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BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1  Karakteristik Wilayah dan Keadaan Penduduk

4.1.1 Karakteristik Wilayah

Pertanian merupakan salah satu sub sektor yang memiliki peranan penting

dalam perekonomian distrito Ainaro. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan lahan

pertanian oleh masyarakatnya yang bermata pencaharian disektor pertanian. Kegiatan

usaha tani tanaman kopi Arabika sudah dilakukan sejak bertahun-tahun dan turun

temurun, mengingat hampir seluruh masyarakat di wilayah subdistrito Ainaro Vila

menanam kopi Arabika.

Distrito Ainaro merupakan daerah yang terletak dibagian barat daya

Timor-Leste, dengan jumlah penduduk 66.397 jiwa, yang mayoritas penduduknya

mengusahakan tanaman kopi Arabika sebagai salah satu kegiatan dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi khususnya rumah tangga serta permintaan pasar, terbagi menjadi

empat Subdistrito (kecamatan) yang terdiri atas subdistrito Ainaro Vila, subdistrito

Hato-Udo, subdistrito Maubisse dan subdistrito Hatu-Builico.

Subdistrito Ainaro Vila terletak diantara dua gunung tertinggi Gunung Ramelau

dan Kablaki dengan ketinggian 2.963m diatas permukaan laut dengan suhu minumum

180-230C, dengan topografi pengunungan sehingga daerah tersebut cocok ditanami

kopi Arabika dan berbagai macam jenis tanaman holtikultura lainnya. Letak geografis

subdistrito Ainaro Vila terletak berada kurang lebih ± 117 Km dari kota Dili, dan

lama perjalanan yang ditempuh antara 3 hingga 5 jam perjalanan. Luas wilayah

824,5km2 bertopografi bukit dan pengunungan. Keadaan iklim di subdistrito Ainaro

Vila beriklim tropis yaitu kemarau dan hujan. Musim kemarau terjadi antara bulan

April hingga Oktober. Sedangkan musim hujan terjadi antara bulan November hingga
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Maret, dengan intensitas curah hujan 2000-3000mm/tahun. Rata-rata suhu udara di

subdistrito Ainaro Vila berkisar antara 160C-300C. Temperatur tumbuh optimum kopi

Arabika berkisar antara 230C pada suhu siang hari dan 170C pada suhu malam hari,

dengan keadaan iklim demikian sangat cocok dalam memenuhi kriteria untuk

pengembangan tanaman kopi Arabika.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Menurut data statistik Timor-Leste (Direção Nasional de Statistica,

Distribuisaun Populasaun Area e Administrativa Vol.4) sensus penduduk 2015, total

penduduk distrito Ainaro berjumlah 66.397 penduduk yang terbagi atas 33.488

penduduk laki-laki dan 32.909 penduduk perempuan. Berikut disajikan total jumlah

penduduk distrito Ainaro berdasarkan empat subdistrito pada tabel 4

Tabel 4. Total Populasi Penduduk Distrito Ainaro Berdasarkan Empat
subdistrito

Subdistrito Laki - Laki Perempuan Jumlah
Ainaro Vila 8,341 8,277 16,618
Hatu-Udo 5,159 4,989 10,148
Hato-builico 6,428 6,540 12,968
Maubisse 13,560 13,103 26,663

Total 33.488 32.909 66.397
Sumber : Direção Nasional de Statistica (2015)

Berdasar tabel di atas distrito Ainaro terbagi menjadi tujuh desa meliputi empat

Ainaro Vila, Nugufu, Sabago, Lugato, Hato-mera, Builico dan Teliga serta 131

Aldeias (RT/RW). Pembagian penduduk Desa atau Suco menurut area administratif

disajikan pada tabel 5.
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Tabel 5. Pembagian Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan suco
Pada subdistrito Ainaro Vila

Suco Laki-laki Perempuan Jumlah
Ainaro Vila 2,775 2,725 5,500
Nugufu 709 711 1,420
Sabago 940 958 1,898
Lugato 815 863 1,678
Hato-mera 904 975 1,879
Builico 804 890 1,694
Teliga 1,394 1,155 2,549

Total 8.341 8.277 16.618
Sumber : Direção Nasional de Staistica, (DPAA-PEDM Volume 4) 2015

Penduduk subdistrito Ainaro Vila pada tahun 2015 berjumlah 16.618 jiwa dan

terbagi menjadi penduduk laki-laki berjumlah 8.341 penduduk dan penduduk

perempuan berjumlah 8.277 jiwa, dengan luas wilayah 233,10 km2 atau 23,10 ha.

Dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk

perempuan diharapkan dapat memberi dukungan terhadap berkembangnya usaha

pemasaran kopi Arabika.

4.2  Karakteristik Responden Petani

Karakteristik responden petani dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek

diantaranya umur, pendidikan, luas lahan usahatani kopi dan status kepemilikan

tanah. Responden dipilih sebanyak 20 orang petani yang terbagi dalam dua desa yakni

Ainaro Vila dan Nugufu. Umur responden yang terpilih berkisar antara 35 sampai 70

tahun, dengan luas lahan yang yang dimiliki 2 hingga 4 hektar dan luas lahan yang

digunakan dalam melakukan usaha tani kopi arabika berkisar antara 1 hingga 4 hektar

dengan status kepemilikan lahan milik sendiri, kepemilikan tersebut merupakan

warisan dari orang tua petani responden. Luas lahan yang digunakan oleh petani

dalam usaha tani kopi Arabika terbagi dalam dua kelompok yaitu 1 ha dan diatas 1 ha.

