 

Sumowono. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk NPK dan 

tenaga kerja lebih tinggi dari produksi kopi robusta di Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional 
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2. Apakah Variabel luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk NPK 

dan tenaga kerja secara serempak dan parsial berpengaruh terhadap 

produksi kopi robusta di Kecamatan Sumowono ? 

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap produksi kopi robusta 

di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ? 

 
1.3. Tujuan dan manfaat 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Menganalisis jumlah produksi rata-rata kopi Robusta petani di Kecamatan 

Sumowono. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi kopi 

Robusta di Kecamatan Sumowono. 

3. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi kopi 

Robusta di Kecamatan Sumowono.  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai pertimbangan bagi para petani kopi Robusta dalam penggunaan 

faktor produksi kopi Robusta agar didapatkan produksi yang sesuai dengan 

input yang digunakan. 

2. Sebagai referensi bagi pemerintah daerah setempat dan dinas pertanian 

terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor pertanian pada 

perkebunan kopi Robusta. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 
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1.4. Hipotesis 

 
Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

 
1. Diduga produksi rata-rata kopi Robusta petani di Kecamatan Sumowono lebih 

tinggi dari rata-rata produksi kopi Robusta di Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional. 

2. Diduga secara serempak dan parsial terdapat pengaruh faktor-faktor produksi 

kopi Robusta (Luas Lahan, jumlah pohon, Pupuk kandang, Pupuk NPK dan 

Tenaga kerja) terhadap produksi kopi Robusta di Kecamatan Sumowono. 

3. Diduga secara parsial terdapat faktor yang paling berpengaruh terhadap 

produksi  kopi Robusta di Kecamatan Sumowono. 

 


