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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1.Latar Belakang 

Indonesia di kenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya memiliki 

mata pencaharian di bidang pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), jumlah petani di Indonesia sebanyak 31.705.337 orang, dari sektor pertanian di 

atas, dibagi menjadi beberapa subsektor, subsektor tanaman pangan 20.399.139 

orang, sebsektor hortikultura 11.940.989 orang, subsektor kehutaan 7.249.030 orang 

dan dari subsektor perkebunan 14.116.465 orang.Dari subsektor perkebunan salah 

satunya adalahpetani penghasil kopi yang sekarang ini sedang mulai lebih di 

perhatikan oleh pemerintah dikarenakan kopi adalah hasil bumi yang sedang 

melonjak naik pengonsumsiannya baik dalam negri maupun di luar negri. 

Indonesia merupakan negara produsen kopi ketiga terbesar di dunia setelah 

Brazil, dan Vietnam. Dengan memiliki 9 daerah produksi dengan luas total mencapai 

1.300.000 hektar, dapat menghasilkan lebih dari 750.000 ton pertahun. Dari total 

produksi, sekitar 67% kopinya diekspor dengan total nilai transaksi kebutuhan dalam 

negeri. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri berdasarkan hasil survei LPEM sebesar 

1,6 Milyar dolar sedangkan sisanya (33%) untuk memenuhi UI tahun 1989 adalah 

sebesar 500 gram/kapita/tahun. Dewasa ini tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah 

mencapai 950 gram/kapita/tahun.(aeki-aice.org) 

 Dapat dilihat dari data Statistik Perkebunan Indonesia (SPI) di bagian 

perkebunan kopi, luas areal dan produksi kopi dari perkebunan rakyat, perkebunan 

besar negara dan besar swasta (PR+PBN+PBS) menurut provinsi dan keadaan 

tanaman di tahun 2017.(Statistik Perkebunan Indonesia 2015 – 2017) 
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Tabel 1.1 

 

Kopi adalah salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak 

berabad-abad silam.Hingga saat ini kopi merupakan salah satu komoditas yang dapat 

dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia 

meningkatnya industri kopi dan konsumsi kopi berpengaruh dengan peningkatan 

kesejahteraan dan perubahan gaya hidup masyarakat indonesia. 

 Konsumsinya yang meluas diberbagai kalangan yang membuat kopi menarik 

untuk diteliti. Di Indonesia komoditas kopi merupakan salah satu subsektor pertanian 

yang mempunyai andil cukup penting penghasil devisa ketiga terbesar setelah kayu 

dan karet. Kopi sebagai tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang 

menarik bagi banyak negara terutama negara berkembang, karena perkebunan kopi 

memberi kesempatan kerja yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan devisa yang 

sangat diperlukan bagi pembangunan nasional. 

Salah satunya adalah daerah penghasil kopi yang berada di Jawa Tengah itu 

sendiri yang bernama Dusun Jumprit yang terletak di Desa Tegalrejo, yang berjarak 

kurang lebih 21 Km arah Barat Laut dari Kota Temanggung. Dimana belum lama ini 

Kopi Arabika Dusun Jumprit mendapatkan juara 3 pada festival kopi temanggung 

pada tahun 2016.Kopi Arabika Dusun Jumprit memiliki karakteristik berbeda 

dibanding Kopi yang ada di Temanggung dan Kabupaten temanggung lainya yang 

memiliki karakter keasaman rendah dengan karakter rasa lemony 

,floral,caramel,chocolate,spicedan honeyed sedangkan kopi arabika Dusun Jumprit 

memiliki rasa citrus , floral , nutty, chocolatte, tobacco dan spice hal ini dapat 

menjadi suatu cirikhas dan daya tarik tersendiri untuk kopi temanggung asal desa 

Jumprit.Saat ini, kebanyakan petani Arabika Dusun Jumprit  sangat disayangkan 

belum memiliki edukasi tentang penyamarataan proses pasca panen kopi agar 

mendapatkan hasil kopi yang memiliki mutu baik dan berkarakter kuat, sehingga hasil 

bumi tersebut belum dapat terjaga mutu dan hasil yang seragam. 
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1.2.Indentifikasi Masalah 

Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia, Indonesia 

menyimpan berbagai macam potensi biji kopi yang mimiliki cirikhas di setiap 

daerahnya, salah satunya di dusun Jumprit kota Temanggung ini. Namun pada 

penanganan kopi di dusun jumprit kurang adanya penanganan yang baik dan 

berstandart yang telah di tentukan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan kopi yang 

dihasilkan tidak memiliki kestabilan yang baik, selain itu kopi tersebut dapat 

mengalami penurunan mutu pada hasil setengah matang nya (green bean) dan juga 

pada saat penyimpanan biji kopi tersebut. 