Pembagian tersebut dilakukan untuk menggambarkan kondisi luas lahan yang dimiliki
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dan volume produksi kopi Arabika yang dihasilkan pada saat panen. Pengalaman

dalam mengusahakan tanaman kopi Arabika sudah dilakukan sejak lama hal ini

dikarenakan usaha tani kopi Arabika sudah bersifat turun-temurun. Pada tabel 6

disajikan karakteristik petani responden di Ainaro Vila sebagai berikut :

Tabel 6. Karakteristik Responden Petani Menurut Umur, Pendidikan, Luas
Lahan dan Pengalaman di Subdistrito Ainaro Vila

Umur ( Tahun) Jumlah Responden
(Orang) Persentase (%)

35-45 6 30
46-50 5 25
51-55 4 20
56-60 3 15
> 60 2 10

Jumlah 20 100
Tingkat Pendidikan

SD 10 50
SMP 8 40
SMA 2 10

100
Pengalaman Usaha Tani
Kopi Arabika

< 5 Tahun 9 45
> 5 Tahun 11 55

100
Luas Lahan

<1 ha 8 40
> 1 ha 12 60

100
Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 6, di lihat tingkat pendidikan petani responden yang duduk

dibangku Sekolah Dasar (SD) lebih besar dibandingkan dengan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini disebabkan oleh karena

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan. Jenis kelamin petani

responden yang terpilih lebih dominan laki-laki dibanding perempuan, karena

laki-laki sebagai kepala rumah tangga khususnya dalam proses mengusahakan kopi
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Arabika dan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga serta membantu para

suami dalam memetik dan mengumpulkan hasil panen kopi Arabika pada saat panen.

Selain anggota keluarga adapula peran anggota keluarga lain yang membantu dalam

mengusahakan kopi Arabika.

Pengalaman usaha tani kopi Arabika petani responden yang sudah lama dan

turun-temurun juga mempengaruhi keberhasilan usahatani kopi Arabika, mengingat

petani responden yang memiliki tingkat pengalaman lebih lama akan lebih mudah

memahami dan mengerti cara mengembangkan usahatani kopi Arabika dibanding

dengan yang masih minim pengalaman, teknik bertani yang dilakukan masih bersifat

tradisional secara turun-temurun. Pemilihan responden petani, mengacu pada

karakteristik petani yang cenderung sama (homogen) yang dilihat dari luas lahan yang

dimiliki, sumber penjualan kopi Arabika dan jenis komoditi yang ditanam. Berikut

disajikan luas lahan, alasan, jenis kopi dan proses penyaluran pada tabel 7.

Tabel 7. Luas Lahan, Alasan, Jenis Kopi dan Proses Penyaluran
Informasi Keterangan

Luas lahan 2 hektar : 6 orang, 3 hektar : 1 dan 4
hektar : 13 orang

Apa alasan saudara melakukan usahatani
kopi Arabika?

Memenuhi kebutuhan rumah tangga
Membiayai sekolah anak

Jenis kopi Arabika apasaja yang saudara jual
ke pedagang?

Arabika, Moca dan kopi tanduk

Bagaimana proses penyaluran kopi Arabika
ke pedagang? Mohon diuraikan

Menunggu di tempat

Apakah saudara melakukan hubungan
kerjasama dengan lembaga pemasaran dalam
memasarkan kopi Arabika?bentuk kerjasama
seperti apa yang dilakukan?

Tidak melakukan kerjasama dengan
lembaga pemasaran

Bagaimana saudara memperoleh informasi
harga jual kopi Arabika

Lembaga pemasaran (CCT, Timor
Global dan Radio)

Adakah kesulitan yang saudara hadapi
dengan lembaga pemasaran dalam menjual
kopi Arabika?

Harga naik turun, perubahan cuaca
dan jalan raya yang rusak.

Sumber : Data primer, 2016
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Berdasarkan karakteristik tersebut maka jumlah responden petani sebanyak 20

orang dianggap telah mewakili populasi petani di subdistrito Ainaro dan Nugufu.

Petani yang terpilih adalah petani yang melakukan kegiatan penanaman, pengolahan

dan pemasaran kopi Arabika. Selain menanam kopi Arabika petani responden juga

menanam berbagai jenis sayur-sayuran dan umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar,

ubi kayu, cengkeh, pisang, jagung, jeruk, tomat, kacang tanah, alpukat, nangka dan

sayur-mayur. Selain sebagai petani, ada pula pekerjaan sampingan yang dilakukan

oleh petani seperti pegawai negeri dan pedagang. Hal ini dilakukan sebagai tambahan

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membiayai sekolah anak,

diluar usahatani yang selama ini dijalankan. Hambatan yang sering dihadapi oleh

petani dalam menjual dan mengusahakan kopi Arabika terdiri atas harga kopi yang

sering naik turun, perubahan cuaca yang tidak menentu, perubahan harga serta jalan

raya yang rusak.

