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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 Filosofi Kopi 

Filosofi kopi merupakan sebuah cerita dari novel berjudul Filosofi Kopi, 

karya Dee Lestari dipublikasikan 2005. Novel ini menceritakan bagaimana 

sebuah kopi menjadi gaya hidup. inti dari cerita Filosofi Kopi adalah kisah 2 

pemuda yang mendirikan warung kopi Bernama Filosofi kopi. Dalam cerita 

ini kopi menjadi obyek utama cerita dimana hal penting dari kopi dijelaskan 

dengan sudut pandang seorang barista yang tergila-gila oleh kopi. Dari 

serangkaian cerita yang terpenting dari sebuah kopi adalah berikut. 

1. Citarasa dan Aroma 

Citarasa dan aroma merupakan hal utama yang harus dipunyai oleh 

sebuah kopi. Citarasa ini didapat dari pengolahan dan kondisi asal kopi. 

Pada cerita ini konflik utama juga dari citarasa dan aroma. 

2. Pengolahan 

Pengolahan sebuah kopi macam-macam dijelaskan dalam cerita ini 

seperti tubuk, espreso dll. Dijelaskan pula dari di cerita ini pengolahan 

merupakan hal yang paling penting dalam memunculkan aroma dan 

citarasa dari kopi. Setiap takaran, waktu dan teknik harus tepat agar 

mencapai citasara dan aroma kopi yang sesungguhnya.  

3. Keselarasan 

Keselarasan lebih mengarah ke selera dalam menikmati sebuah kopi. 

Meminum kopi diibaratkan sebagai sebuah proses pencarian jatidiri, rasa 

yang tapat maka akan memunculkan diri dari pada tiap tegukan. 
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 Budidaya kopi 

1) Kesesuaian Lahan 

Kualitas tanaman kopi akan sangat bergantung pada kesesuaian 

lahan. Kualitas yang baik tentu akan lebih potensial menghasilkan biji 

kopi yang baik pula. Aspek yang mengindikasikan lahan tersebut sesuai 

untuk bididaya kopi adalah  

 ketinggian tempat 

 Curah Hujan dan Lahan 

 Bahan Tanaman dan Lingkungan Tumbuh 

Melihat 3 aspek tersebut aspek pertama dan kedua menjadi sangat 

penting karena tidak dapat dibuat oleh manuisia. kondisi tersebut 

berpengaruh terhadap keberlangsungan kualitas kopi dan budidaya itu 

sendiri. Karena kondisi geografis yang berbeda-beda yang berkaitan 

dengan aspek ketinggian tempat dan curah hujan serta lahan maka 

citarasa dari tiap tempat akan memiliki karakter yang berbeda-beda. 

Maka karakteristik yang khas dari citarasa sebuah kopi yang berkaitan 

dengan kondisi geografis menjadi hal yang penting untuk dipertahankan. 

Sertifikasi indikasi geografis yang dikeluarkan oleh direktorat jendral 

kekayaan intelektual. 

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah 

asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan 

geografis. Faktor lingkungan geografis bukan hanya melihat pada faktor 

alam namun juga termasuk pada faktor manusia, atau kombinasi dari 
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kedua faktor tersebut. Contoh kopi yang sudah mendapatkan sertifikasi 

Indikasi Geografis adalah Kopi Arabika Gayo, Kopi Arabika Kintamani 

Bali, Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing, Kopi Robusta Temanggung  

dll. 

Kondisi geografis yang melihat pada faktor geografis dan manusia 

menjadi hal pertama yang harus diperhatikan. Kesesuaian dengan alam 

dan perlakuan manusia akan menghasilkan kualitas yang bagus yang 

berbeda dengan hasil dari lokasi lain. Dengan kata lain alam merupakan 

obyek yang penting, keselarasan denganya akan menghasilkan sebuah 

hasil yang memiliki karakter yang bisa menjadi pembeda. 

2) Pengolahan. 

Pengolahan biji kopi adalah proses pengolahan buah kopi dari hasil 

penen hingga menjadi biji kopi yang siap untuk diolah dikonsumsi. pada 

umumnya dialkukan dengan dua cara yaitu cara basah dan cara kering 

pengolahan basah dibagi lagi menjadi dua cara yaitu basah giling kering 

dan basah giling semi kering. Perbedaan tiap cara pengolahan tersebut 

pada penggunaan air dalam pengolahanya. Berikut alur pengolahan kopi 

dengang cara basah dan kering.  
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Gambar 5.1 Pengolahan Kopi Secara Kering 

Pengolahan basah dalam pengolahanya membutuhkan air yang 

cukup banyak terutama pada saat pengupasan kulit, pencucian, dan 

penggilingan. Proses tersebut dalam pengolahanya mesin memerlukan 

air dalam pengerjaanya, proses ini umumnya digunakan dalam skala 

industri. Petani tradisional pada umumnya lebih memilih menggunakan 

sistem kering karena sistem ini lebih praktis dan tidak membutuhkan air. 

