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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Dalam sektor 

industri Indonesia memiliki potensi yang cukup besar didukung oleh faktor sumber daya alam, 

pertumbuhan konsumsi swasta, dan juga iklim investasi yang sedang tumbuh.Namun masih ada masalah 

yang cukup mendapatkan perhatian, yaitu masih rendahnya tingkat daya saing Indonesia dibandingkan 

dengan Negara ASEAN lainnya. Pada tingkat daya saing Indonesia berada diperingkat ke lima dibawah 

Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. 

Kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan terutama mendorong kesiapan daerah menghadapi 

MEA 2015.Akan muncul berbagai produk asing dang tenaga kerja asing di Indonesia. Maka dari itu 

perlu ditumbuhkan kesadaran kepada UKM di Indonesia untuk mulai memperhatikan kualitas, dalam 

proses meningkatan daya saing terhadap produk dan tenaga kerja dalam menghadapi iklim MEA 2015 

sehingga mendorong kesiapan daerah dalam menghadapi MEA 2015. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan untuk menjadi pemain handal di 

skala regional, Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan. "Kita membutuhkan lebih banyak 

wirausahawan. Wirausaha bukan menjadi pilihan terakhir ketika tidak dapat pekerjaan,". 

Saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia baru 1,56 persen dari jumlah penduduk.Indonesia 

masih membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha muda. Jumlah tersebut masih tertinggal jauh dari 

Negara Asia lainnya seperti Cina dan Jepang dengan jumlah wirausaha mencapai 10 persen dari total 

populasinya, Malaysia lima persen, Singapura 7,2 persen, dan Thailand 4,1 persen, sedangkan Amerika 

memiliki lebih dari 11 persen penduduknya adalah wirausaha (Hadapi MEA Indoneisia Butuh Lebih 

Banyak Wirausahawan, 2013, November). 

Menurut Direktur Kerjasama ASEAN di Kemendag (Republika, 2013, Desember) Peran UKM 

dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.Saat ini terdapat banyak sektor – sektor UKM di 

Indonesia yang dapat bersaing dengan UKM dari luar negeri. Beberapa diantaranya adalah industri 

otomotif, agro, pertanian, industri kreatif dan jasa  namun belum didukung oleh daya saing yang 

berkualitas. 

Salah satu kondisi yang saat ini cukup menjadi sorotan salah satunya adalah dalam sektor agro 

industri.Agroindustri merupakan subsektor pertanian yang diharapkan dapat berperan penting terhadap 

pertumbuhan perekonomian, namun selama beberapa tahun terakhir kontribusinya semakin menurun 

seiring dengan meningkatnya peranan sektor industri dan jasa. Jika diamati dari sisi pelaku 

pengusahanya, sekitar 85% komoditas agro merupakan perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai 

daerah (OutlookIndustri : Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri, 2011), sehingga agroindustri 

di Indonesia cukup bergantung terhadap perkebunan rakyat. 

Gambar 1.1. Rangking Komoditas Pangan Indonesia di Dunia  

(Sumber : FAO 2011) 

Indonesia saat ini memiliki cukup banyak komoditi unggulan yang dikenal di dunia, salah 

satunya adalah kopi.Industri kopi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini cukup bergairah dengan 

semakin bertambah dan meningkatnya produksi kopi olahan. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri pada 

tahun 1989 berdasarkan hasil survey LPEM UI sebesar 0.5 kg/kapita/tahun, dan jumlah itu meningkat 

diperkirakan  telah mencapai 1,0 kg/kapita/tahun pada tahun 2013 (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi 

Indonesa, 2011).  

Selain dari faktor konsumsi, Indonesia sendiri merupakan satu – satunya Negara produsen kopi 
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spesialiti terbanyak di dunia. Beberapa nama kopi spesialiti Indonesia yang cukup dikenal di dunia 

adalah Kopi Gayo, Kopi Mandheling, Kopi Jawa, Kopi Toraja, Kopi Bali Kintamani, Kopi Flores, Kopi 

Prianger, dan Kopi Papua. 

Potensi industri yang ada di Indonesia saat ini belum diimbangi dengan kualitas daya saing dan 

kesadaran akan kualitas yang mereka miliki, salah satunya pada sektor agroindustri di Indonesia. 

Agroindustri yang ada di Indonesia dapat dikatakan belum berhasil berjalan sesuai harapan masyarakat 

Indonesia dengan kondisi Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor indsutri salah satunya 

agroindustri. 

Keenan Institute Asia menyebutkan parmasalahan mendasar yang dihadapi pada pelaku UKM di 

ASEAN  yaitu (1) sulitnya membentuk citra UKM, (2) terbatasnya dukungan pemerintah, sulitnya 

memulai usaha, (3) permasalahan perpajakan, (4) lemahnya koordinasi dan kebijakan antara institusi 

yang memayungi UKM, (5) terbatasnya kemampuan manajemen pelaku UKM, (6) kualitas produk yang 

kurang, kualitas sumber daya manusia yang lemah, (7) keterbatasan kemampuan pemasaran dan 

informasi pasar, dan (8) kesulitan pelaku UKM dalam mengakses kredit (Outlook Usaha Kecil, 2014).  