4.3  Karakteristik Responden Pedagang

Pemilihan pedagang responden dengan menggunakan metode snow ball

sampling adalah pedagang responden yang melakukan kegiatan pemasaran kopi

Arabika terbagi menjadi 11 orang pedagang. Pemilihan 11 orang responden ini,

mengacu pada wawancara dan informasi yang diperoleh dari petani, serta alur

pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila dan Nugufu. Karakteristik dari

setiap lembaga pemasaran memberi pengaruh terhadap kinerja pasar serta usaha yang

dilakukannya. Berikut disajikan karakteristik responden pedagang kopi Arabika pada

tabel 8.
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Tabel 8. Karakteristik Responden Pedagang Kopi Arabika

Umur ( Tahun) Jumlah Pedagang
Responden (Orang) Persentase (%)

30-35 3 27,27
36-40 6 54,55
> 45 2 18,18

Jumlah 11 100
Tingkat Pendidikan

SD 3 27,27
SMP 4 36,36
SMA 2 18,18
Sarjana 2 18,18

100
Pengalaman Berdagang
Kopi Arabika

< 5 Tahun 5 45,45
> 5 Tahun 6 54,55

100
Sumber : Data Primer (2016)

Berdasarkan tabel 8, di lihat bahwa persentase tingkat pendidikan masih

tergolong rendah sebesar 18,18 persen, hal ini disebabkan oleh karena faktor usia dan

sebagian besar responden pedagang tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih

tinggi. Selain pendidikan, pengalaman berdagang kopi Arabika sebesar 54,55 persen,

merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjalankan usaha kopi Arabika.

Mengingat pedagang dengan pengalaman yang lebih akan cepat mengidentifikasi

peluang dan resiko yang akan dihadapi dalam usaha berdagang kopi Arabika.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui responden pedagang yang terlibat

dalam pemasaran kopi Arabika terbagi menjadi empat orang tengkulak, tiga orang

pedagang pengumpul kecamatan, dua orang pedagang besar dan dua orang pedagang

pengecer. Dari sebelas orang responden yang terpilih empat orang pedagang

tengkulak merupakan pedagang yang berasal dari subdistrito Ainaro Vila. Tiga orang

pedagang pengumpul kecamatan merupakan pedagang pengumpul kecamatan yang

berada di luar subdistrito Ainaro Vila. Sedangkan pedagang besar dan pedagang
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pengecer masing-masing berada di kota Dili. Untuk mendapatkan kualitas kopi yang

baik, para pedagang menetapkan standar dalam pembelian kopi Arabika baik dalam

bentuk buah merah atau kopi tanduk, seperti kopi harus berwarna merah dan harus

bersih. Berikut disajikan alasan, jenis kopi dan kualitas kopi pada tabel 9.

Tabel 9. Alasan, Jenis Kopi dan Kualitas Kopi
Informasi Keterangan

Alasan para pedagang melakukan usaha
bisnis kopi Arabika

ingin mempromosikan kopi Arabika
yang dihasilkan, mendapat keuntungan
serta memenuhi kebutuhan rumah
tangga.

Apa alasan saudara melakukan usaha
tani kopi Arabika?

Memenuhi kebutuhan rumah tangga
Membiayai sekolah anak

Jenis kopi Arabika apasaja yang saudara
beli dari petani dan pedagang?

Buah merah, kopi tanduk

Dalam membeli kopi Arabika dari
petani, adakah standar yang saudara
tetapkan?

Kopi harus bersih, Kualitas bagus dan
kopi harus bersih

Jika terjadi penurunan harga, apa yang
saudara lakukan?

Tetap jual dengan harga yang berlaku

Sumber : Data primer, 2016

4.4  Gambaran Umum Proses Pengolahan Kopi Arabika

Pada prinsipnya pengolahan kopi Arabika merupakan proses memisahkan biji

kopi dari daging buah, kulit tanduk (parchment) dan kulit ari (silver skin) yang

kemudian disebut sebagai kopi beras (green beans) di mana green bean berasal dari

buah kopi yang telah melalui beberapa tingkat proses pengolahan.

4.4.1  Pengolahan Kopi Arabika Secara Umum

Proses pengolahan kopi dari biji kopi hingga kopi bubuk menurut Rukmana

(2014) dibagi dalam tiga tahap meliputi : pengolahan kopi Arabika cara kering (dry

process), pengolahan kopi Arabika cara basah (wet process) dan pengolahan kopi

bubuk. Berikut disajikan proses pengolahan kopi Arabika pada gambar 3, sebagai

berikut :
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4.4.1.1 Pengolahan Kopi Arabika Cara Kering (dry process)

Gambar 3 : Proses pengolahan kopi Arabika cara kering (dry process)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan proses pengolahan kopi Arabika

cara kering (dry process) sebagai berikut :

a. Pemilihan buah kopi masak : buah kopi yang dipanen adalah buah kopi yang

berwarna merah. Buah kopi yang masak mempunyai kulit buah yang lunak dan

berlendir serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya

manis. Buah kopi merah akan menghasilkan biji kopi yang bermutu.

b. Sortasi buah kopi : merupakan kegiatan memilih dan memisakan buah kopi

superior (merah dan seragam) dengan buah kopi inferior (cacat, berlubang,

terserang hama penyakit) serta daun dan ranting yang menempel pada buah.