Sistem ini sangat menguntungkan bagi daerah yang sulit dalam distribusi 

air dalam jumlah yang banyak terutama pada area pegunungan. 

3) Citarasa 
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Citarasa sebuah kopi di tempat yang satu dengan tempat yang lain 

pasti berbeda karena perbedaan kondisi geografis. Pada proyek 

Ekowisata kopi yang terletak di Desa Mento, kabupaten Temanggung ini 

terdapat kebun kopi jenis robusta, dimana Tanggal 6 Desember 2016 

memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis (IG) dari direktorat jendral 

kelayakan intelektual dengan nomer ID G 000000053 sebagai Kopi 

Robusta Temanggung. Indikasi geografis adalah sebuah identitas dari 

kopi yang dihasilkan di Temanggung, sehingga pada saat kopi di kirim 

ke luar daerah bahkan luar negri kopi tersebut tidak dapat diklaim berasal 

dari daerah lain.  

Citarsa kopi sangat tepengaruh oleh kondisi geografis terhadap 

walaupun ada aspek lain yang mempengaruhinya, namun citarasa yang 

berasal dari kondisi geografis menjadi modal utama. Citarasa kopi 

robusta yang diproduksi di daerah Temanggung termasuk desa Mento 

memiliki citarasa yang khas. Citarasa tersebut berupa rasa manis gula 

bakar dan kacang sangrai dengan tekstur yang tebal. Citarsa tersebut 

merujuk pada hasil yang dikeluarkan oleh laboratoium sensory Kopi 

Ranin,  
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Gambar 5.2 Taster flavor wheel 

Sumber : Scanews.com 

 Sirkulasi  

alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-

ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun 

luar, menjadi saling berhubungan. Oleh karena itu kita bergerak dalam 

waktu melalui suatu tahapan ruang. Kita merasakan ruang ketika kita 

berada di dalamnya dan ketika kita menetapkan tempat tujuan. 

Sirkulasi Sebagai Penghubung Ruang 

Sirkulasi penghubung ruang adalah Pergerakkan atau ruang 

lingkup gerak suatu ruang yang saling berhubungan baik dengan fungsi, 

bentuk dan lainya. Sirkulasi penghubung ruang dibagi menjadi 3 yaitu 

sirkulasi melewati ruang, sirkulasi menembus ruang, dan sirkulasi 

berakhir dalam ruang 
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Pola Sirkulasi Ruang 

Pola sirkulasi ruang adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur 

ruang pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud 

menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang utuk 

dipergunakan. Pola sirkulasi dapat dibagi menjadi 5,  

 

1. Radial : Konfigurasi Radial memiliki jalan-jalan lurus yang 

berkembang dari sebuah pusat bersama. 

   

Pergerakan atau 
ruang lingkup gerak 
yang bertujuan untuk 
menghubungkan 
ruang  
 

Sirkulasi pergerakan 
atau ruang lingkup 
gerak yang berfungsi 
sebagai penghubung 
ruang satu dengan 
lainnya melalui atau 
menembus ruang 
yang lain. 

Suatu pergerakkan 
atau ruang lingkup 
gerak yang berfungsi 
sebagai pemfokus 
akses penghubung 
ruang yang dianggap 
penting dan berakhir 
pada satu ruang. 

Tabel 5.1 sirkulasi penghubung ruang 
Sumber: Ching (2007) 
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2. Network (Jaringan) : Konfigurasi yang terdiri dari jalanjalan 

yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. 

3. Linier : Jalan yg lurus dapat menjadi unsur pengorganisir 

utama deretan ruang. 

4. Grid : Konfigurasi Grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar 

yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan 

menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. 

5. Spiral (Berputar) : Konfigurasi Spiral memiliki suatu jalan 

tunggal menerus yang berasal dari titik pusat, mengelilingi 

pusatnya dengan jarak yang berubah. 

 

 Bambu utuk material bangunan 

Frick & Suskiyatno (1998) menyebutkan bahwa Bambu merupakan 

alternatif bahan yang ramah lingkungan dimana merupakan bahan yang 

aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain hal tersebut bambu 

sudah dikenal oleh nenek moyang kita bukan hanya untuk konstruksi 

bangunan namun juga digunakan untuk perabot dan alat rumah tangga. 

Bambu sudah digunakan untuk bahan rumah-rumah tradisional dengan 

konstruksi yang menjadi kearifan lokal. Konstruksi bambu juga menjadi 

sangat cocok pada daerah rawan gempa seperti di Indonesia karena 

elastisaitasnya. Bambu memiliki keunggulan ketahanan terhadap gaya tarik 

bahkan dapat disejajarkan dengan baja. Oleh karena bentuk pipa, bambu 

memiliki momen kelembaman yang tinggi olemomen kelembaman yang 
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tinggi olehkarena itu cukup baik untuk memikul momen lentur, Artiningsih 

(...). bambu di masa kini diolah menjadi bahan yang lebih praktis dalam 

pemakianya, balok bambu, seperti panel bambu,  bambu lapis, dll.  