Dari pengelompokan permasalahan tersebut sebagai seorang desainer grafis, sebuah usulan 

inovasi yang bertujuan membangun tingkat kesadaran dari masyarakat luas tentang kualitas produk 

Indonesia yang kurang dan kualitas sumber daya manusia yang lemah dibalik potensi besar yang dimiliki 

Indonesia. Pesan disampaikan melalui media audio visual yang menampilkan kondisi realita kondisi 

yang ada di lapangan dengan studi kasus kondisi industri minuman olahan berbahan dasar kopi. Dengan 

harapan mulai terbentuk kesadaran akan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dari 

produk – produk lokal UKM di Indonesia salah satunya industri minuman olahan berbahan dasar kopi di 

kota Semarang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, daya saing Indonesia dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terbilang rendah 

2. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri kecil menengah, namun 

belum terbentuk kesadaran atau terbatasnya pengetahuandalam memaksimalkan potensi yang 

dimiliki. 

3. Salah satu permasalahan pada industri Indonesia adalah pada sektor agroindustri seperti industri 

minuman olahan berbahan dasar kopi.  

4. Kopi Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dengan satu-satunya negara yang memiliki 

spesialiti kopi terbanyak. 

5. Dengan potensi yang besar dari industri kopi namun belum diimbangin dengan kualitas yang baik 

dari pengolahan kopi di Indonesia. 

6. Permintaan dan pola konsumsi kopi di Indonesia meningkat setiap tahunnya, namun kondisi 

tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran akan potensi yang dimiliki dari industri olahan 

berbahan dasar kopi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Ruang Lingkup Perancangan 

 1.3.1.1 Lingkup Wilayah 

  Pada perancangan audio visual ini wilayah yang dipilih adalah Semarang sebagai studi 

kasus kondisi dan potensi UKM minuman olahan berbahan dasar  kopi. 

1.3.1.2 Lingkup Teknis 

 Perancangan audio visual berupa film dan seri video tentang kondisi realita potensi 

industri salahs satunya industri berbahan dasar kopi di Indonesia, khusunya kota 

Semarang. 

 

1.3.2 Lingkup Pembahasan 

1. Memperlihatkan realita kondisi dan kendala yang dialami pelaku industri terkait dengan 

minuman olahan berbahan dasar kopi 

2. Memperlihatkan potensi yang dimiliki dari industri minuman olahan berbahan dasar kopi 

khususnya di kota Semarang. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

 Kondisi usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia saat ini pada dasarnya didukung oleh 

potensi besar yang mendukung, keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah. Banyaknya 

produk Indonesia yang memiliki potensi untuk bersaing di dunia Internasional melihat kondisi Indonesia 

menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, namun kondisi tersebut belum didukung dengan 

kesadaran pelaku UKM untuk menjaga kualitas dan membentuk citra produk yang baik. Berdasarkan 

poin – poin yang sudah dijabarkan tersebut, perumusan masalah yang terkait dengan tujuan perancangan 

audio visual ini adalah “bagaimana cara penyampaian pesan melalui media audio visual untuk 

menumbuhkan kesadaran akan kondisi, potensi dan peluang yang dimiliki pelaku UKM di Indonesia 

untuk meningkatkan kualitas daya saingnya khususnya pada industri minuman olahan berbahan dasar 

kopi?”  
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Meningkatkan kualitas daya saing UKM dan menumbuhkan kesadaran tentang potensi yang 

dimiliki Indonesia dengan cara menyampaikan informasi tentang kondisi realita yang ada.Sebagai studi 

kasus pada pelaku UKM yang bergerak pada industri minuman olahan berbahan dasar kopi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi Masyarakat 

� Menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran akan produk asli Indonesia khususnya kopi. 

� Memberikan gambaranakan kondisi dan potensi bisnis khususnya industri kopi. 

� Masyarakan menjadi lebih tahu tentang proses pengolahan industri khususnya industri 

kopi. 

 

1.6.2 Bagi Wirausahawan 

� Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas dan potensi yang dimiliki 

khususnya kopi. 

� Sebagai media informasi tentang kondisi realita yang terjadi pada produk lokal khususnya 

kopi Indonesia. 

 

1.6.3 Bagi Pemerintah 

� Sebagai sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada wirausahawan 

seputar kondisi industri olahan berbahan dasar kopi. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam proses pencarian data yaitu : 

1.7.1 Tinjaian Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan untuk pencarian data seputar kondisi industri kopi Indonesia 

khususnya kota Semarang, serta upaya dalam menentukan strategi penyampaian pesan melalui 

media audio visual. 

1.7.2 Observasi 

Pengamatan kondisi lapangan berdasarkan identifikasi masalah seputar keadaan usaha kecil dan 

menengah yang bergerak pada industri kopi yang berada di kota Semarang. 

1.7.3 Wawancara 

Wawancara kepada pihak terkait sebagai subjek utama dari permasalahan yang ada. 

1.7.4 Metode Kualitatif 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai persepsi publik terkait terhadap UKM 

yang ada khususnya minuman olahan berbahan dasar kopi. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

1.8.1 BAB 1 Pendahuluan, berisi: 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Perumusan Masalah 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.7. Metode Penelitian 

1.8. Sistematika Penulisan 

1.8.2 BAB 2 TInjauan Umum, berisi: 

2.1. Kerangka Berpikir 

2.2. Landasan Teori 

2.3. Kajian Pustaka 

2.4. Studi Komparasi 

1.8.3 BAB 3 Strategi Komunikasi, berisi: 

3.1. Analisis 

3.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

3.3. Strategi Komunikasi 

1.8.4 BAB 4 Strategi Kreatif, berisi 

4.1. Konsep Visual 

4.2. Konsep Verbal 

4.3. Visualisasi Desain 

1.8.5 BAB 5 Kesimpulan dan Saran 