Sortasi buah dilakukan setelah proses panen selesai.

c. Penjemuran atau pengeringan mekanis buah kopi : proses pengeringan kopi

dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Pengeringan buah kopi secara alami (penjemuran), cara ini membutuhkan

tempat pengeringan yang luas dan waktu pengeringan yang lama, karena

proses penjemuran tersebut perlu sering dibalik dengan alat penggaruk. Lama

proses pengeringan tergantung pada cuaca, ukuran buah kopi, tingkat

Pengupasan kulit
tanduk

Pengemasan dan
penyimpanan

Sortasi dan
pengeringan biji

kopi

Penjemuran atau
pengeringan

mekanis

Pemilihan buah
kopi masak Sortasi buah kopi
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kematangan dan kadar air dalam buah kopi. Pada umumnya proses

pengeringan buah kopi ini berlangsung selama 3 sampai 4 minggu.

2. Pengeringan mekanis : proses pengeringan ini menggunakan mesin pengering

statik dengan alat penggerak mekanik atau mesin pengering dari drum yang

berputar. Pengeringan mesin dapat menghemat waktu dan biaya tenaga kerja.

Proses pengeringan ini dilakukan pada suhu 550C untuk menghasilkan buah

kopi yang berwarna merah dan tidak terlalu keras. Cara pengeringan ini tidak

akan mengakibatkan terjadinya perubahan citarasa kopi.

d. Pengupasan kulit buah dan kulit tanduk : Buah kopi yang telah dikeringkan siap

untuk dikupas kulit buah dan kulit tanduknya. Pengupasan bisa dilakukan dengan

cara ditumbuk atau menggunakan mesin huller. Kelemahan cara di tumbuk

adalah prosentase biji pecah tinggi, sedangkan dengan mesin resiko tersebut lebih

rendah.

e. Sortasi dan pengeringan biji kopi : Setelah buah kopi dikupas, lakukan sortasi

untuk memisahkan produk yang diinginkan dengan sisa kulit buah, kulit tanduk,

biji pecah dan kotoran lainnya. Biji kopi akan stabil bila kadar airnya 12%.Bila

belum mencapai 12% maka perlu dilakukan pengeringan lanjutan. Apabila kadar

air mencapai kesetimbangan (12%), maka biji kopi tersebut sudah bisa dikemas

dan disimpan.

f. Pengemasan dan penyimpanan : biji kopi yang dikemas dalam karung dan

ditimbang serta pemberian label simpan dalam gudang dengan suhu udara gudang

antara 22-250C dan kelembaban (rH) 70% serta bersih dan bebas dari bau asing.

Karung yang berisi biji kopi ditumpuk secara rapi dan diberi alas kayu setinggi

10cm.
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4.4.1.2 Pengolahan Kopi Arabika Cara Basah (wet process)

Gambar 4 : Pengolahan Kopi Arabika Cara Basah (wet process)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan proses pengolahan kopi Arabika

cara basah (wet process) sebagai berikut :

a. Sortasi kopi gelondong atau buah merah : pada tempat penampungan hasil

(emplasemen), buah kopi yang baru dipetik segera disortasi. Buah kopi merah

dipisahkan dari buah berwarna hijau. Selanjutnya buah kopi merah dimasukkan

ke dalam sifon (coniche tank) untuk memisahkan kopi yang masak dan baik akan

diolah secara basah. Pemisahan ini didasarkan atas perbedaan berat jenis dengan

perambangan dalam air. Buah yang mengambang akan diolah secara kering.

b. Pulping : memisahkan kopi dari kulit terluar dan mesocarp (bagian daging,

sehingga dihasilkan pulp. Selama proses pengupasan, air harus terus dialirkan

secara terus menerus kedalam mesin pengupas. Fungsi pengaliran air untuk

melunakkan jaringan kulit buah agar mudah terlepas dari bijinya.

c. Fermentasi : bertujuan untuk melunakkan sisa lapisan lendir yang menempel pada

dipermukaan kulit tanduk biji kopi setelah pengupasan kulit buah, sehingga pada

saat proses pencucian akan mudah terlepas (terpisah) dan mempercepat proses

pengeringan. Lama proses fermentasi 12 sampai 36 jam, tergantung pada keadaan

Pengemasan
dan

penyimpana
n

Fermentasi
atau tanpa
fermentasi

Hulling Pengeringan

PencucianPulping

Sortasi kopi
glondong

(buah
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iklim dan daerah. Apabila lapisan lendir sudah hilang, maka proses fermentasi

dapat dikatakan selesai, sehingga proses selanjut adalah melakukan pencucian.

d. Pencucian (washing) : proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa

lendir yang menempel dipermukaan kulit tanduk. Pencucian dilakukan hingga

bersih dan terasa kesat (stroef).

e. Pengeringan (drying) : pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air biji

kopi HS dari sekitar 60% menjadi 12%, agar relatif aman dikemas dalam karung

dan disimpan dalam gudang pada kondisi lingkungan tropis. Lama penjemuran

sekitar 2-3 minggu dan akan menghasilkan biji kopi dengan kadar air dinginkan

yakni 12%.

f. Hulling (pengupasan kulit) : sebelum dikupas sebaiknya biji kopi disimpan

selama 1-2 hari, hal ini dilakukan untuk menghindari pecahnya biji kopi dan agar

kadar air dalam biji tetap sama. Pengupasan dilakukan dengan menggunakan

mesin huller.

g. Sortasi akhir biji kopi : kopi selanjutnya disortir dengan menggunakan mesin

sortir atau tangan untuk memisahkan biji-biji hitam sisa kulit tanduk, kulit ari dan

pecah. Selanjutnya, biji kopi dikemas dan disimpan sebelum didistribusikan.

h. Pengemasan dan pergudangan : proses pengemasan biji kopi dilakukan dengan

menggunakan karung yang bersih dan diberi cat untuk label berbahan pelarut

non-minyak. Tujuan label untuk menunjukkan jenis mutu dan identitas produsen.