Disamping kelebihanya bambu memiliki kelemahan seperti, rentan 

dari serangan hama perusak kayu (rayap, bubuk dan jamur) sehingga 

umurnya tidak panjang, selain itu karena tumbuh secara alami dan 

digunakan secara utuh panjang dan ukurannya sama, konstruksi 

penyambungan belum banyak diketahui masyarakat, dll. Kelemahan 

bambu saat ini sudah dipecahkan seiring perkembangan teknologi 

misalnya, teknologi sambungan dengan matrial lain seperti kayu, plastik 

atau logam. Untuk masalah ketahanaan deengan hama perusak kayu dapat 

diantisippasi dengan pengawetan baik secara tradisional maupun modern, 

Artiningsih (...). 

Pencegahan terhadap hama dan jamur dapat dilakukan dengan 

bambu. Bambu pada umumnya rentandengan serangan rayap karena 

mengandung banyak kanji dan merupakan tempat tumbuh yang baik baik 

dari suhu dan kelmebaban yang baik karena di daerah tropis. Bambu 

memiliki kadar selulosa 50-55% dari pada kayu. Tanpa perlakuan khsus 

pada pengewetan bambu hanya akan bertahan 2-3 tahun, sedangkan bila 

dilakukan pengawetan dan pemeliharaan umur bambu dapat lebih dari 15 

tahun. Secara garis besar pengawetan dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan cara tradisional dan dengan bantuan zat kimia. 
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Cara tradisional pertama pengawetan adalah dengan meletakan 

bambu secara berdiri dengan memberi bantalan pada bagian bawah untuk 

mengantisipasi kelembaban tanah yang naik. Tempat peletakan bambu di 

tempat yang teduh dengan kurun waktu satu hingga dua bulan. Cara kedua 

adalah dengan menggunakan api. Hama pada batang bambu akan mati 

dengan api dan asap yang di paparkan ke bambu, selain itu permukaan 

bambu akan lebih keras. Cara ini juga dapat digunakan untuk 

membengkokan bambu atau meluruskan bambu yang bengkok. 

Cara ketiga adalah dengan perendaman, dima terdapat dua teknik 

yaitu perendaman pada air mengalir dan pada lumpur. Perendaman bambu 

pada air mengalir umumnya dilakukan selama 8 bulan sampai dengan 12 

bulan, cara pengawetan ini sudah umum dilakukan oleh para leluhur pada 

daerah-daerah di indonesia dan hasil dari pengawetan dapat sudah teruji 

dan terbukti tahan lama hingga puluhan tahun. Cara perendaman dengan 

air (boucherie process) mengalir juga sering dilakukan oleh masyarakat 

lokal, dimana bambu direndam di sungai. Bambu yang direndam ini pada 

umumnya digunakan untuk konstruksi atap seperti reng usuk dan blandar. 

Perendam di dalam lumpur sama halnya dengan perendamaan dengan air 

mengalir dimana tujuan utamanya mengurasi kadar seluosa dalam batang 

yang notabenya merupakan makanan rayap dan kumbang bubuk. Metode 

ini dilakukan dengan merendam batang bambu pada kolam lumpur. 

Kekurangan metode ini adalah bambu akan berubah warna dan berbau 
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lumpur yang cukup mengganggu, namun cara pengawetan ini ramah 

lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia dan mudah dilakukan. 

1. Cara Pengawetan 

Cara pengewetan dengan kimiawi dapat dilakukan dengan lima 

cara yaitu perendaman bilah bambu, cara penekanan (boucherie 

process), pengaliran, penyimapanan dalam sebuah drum (stepping) 

maupun dengan pengecatan dengan zat penolak serangga. Setiap 

pengawetaan tersebut menggunakan bahan kimia tertentu dimana 

tujuan utamanya dalah mengurangi kadar kanji ataupun selulosa agar 

hama tidak menyerang bambu, Frick (2004). 

Pengawetan dengan cara perendaman dilakukan dengan 

merendam batang bambu pada sembuah kolam yang sudah diberi 

pengawet. Lama perendaman cukup dua sampai lima hari oleh karena 

itu cara ini dapat dikatakan paling sederhana. Cara selanjutnya adalah 

pengewetan dengan cara pengaliran (boucherie process). Cara ini 

dilakuka dengan mengalirkan cairan pengawet pada batang bambu yang 

baru dipotong (termasuk daun dan tangkainya), selang dialirkan pada 

pada pangkal atau ujung bawah bambu. bahan pengawet yang dialirkan 

dari drum ke bambu dengan selang akan mengalir hingga pucuk bambu, 

proses ini dilakukan selama dua hingga lima hari, Frick (2004). 

