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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kopi adalah bidang perkebunan yang paling dekat dengan masyarakat, dari

golongan bawah sampai atas. Kopi pun salah satu andalan hasil perkebunan yang di

ekspor selain kakao, sawit, maupun karet.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil devisa negeri. Berdasarkan data

statistik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, kopi adalah salah satu

komoditas perkebunan yang berpotensi terutama jika dilihat dari proporsi luas lahan

tanaman kopi, khususnya kopi jenis robusta seluas 8.158,55 hektar dengan produksi

7.388,79 ton.

Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi terbesar nomor empat dunia, dan

juga merupakan pengekspor robusta kedua sedunia.

Lalu setelah pemerintah hindiabelanda meninggalkan Indonesia, perkebunan

rakyat terus berkembang, untuk perkebunan milik swasta berada di Jawa Tengah,

Jawa Timur dan sebagian berada Sumatera dan perkebunan negara tersisa di daerah

Jawa Timur dan JawaTengah.

Kabupaten Temanggung juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi

robusta di Indonesia, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Bejen, Pringsurat,

Candiroto dan Jumprit dan telah menembus pasar ekspor dunia, hasil dari wawancara

dengan pemerhati kopi Temanggung sekaligus pemilik salah satu kedai kopi di

Semarang.
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Tabel 1.1 Luas Areal Perkebunan Kopi Jawa Tengah

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013)

Akan tetapi kopi hasil olahan daerah Temanggung masih dijual dalam bentuk

biji, diantaranya kopi arabika dan robusta yang paling banyak.

Kopi Arabika Temanggung memiliki luas daerah tanam sebesar 918,19 hektar,

dengan hasil produksi 504,44 ton. Sedangkan peraninya sebanyak 8.962 jiwa.

Menurut salah satu petani kopi Temanggung Pak Mungkidi, kopi yang baik

ditanam didaerah lahan tembakau seperti Temanggung adalah jenis Arabika, dataran

tinggi tersebut cocok untuk ditanam pada lereng gunung seperti gunung sindoro dan

sumbing. Beliau mengatakan, bahwa di daerah tersebutkopi memang hanya menja di

tanaman pendamping yang bermanfaat menanggulangi ataupun mencegah erosi,

bersifat ekologi, dan dari segi ekonomi memiliki suatu nilai.

Tanaman kopi di Temanggung sendiri memiliki keunikan pada aromanya yang

berkarakter seperti aroma tembaku, sehingga hal ini menjadi pembeda dengan biji

kopi lain yang ada di Indonesia.
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Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah peningkatan konsumsi kopi

diIndonesia meningkat, namun tak seimbang dengan hasil produksi kopi Indonesia.

Dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, Indonesia memiliki peringkat

konsumsi sekitar empat sampai lima juta karung setiap tahunnya, atau sekitar tiga

ratus ribu ton. Angka yang sangat kontras bila disandingkan dengan negeri matahari

terbit, Jepang yang tidak produksi kopi, akan tetapi diberikan predikat sebagai negara

tradisional pengkonsumsi kopi dengan nilaisebesar tujuh setengah juta karung setiap

tahun, yang memiliki penduduk sebanyak 126 juta jiwa.

Moelyono Soesilo, seorang pengamat kopi Indonesia dan Wakil Ketua

Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI),menyampaikan bahwa, pertumbuhan

konsumsi kopi Indonesia sebesar lima sampai enamp persen ini tidak dapat

memberikan pengaruh penyerapan dari hasil produksi. Kenyataannya sekitar 300 ribu

ton kopi yang dikonsumsi masyarakat, baru sekitar 40 % yang murni hasil dari kopi

Indonesia,sedangkan 60 % adalah hasil import dari beberapa negara tetangga

khususnya didominasi olah Vietnam. Indonesia memiliki hasil kopi Robusta dan

Arabaika namun secara penyajian masyarakat menyukai hasil saji dari teknik tubruk,

dimana kopi tubruk memiliki sensasi rasa pait seperti robusta, masyarakat sendiri

mulai terbiasa dengan rasa kopi white coffee dimana mulai populer ditahun 2010an.

Moelyono menambahkan hal ini sebenarnya sangat sederhan dimana white coffee

memiliki komposisi mudah hanya kopi dengan krimer tetapi memiliki markerting

yang baik.