Semua karung akan disimpan di dalam gudang dan ditumpuk secara rapi diberi

alas kayu setinggi 10cm.
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4.1.1.3 Pengolahan Kopi Beras (green bean) menjadi Kopi Bubuk

Gambar 5 : Proses Pengolahan Kopi Beras (green bean) menjadi Kopi Bubuk

Pada gambar di atas dijelaskan proses pengolahan biji kopi beras (green bean )

menjadi kopi bubuk sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan baku (biji kopi) : dalam menyiapkan bahan baku berupa biji

kopi (kopi beras atau green bean) perlu diperhatikan syarat mutu biji kopi, hal ini

penting dilakukan karena menyangkut aspek citarasa, aroma, kebersihan dan

efisiensi dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Aspek citarasa dan aroma kopi perlu diuji, untuk itu dibutuhkan alat sangrai

dan laboratorium.

2. Aspek kebersihan (sanitasi), diperlukan biji kopi yang bermutu dan bebas dari

jamur dan kotoran.

3. Aspek efisiensi produksi, diperlukan keseragaman ukuran biji kopi untuk

mempermudah proses pengolahan menjadi kopi bubuk.

b. Peyangraian : proses sangrai merupakan tahap pembentukan aroma dan citarasa

yang khas kopi dengan perlakuan panas sehingga penanganannya menjadi kunci

dari proses produksi kopi bubuk. Proses sangrai diawali dengan penguapan air

dan diikuti dengan reaksi pirolisis, di mana dalam proses tersebut ditandai dengan

Persiapan bahan baku

(kopi beras atau green bean)

Peyangraian /
Pengorengan

Pencampuran

Penghalusan /
Penggilingan

PengemasanPenyimpanan
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perubahan warna biji kopi dari yang semula berwarna kehijauan menjadi

kecoklatan. Proses suhu sangrai umumnya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu :

1. Tingkat sangrai ringan suhunya berkisar antara 190 hingga 1950C warna kopi

yang dihasilkan berwarna coklat muda (medium)

2. Tingkat sangrai medium suhunya berkisar antara 200 hingga 2050C, warna

kopi yang dihasilkan coklat gelap (light)

3. Tingkat sangrai diatas 2050C, warna yang dihasilkan coklat tua cenderung

agak hitam (dark).

Waktu sangrai bervariasi antara 7 hingga 30 menit tergantung pada kadar air biji

kopi beras dan mutu kopi bubuk yang diinginkan. Salah satu tolak ukur proses

sangrai adalah derajat sangrai yang dilihat dari perubahan pada warna biji kopi

yang disangrai. Setelah proses sangrai selesai biji kopi hasil sangrai dimasukan ke

dalam bak pendingin. Apabila bak pendingin memiliki kipas mekanis, maka sisa

kulit sangrai yang terlepas dari biji kopi saat proses sangrai akan terhisap,

sehingga biji kopi sangrai akan menjadi lebih bersih.

c. Pencampuran : dilakukan untuk mendapatkan citarasa dan aroma yang khas. Dari

hasil campuran tersebut diharapkan dapat diperoleh citarasa dan aroma kopi

bubuk yang khas dan tidak dimiliki oleh produk sejenis yang dihasilkan oleh

pabrik lain.

d. Penghalusan biji kopi sangrai : biji kopi sangrai dihaluskan menggunakan alat

penghalus (grinder) sampai diperoleh butiran kopi bubuk dengan kehalusan

tertentu. Kopi bubuk ukuran halus diperoleh dari ayakan dengan ukuran lubang

200 mesh, sedangkan untuk ukuran bubuk medium digunakan ayakan 120 mesh.

e. Pengemasan : tujuan pengemasan untuk mempertahankan aroma dan citarasa

kopi bubuk selama proses distribusi ke konsumen dan dijajakan ditoko
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(supermarket) dan pasar tradisonal. Kopi bubuk dikemas dalam kemasan

aluminium foil dan dipress. Agar tetap terjaga kesegaran, aroma dan citarasa kopi

bubuk. Apabila tidak dikemas dengan baik, kesegaran, aroma dan citarasa kopi

bubuk akan berkurang secara signifikan setelah satu atau dua minggu. Proses

pengemasan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu memasukan kopi bubuk ke dalam

kemasan, menimbang kemasan dan menutup kemasan atau dipress. Untuk

memudahkan proses pemasaran dan distribusi kopi bubuk ke konsumen, kemasan

kopi bubuk diberi nama perusahaan, merek dagang dan label produksi.

f. Penyimpanan : kopi bubuk yang telah dikemas dan dimasukan ke dalam kardus

(karton), kemudian kardus disusun dan disimpan didalam ruangan atau gudang

dengan sanitasi, penerangan dan ventilasi yang cukup.

4.4.2  Pengolahan Kopi Arabika Oleh Petani dan Pedagang

Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan di subdistrito Ainaro Vila, hal ini

terlihat dalam kontribusinya dalam perekonomian masyarakat Timor-Leste khususnya

subdistrito Ainaro Vila melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan petani.