 

1.3.Pembatasan Masalah 

Lingkup batasan dalam perancangan ini adalah masyarakat di dusun jumprit 

yang mayoritas matapencahariannya adalah sebagai petani kopi, berusia rata – rata 30 

- 35 tahun, memiliki pendidikan rata – rata SMA yang menjadi sample, dalam 

observasi yang telah dilakukan, para petani ini memiliki kegiatan di kesehariannya 

dalam bertani, seperti melakukan penanaman, pengecekan, pemupukan pada periode 

tertentu di kebun kopi mereka, mereka tidak memiliki kebun kopi sendiri, tetapi 

pemerintahan menyediakan lahan untuk ditanami kopi dan pemerintah juga 

menyediakan lahan “kontrakan” untuk disewakan kepada warga yang ingin menanam 

kopi atau sayuran dan lain sebagainya, petani dalam bermaysarakat seperti, adanya 

layar tancap sebagai satu – satunya hiburan warga di dusun jumprit selain adanya 

kegiatan – kegiatan yang di programkan oleh pengurus dusun.  
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Gambar 1.1 Kebun kopi di dusun jumprit 

 

Perancangan ini akan membahas tentang bagaimana cara mengedukasi petani 

kopi disana agar menjadi petani kopi yang berkualitas dan menghasilkan hasil bumi 

yang bermutu dan memiliki daya saing. 

 

1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, Bagaimana membantu 

petani untuk memahami instruksi standart tentang pasca panen di dusun 

jumprit temanggung melalui media komunikasi visaual? 

 

1.5.Tujuan Perancangan 

Tujuan dari adanya penelitian dan karya ilmiah ini diharapkan pemerintah 

dapat mendukung para petani dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya 

di bidang pertanian kopi.Membantu pemerintah dalam memonitori dan lebih 

mengedukasi sumber daya manusia di dusun jumprit dalam memperdalam bidang 

pertanian kopi dan menimbulkan keinginan untuk memajukan serta mengembangkan 

hasil bumi khususnya kopi. 
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1.6.Manfaat Perancangan 

1.6.1 Bagi Petani 

o Meningkatkan sumber daya petani kopi 

o Mendapatkan informasi cara meningkatkan mutu dalam pengolahan 

pasca panen kopi 

o Mendapatkan informasi cara menjaga kualitas kopi yang akan 

disimpan untuk beberapa waktu kedepan  

o Meningkatkan pereknomian petani kopi 

 

1.6.2 Bagi Pemerintah 

o Membantu program pemerintah dalam memajukan dan 

mensejahterakan kehidupan petani  

o Membantu pemerintah untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran. 

o Membantu pemerintah untuk menjembatani pemberian informasi 

kepada petani. 

 

1.6.3 Bagi Masyarakat 

o Dapat merasakan hasil kopi dari petani di dusun jumprit temanggung. 

o Masyarakat dapat mengenal kopi dari dusun jumprit temanggung. 

 

1.7.Metode Pengambilan Data 

1.7.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengunjungi lokasi secara langsung, pengambilan data dengan 

mengunjungi dusun jumprit yang berada di temanggung secara langsung dan 

melakukan pengamatan aktifitas keseharian warga dan petani di daerah 

tersebut. Gaya hidup mereka dan pola pemikiran petani terhadap pekerjaan 

yang mereka jalani selama ini, serta menggali lebih dalam tentang 

permasalahan yang mereka alami saat ini, dikarenakan dalam perencanaan ini 

harus meninjau langsung lokasi dan melakukan pengamatan agar 

mendapatkan data yang lengkap untuk dilakukan analisis permasalahan pada 

lokasi yang sebenarnya. 

 

 



 6 

1.7.2 Wawancara 

Melakukan wawancara dengan narasumber beberapa petani kopi yang 

ada di dusun jumprit guna mengetahui secara mendalam tentang pola pikir 

petani kopi di dusun tersebut, selain itu wawancara ini digunakan sebagai 

bahan untuk memperkuat perancangan yang akan di lakukan sebagai solusi 

permasalahan yang terdapat di dusun tersebut, syarat yang menentukan warga 

sebagai narasumber antara lain, bermatapencaharian sebagai petani, menjadi 

petani yang aktif (aktif melakukan kegiatan bertani), dan petani yang terjun 

langsung dalam proses pascapanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 1.2 Proses observasi 

1.7.3 Metode studi pustaka  

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap 

buku pedoman yang telah di susun oleh pemerintah berdasarkan dengan 

standart yang ada. Pedoman ini digunakan sebagai dasar pembuatan desain 

yang akan dirancang untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 

 

1.8.Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, Berisi : 

  1.1 Latar Belakang Masalah 
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  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 

 

 Bab II Tinjauan Umum, berisi : 

  2.1 Kerangka Berpikir 

  2.2 Landasan Teori 

  2.3 Kajian Pustaka 

  2.4 Studi Komparasi 

 

 Bab III Strategi Komunikasi, berisi : 

  3.1 Analisis 

  3.2 Sasaran 

  3.3 Strategi Komunikasi 

 

 Bab IV Strategi Kreativ, berisi : 

  4.1 Konsep Verbal 

  4.2 Konsep Visual 

  4.3 Visualisasi Design 

 Bab V Kesimpulan dan Saran 
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1.9Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2 skema prancangan 
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