Sehingga hal ini memiliki dampak terhadap kopi asli olahan Temanggung

yang kebanyakan arabikanya tidak menjadi populer dikalangan penikmat kopi

Indonesia, yang telah terbiasa dengan robusta dan kopi dalam kemasan dengan

marketing yang bagus.

Sejatinya kopi Temanggung dengan keunikan pada aromanya,memiliki

nilai potens itinggi.

Dari beberapa point masalah yang telah diuraikan diatas oleh sebab itu sebagai

seorang mahasiswa desain saya merancang sebuah media berupa audio visual

informasi mengenai kopi lokal Indonesia dengan pendekatannya adalah tutorial

membuat kopi dengan metode manual brewing.

Manual brewing dipilih karena dalam membuat sebuah kopi dengan metode

ini pembuat secara tidak langsung mengenali biji kopi yang mereka gunakan, dan
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dengan mengenal biji kopi mereka harus tahu mengenai informasi penanaman dan

proses biji kopi hingga siap disajikan.

Manual brewing merupakan salah satu cara menyajikan kopi yang diseduh

dengan cara manual, tanpa menggunakan mesin espreso dan sebagainya. Dengan

metode ini pembuat memiliki kebebasan untuk menciptakan cita rasa seperti apa yang

akan dimunculkan di hasil penyajiannya, sehingga hal ini menjdai keunggukan

tersendiri bagi metode ini dibandingkjan dengan metode yang menggunakan mesin.

Pada perancangan ini akan terfokuskan pada teknik manual brew V60, karena

banyaknya metode manual sehingga yang diplih adalah metode yang paling banyak

digemari masyarakat serta memiliki harga alat yang sangat terjangkau.

Tujuan perancangan ini adalah untuk memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai kondisi kopi di Indonesia khususnya Kopi Arabika

Temanggung dan keadaan para petani kopi yang melakukan proses penanaman hingga

menjadi biji kopi siap di sajikan yang nantinya akan disampaikan melaui audio visual

dan melalui website, adapun biji kopi yang dipilih adalah biji kopi Jumprit, karena

kopi Jumprit yang sempar menjuarai ajang kopi internasional namun tidak dikenal

dinegerinya sendiri, dan ironisnya kurang diminati oleh masyarakat Indonesia yang

karena tergolong jenis kopi arabika.

I.2 Identifikasi Masalah

1. Konsumsi kopi meningkat akan tetapi 40 % kopi Indonesia yang beredar, 60 %

adalah impor, hanya karena harganya murah padahal segi kualitas jauh dibandingkan

hasil olahan kopi Indonesai.

2. Masyarakat terbiasa dengan cita rasa robusta dan kopi dalam packaging, yang

berdampak pada kopi Arabika Temanggung sehingga dibeli dengan harga yang murah

oleh para tengkulak kopi.

3. Sebagian besar kopi hasil produksoi di daerah Temanggung adalah jenis Arabika

yang mana lidah Indonesia masih terbiasa dengan kopi Robusta.

4. Kurangnya informasi yang membahas mengenai kopi Indonesia, sehingga

masyarakat sendiri kurang mengenal kopi Indonesia.
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I.3 Pembatasan Masalah

1. Ruang Lingkup Perancangan

a) Lingkup Wilayah

pada perancangan ini mencakup wilayah Semarang dan Temanggung untuk

mencari insight mengenai lifestyle minum kopi dan target sasaran serta

tentang insight mengenai kopi itu, Semarang dipilih karena sebagai salah satu

kota besar di Indonesia dan mengalami pertumbuhan kedai kopi cukup

meningkat, dan daerah Temanggung untuk mencari tahu seputar biji kopi dan

petani kopi di Temanggung.

b) Lingkup Teknis

Perancangan audio visual berupa audio visual tutorial mengenai proses

membuat kopi dengan metode manual brewing yang telah dipilih yaitu

metode v60, berbahan kopi Jumprit Temanggung.

2. Lingkup Pembahasan

Memperlihatkan kondisi tentang kopi Indonesia dengan melalui sudut pandang proses

kopi dari awal ditanam hingga siap disajikan melalui metode v60 sehingga diharapkan

sekali masyarakat semakin tahu tentang kopi Indonesia dan cara pembuatan yang bisa

dilakukan dimana saja dengan biaya yang terjangkau.