Bagi masyarakat subdistrito Ainaro Vila, kopi merupakan sumber penghidupan,

karena sebagian besar penduduk menggatungkan hidupnya dari komoditas kopi

Arabika. Secara rinci proses pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh petani dan

lembaga pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila, dijelaskan sebagai

berikut :

4.4.2.1 Proses Pengolahan Kopi Arabika yang dilakukan oleh Petani

Sebelum proses penjualan kopi Arabika yang dilakukan oleh petani, ada

beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh petani meliputi pemetikan buah
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merah atau buah sudah matang, di mana dalam proses pemetikan kopi Arabika petani

dibantu oleh beberapa orang tenaga kerja selain anggota keluarga.

Pada proses penjualan ada dua jenis kopi Arabika yang dijual oleh petani

kepada para pedagang, yakni kopi buah merah (cherry) dan kopi tanduk (parchment).

Proses pengolahan kedua jenis kopi pun berbeda-beda. Sebelum dijual kopi Arabika

buah merah yang telah dipetik, kemudian dikumpulkan pada sebuah wadah untuk

memisahkan buah kopi dari daun dan ranting yang menempel pada buah merah, yang

selanjutnya dimasukan ke dalam karung (sak) untuk dijual ke pedagang besar.

Sementara untuk mendapat kopi tanduk dilakukan beberapa proses pengolahan,

kopi buah merah yang telah dipetik, dipilih buah kopi yang sudah masak (merah)

dengan buah kopi Arabika yang masih berwarna hijau (setengah matang), setelah itu

kopi disortir atau memisahkan buah kopi yang memiliki warna sama dengan buah

kopi yang tidak seragam misalnya cacat dan berlubang, kemudian kopi buah merah

dijemur selama 3 hingga 4 minggu lamanya, tergantung pada keadaan iklim di

subdistrito Ainaro Vila, jika terjadi hujan maka proses pengeringan akan

membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain proses penjemuran secara alami, kopi

buah merah dapat dikeringkan menggunakan mesin.

Setelah proses penjemuran (pengeringan) selesai langkah selanjutnya adalah

proses pengupasan kuit buah merah ke kopi tanduk, kemudian dilakukan proses sortir

biji kopi tanduk hal ini dilakukan untuk memisahkan kopi tanduk dari kulit buah dan

kotoran lainnya yang masih menempel. Selanjutnya kopi yang telah disortir dikemas

dalam karung (sak) dan siap untuk dijual. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh

petani dalam pengolahan kopi Arabika buah merah dan tanduk terdiri atas biaya

tenaga kerja dan pengemasan sebesar USD $0,25 per kg yang terdiri atas biaya tenaga

kerja sebesar USD $0,15 dan biaya pengemasan USD $0,10 per kg.
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4.4.2.2 Proses Pengolahan Kopi Arabika yang dilakukan oleh Tengkulak

Proses pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh adalah pembelian dan

penjualan kopi tanduk dari petani. Setelah membeli kopi tanduk kopi diangkut ke

gudang untuk selanjutnya dijemur, pencucian dan sortir buah yang pecah yang

kemudian dijemur kembali selama beberapa minggu. Kopi yang telah dijemur lalu

dikemas dalam karung dan ditimbang, selanjutnya kopi yang telah dikemas dan

ditimbang dibawa ke tempat pedagang pengumpul kecamatan untuk dijual. Besarnya

biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh tengkulak dalam pengolahan kopi Arabika

sebesar USD $0,30 per kg yang terdiri atas biaya tenaga kerja dan biaya transportasi.

4.4.2.3 Proses Pengolahan Kopi Arabika yang di lakukan oleh Pedagang

Pengumpul Kecamatan

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul kecamatan

dalam proses pemasaran kopi Arabika yaitu pembelian dan penjualan kopi tanduk dari

petani maupun tengkulak. Kopi yang telah dibeli dari tengkulak akan dibawa ke

gudang untuk dilakukan sortir atau pengecekan terhadap kopi tanduk.

Setelah itu kopi yang telah disortir dimasukan atau kemas kembali ke dalam

karung (sak) dan ditimbang yang kemudian akan disimpan, hal ini dilakukan oleh

karena untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari pedagang besar. Jika sudah

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan kopi yang telah dikumpulkan akan diangkut ke

pusat pengolahan kopi Arabika untuk dijual ke pedagang besar. Besarnya biaya

pemasaran yang ditanggung oleh pedagang pengumpul kecamatan dalam melakukan

kegiatan pemasaran sebesar USD $0,35 per kg yang terdiri atas pengangkutan,

bongkar muat, penyimpanan dan pengemasan.
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4.4.2.4 Proses Pengolahan Kopi Arabika yang dilakukan oleh Pedagang Besar

Pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh pedagang besar dalam

memasarkan kopi Arabika terdiri atas pembelian kopi buah merah dari petani dan

pembelian kopi tanduk dari pedagang pengumpul yang nantinya akan diproses

kembali menjadi kopi beras (green bean) untuk dijual ke pedagang pengecer.