I.4 Perumusan Masalah

Konsumsi kopi meningkat tapi masyarakat Indonesia masih berkutat kopi

kemasaan, sehingga kurang peduli untuk mencoba rasa lain dari biji kopi Indonesia.

Dengan adanya sebuah media informasi audio visual ini yang berbicara tentang biji

kopi Jumprit dengan manual brew v60 dapat membuat banyak khalayak Indonesia

lebih peduli akan kopi di Indonesia yang sebenaranya berbanding terbalik dengan

konsumsi kopi di Indonesia yang meningkat.

Banyak masyarakat khususnya anak anak muda yang gemar membeli kopi dan

mengunjungi coffee shop, akan tetapi tidak terlalu memperdulikan biji kopi yang

mereka sendiri minum. Jika hal ini terus dibiarkan tentu akan sangat berdampak sekali

terhadp nasib petani kopi di Indonesia, dan jangka panjangnya sangat berdampak pada

pendapatan negeri ini melalui komoditas perkebunan kopi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah yang terkait dengan perancangan

Desain Komunikasi Visual ini adalah, “bagaimana cara menyampaikan pesan melalui
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media audio visual untuk memberikan informasi mengenai kopi nusantara terkhusus

kopi Jumprit Temanggung melalui cara pengolahannya dengan metode manual

brewing v60?”

I.5 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan ini adalah untuk memberikan informasi secara bertahap

kepada masyarakat mengenai kopi di Indonesia dimaana pada perancangan ini akan

dimulai dengan membahas khusus biji kopi Jumprit Temanggung .

I.6 Manfaat Perancangan

A. Bagi Masyarakat

2. Mencipatakan rasa bangga bagi masyarakt Indoinesia yang memiliki komoditi

kopi yang diakui oleh dunia.

3. Memaparkan informasi mengenai kondisi industri kopi Indonesia.

3. Masyarakan mendapat informasi baru tentang cara mengolah kopi dengan

metode metode tertentu..

B. Bagi Petani kopi

1. Pekerjaan sebagai petani kopi semakin diketahui oleh masyarakat baik dari

segi kesuliatannya dan resiko resikonya.

2. Dapat lebih diapresiasi oleh masyarakat Indonesia.

C. Pelaku Industri Kopi

1. Menyadari potensi kopi Indonesia sehingga membantu dalam perekonomian

dalam negeri

D. Bagi Pendidikan

1. Tentunya dapat bermanfaat menambahkan edukasi tentang kopi nusantara

yang merupakan salah satu produk asli Indonesia yang dikenal di luar negeri.
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tinjauan Pustaka

Digunakan sebagai cara dalam pencarian data mengenai kondisi industri kopi di

Indonesai, serta sebagai bahan upaya dalam menentukan strategi untuk dapat

menyampaikan pesan melalui media perancangan yang dibuat yaitu media audio

visual.

1.7.2 Observasi

Pengamatan lapangan berdasarkan hasil dari identifikasi masalah mengenai

keadaan indusrti kopi di Indonesai khususnya di Semarang dan Temanggung

1.7.3 Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak pihak terkait sebagai subyek utama dari

permasalahan yang akan dibahas dalam perancangan media audio visual ini. Yaitu

kepada petani kopi, pemilik usaha dibidang industri kopi, dan pengamat kopi

temanggung khususnya kopi Jumprit Temanggung.

1.7.4 Metode Kualitatif

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai persepsi dari konsumen

khusunya konsumen yang didominasi anak muda mengenai kopi Indonesia,

khususnya kopi jenis arabika

I.8 Sistematika Penulisan

I.8.1 BAB I Pendahuluan, berisi:

Latar Belakang Masalah,Identifikasi Masalah,Pembatasan Masalah,

Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian,Metode Penelitian,

Sistematika Penulisan

I.8.2 BAB II Tinjauan Umum, berisi:

Kerangka Berpikir,Landasan Teori,Kajian Pustaka,Studi Komparasi

I.8.3 BAB III Strategi Komunikasi, berisi:

Analisis,Sasaran Khalayak (Target Audience),Strategi Komunikasi
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I.8.4 BAB IV Strategi Kreatif, berisi:

Konsep Visual,Konsep Verbal,Visualisasi Desain

I.8.5 BAB V Kesimpulan dan Saran
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