Kopi buah merah yang telah dibeli, dibawa ke gudang untuk diproses lebih

lanjut. Kopi yang telah diangkut diturunkan dari truck dan ditimbang kembali untuk

mengetahui volume (berat) dari kopi Arabika yang dibeli. Selanjutnya kopi disortir

atau dipisahkan dari kulit buah merah dengan buah yang berwarna hijau. Buah kopi

yang telah disortir dimasukan ke dalam bak atau tangki penampungan air untuk

memisahkan kopi yang masak dan baik akan diolah secara basah. Kopi yang baik

dapat diketahui melalui proses perambangan dalam air, kopi yang buahnya

mengambang akan diolah secara kering sedangkan buah yang tidak mengambang

akan diolah secara basah.

Langkah berikutnya memisahkan kopi dari kulit luar untuk menghasilkan pulp

(bagian daging buah). Pulp merupakan hasil pemisahan serat dari bahan baku yang

berserat atau berlendir, selanjutnya dilakukan fermentasi dengan tujuan untuk

melunakkan sisa lendir yang menempel pada permukaan kulit tanduk, sehingga pada

saat proses pencucian kembali akan mudah terlepas dan mempercepat proses

pengeringan.

Setelah proses fermentasi selesai dilanjutkan pada proses pencucian untuk

menghilangkan sisa lendir yang menempel. Pencucian dilakukan hingga bersih,

kemudian kopi yang telah dicuci, dijemur selama 2 hingga 3 minggu lamanya.

Selanjutnya kopi yang telah dijemur dimasukan ke dalam mesin pengupasan kulit

(huller) untuk menghasilkan kopi beras. Setelah proses penglupasan kulit (huller)
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selesai, kopi beras (green bean) disortir kembali untuk mendapatkan tingkatan atau

grade yang telah ditentukan.

Dari hasil penentuan grade tersebut kopi Arabika akan dikemas ke dalam

karung (sak) dan ditimbang, kemudian kopi yang telah dikemas diberi label dan

identitas perusahaan, yang nantinya akan diekspor dan dijual ke pedagang pengecer.

Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang besar dalam proses pengolahan

kopi Arabika terdiri atas biaya transportasi, bongkar muat, penyusutan, pengemasan,

sortasi dan grading, pemesanan serta penyimpanan.

Sementara proses pengolahan kopi tanduk yang dibeli dari pedagang

pengumpul, yakni kopi disortir, kemudian dijemur selama beberapa minggu.

Selanjutnya kopi diproses untuk mendapatkan kopi beras (green bean) menggunakan

mesin pengupasan kulit (huller). setelah proses pengupasan kulit selesai kopi dikemas

dan ditimbang serta diberi label identitas perusahaan, lalu disimpan di gudang, hal ini

dilakukan karena untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dari para pedagang

dalam membeli kopi beras (green bean) dan tanduk (parchment). Besarnya biaya

pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang besar dalam melaksanakan pengolahan

kopi disajikan pada lampiran 5.

4.4.2.5 Proses Pengolahan Kopi Arabika yang dilakukan oleh Pedagang

Pengecer

Aktivitas pemasaran dan pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh

pedagang pengecer dalam memasarkan kopi Arabika terdiri atas : pembelian kopi

beras (green bean) dan kopi tanduk dari pedagang besar untuk diproses menjadi kopi

bubuk. Kopi beras (green bean) yang dibeli, selanjutnya dilakukan proses

pemanggangan atau sangrai.
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Proses sangrai dilakukan dengan menggunakan oven, dalam proses

pemanggangan tersebut kopi yang dipanggang akan berubah warna, dari warna hijau

ke warna coklat atau gelap dan aroma yang dihasilkan sangat kuat. Waktu sangrai

bervariasi mulai dari 7 hingga 30 menit tergantung pada kadar air kopi beras dan mutu

kopi bubuk yang dikehendaki. Dalam proses pangang kopi terus diawasi guna

mendapatkan tingkat kematangan yang diinginkan, jika sudah mencapai tingkat

kematangan yang diinginkan kopi dikeluarkan dari oven dan dimasukan kedalam

sebuah wadah untuk di dinginkan. Selama proses pendinginan kopi diaduk terus agar

proses sangrai merata.

Kemudian kopi digiling dengan menggunakan mesin penggiling (grinder) untuk

menghasilkan butiran kopi atau serbuk kopi yang halus dan lembut. Selanjutnya kopi

bubuk hasil giling diisi ke dalam kantong aluminium foil atau plastik, kemudian

ditimbang dan ditutup kemasan dengan menggunakan mesin press. Kemudian kopi

yang telah dikemas diberi label produksi, identitas perusahaan dan merek dagang.

Setelah itu kopi bubuk yang telah dikemas dan diberi label produksi disusun dalam

karton atau kardus kemudian didistribusikan ke supermarket atau disimpan di dalam

ruangan atau gudang dengan sanitasi, penerangan dan ventilasi yang cukup. Biaya

pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer dalam pengolahan kopi beras

(green bean) menjadi kopi bubuk sebesar USD $0,35 dan USD $0,50 per kg yang

terdiri atas bongkar muat, penyusutan, pengemasan, pemesanan dan penyimpanan.

Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang besar dalam

melaksanakan pengolahan kopi disajikan pada lampiran 5.
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4.5  Harga Jual dan Beli Kopi Arabika

Harga jual dan harga beli kopi Arabika ditentukan berdasarkan pada harga kopi

Internasional, dengan mengacu pada harga kopi Internasional tersebut, maka melalui

Direktorat Nasional Pertanian dan Agribisnis Timor-Leste atau Direção National

Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC) mengeluarkan harga jual kopi Arabika

menurut jenis dan ukuran yang berlaku di Timor-Leste. Berikut disajikan harga jual

kopi Arabika menurut jenisnya pada tabel 10.

Tabel 10. Daftar Harga Jual Kopi Arabika Menurut Jenis dan Ukuran
Jenis Kopi Harga Kopi (USD/$) Ukuran (kg & bungkus)

Kopi buah merah (cherry) $0,33 - $0,35 per kg
Kopi tanduk (parchment) $0,37 - $1,70 per kg
Kopi beras (green bean) $2,00 - $2,50 per kg
Kopi bubuk
250 gram $3,00 - $5,00 per bungkus
500 gram $5,00 - $10,00 per bungkus
Sumber : Direção National Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC), 2015

Berdasarkan tabel di atas harga kopi yang dikeluarkan oleh Direção National

Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC), harga jual kopi buah merah (cherry)

berkisar antara USD $0,33 - USD $0,35 per kg, harga jual untuk kopi tanduk

(parchment) berkisar antara USD $0,37 - USD $1,70 per kg, sementara harga jual

kopi beras (green bean) berkisar antara USD $2,00 - USD $2,50 per kg dan untuk

harga jual kopi bubuk dibagi menjadi dua kategori menurut ukuran, yakni untuk

ukuran 500 gram harga jual kopi bubuk berkisar antara USD $5,00 - USD $10,00 per

kg/bungkus sedangkan untuk ukuran 250 gram harga kopi bubuk dijual dengan harga

berkisar antara USD $3,00 - USD $ 5,00 per kg/bungkus.

Harga jual kopi Arabika yang dikeluarkan oleh Direção National Plantas

Industria e Agro-comercio (DNPIAC) tidak jauh berbeda dengan harga jual kopi

Arabika yang berlaku di subdistrito Ainaro Vila. Harga jual dan harga beli kopi
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Arabika di subdistrito Ainaro cukup bervariasi, bila dilihat pada setiap tingkatan

saluran pemasaran yang dilalui oleh setiap lembaga pemasaran. Lebih jelasnya harga

jual dan beli kopi Arabika menurut jenisnya yang berlaku pada subdistrito Ainaro

Vila disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Harga Jual dan Beli Kopi Arabika Menurut Jenis Pada subdistrito
Ainaro Vila

Uraian

Jenis Kopi
Buah Merah, Tanduk, Beras & Bubuk

Harga Beli (USD/kg) Harga Jual (USD/kg)
Petani $ - $               0,33
Pedagang besar $              0,33 $               2,25
Pedagang pengecer $              2,25 $               3,00

Uraian

Jenis Kopi
Tanduk, Beras & Bubuk

Harga Beli (USD/kg) Harga Jual (USD/kg)
Petani $ - $               0,37
Pedagang pengumpul kecamatan $              0,37 $               2,50
Pedagang besar $              2,50 $               3,50
Pedagang pengecer $              3,50 $               5,00

Uraian

Jenis Kopi
Tanduk, Beras & Bubuk

Harga Beli (USD/kg) Harga Jual (USD/kg)
Petani $ - $               0,37
Tengkulak $              0,37 $               1,70
Pedagang pengumpul kecamatan $              1,70 $               2,50
Pedagang besar $              2,50 $               3,50
Pedagang pengecer $              3,50 $               5,00
Sumber : Data primer diolah, 2016.

Pada tabel 11, dapat dijelaskan bahwa harga jual dan beli kopi Arabika untuk

buah merah dijual oleh petani dengan harga sebesar USD $0,33 per kg kepada

pedagang besar, kemudian oleh pedagang besar diolah menjadi kopi tanduk dan kopi

beras, kemudian hasil dari proses pengolahan tersebut akan diekspor dan dijual

kembali ke pedagang pengecer dengan harga jual sebesar USD $2,25 per kg, dari

pedagang pengecer akan diproses menjadi kopi bubuk untuk didistribusikan ke
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supermarket dengan harga jual sebesar USD $3,00 per kg/bungkus untuk ukuran 250

gram.

Harga jual untuk kopi tanduk dijual dengan harga sebesar USD $0,37 per kg

oleh petani kepada pedagang pengumpul kecamatan. Dari pedagang pengumpul akan

diteruskan ke pedagang besar dengan harga jual sebesar USD $2,50 per kg. Dari hasil

pembelian tersebut oleh pedagang besar diolah menjadi kopi beras untuk diteruskan

ke pedagang pengecer dengan harga jual sebesar USD $3,50 per kg. Selanjutnya

pedagang pengecer mengolah kopi beras menjadi kopi bubuk untuk dijual ke

supermarket dengan harga jual sebesar USD $5,00 per kg/bungkus untuk ukuran

500gram.

Dengan demikian harga jual dan harga beli kopi Arabika yang berlaku di

subdistrito Ainaro Vila, sangat berbeda tergantung pada jenis kopi Arabika yang

dipasarkan serta tingkatan saluran yang dilalui, di mana setiap tingkatan saluran

pemasaran yang dilalui memiliki daerah pemasaran yang berbeda-beda serta proses

pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh setiap lembaga pemasaran pun

berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan

oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika.