Cara ketiga adalah dengan pengaliran cairan pengawet layaknya 

boucherie process namun diberi tekanan untuk lenih mempercepat 

cairan pengawet sampai pada ujung bambu. tekenan tersebut didapat 
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dari pompa udara yang digunakan untuk memompa udara di tangki 

sehigga distribusi cairan ke batang bambu akan lebih cepat. Cara 

selanjutny adalah dengan meletakan batang bambu pada drum besi 

yang sudah diberi larutan kimia pengawet bambu. cara ini mengandalkan 

daya hisap pembuluh rambut pada batang bambu. cara pengawetan 

pertama hingga ke empat harus menunggu kadar air dalam batang 

bambu 10-15% untuk dapat dikatan kerinng dan dapat digunakan untuk 

bahan bangunan. Cara terahir adalah pengecatan. Cara ini dapat 

dilakukan setelah bambu kering, maka cara ini dapat dikombinasikan 

dengan cara sebulmnya. Zat kimia yang digunakan untuk mengecat 

dapat menggunakan sari daun pohon imbau (Azadirachta indica), Frick 

(2004). 

2. Bahan Bangunan dari Bambu 

1) Batang, Pelupuh dan bilah bambu 

Batang bambu merupakan penggunaan bambu secara utuh atau 

bulat dimana bentuk ini sering diaplikasikan untuk struktur karena 

kondisi prima bambu untuk keperluan struktural adalah dengan bentuk 

utuh. Sedangkan bilah bambu merupakan bagian bambu yang didapat 

dengan membelah ke bagian yang lebih kecil. Bilah bambu untuk 

masyarakat desa digunakan untuk berbagai macam olahan seperti 

anyaman, usuk, reng bahkan struktur atap. Sedangkan bilah bambu 

merupakan olahan bambu dengan menjadikanya papan dengan cara 

memecah bambu dan direntangkan. Dengan kondisi yang sudah 
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direntangkan dan menjadi bidang bambu dapat digunakan untuk 

lantai, plafon maupaun dinding. 

2) Anyaman bambu 

Anyaman bambu merupakan cara paling dasar untuk menyusun 

bilah bambu menjadi material yang serba guna. Menganyam adalah 

menghubungkan bilah bambu tanpa alat bantu namun tidak terlepas. 

Tegangan dari bilah bambu pada titik silangan mengakibatkan gaya 

gesek yang tinggi, pada kondisi tersebut bentuk anyaman tidak akan 

berubah walaupun diberi tekanan. 

Anyaman dapat dibuat terbuka maupun rapat tergantung 

kebutuhan. Selain itu arah anyaman jug akan menjadikan mozaik atau 

tekstur yang berbeda-beda. Masyarakat pedesaan ssecara tradisional 

menjadikan hasil persilangan bilah bambu yang rapat membentuk 

mozaik untuk keperluan estetika. namun pada kandang atau pawon 

anyaman bambu yang diaplikasikan dibuat tidak rapat dan berongga, 

hal tersebut meruapakan cara untuk menyiasati penghawaan 

ruangan, dimana angin akan dapat keluar masuk melalui lubang yang 

dihasilkan dari celah anyaman yang tidak rapat. 

3) Bambu Lapis 

Bambu lapir merupakan papan atau panel yang terdiri dari blilah 

bambu yang disusun sejajar dan melintang (laminated board). Dapat 

juga terdiri dari susunan anyaman yang diikat oleh perekat dan di pres, 

sama halnya seperti susunan bilah bambu sebelumnya yang juga 
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dalam susunanya juga berjumlah ganjil, Frick (2004). Bahan perekat 

bambu tersebut tahan akan air dan cuaca dan terbuat dari poliuretan. 

Pemanfaatan bambu lapis sangat banyak pada bangunan karena 

bentuknya yang berupa papan. Layakya panel dari kayu (triplek) 

bambu lapis dapat digunakan untuk daun pintu atau jendela, dinding 

penyekat, plafon, lantai parket bambu bahkan untuk bekisting.  

 Membangun di Lerengan 

Lerengan atau daerah berkontur merupakan tempat yang secara 

tradsisi sudah dihuni selama ribuan tahun. Tinggal di lerengan bukan hanya 

spekulasi tanah melaikan sebuah perkembangan budaya yang dinamis. 

Tinggal di lerengan atau kota bukit (uptown) bagi negara-negara di eropa 

merupakan sebuah kehormatankarena melambangkan status yang tinggi, 

Frick & Mulyani (2006).  

Organisasi ruang 

Kebutuhan ruang yang lebar akan membutuhkan penanganan khusus 

berkaitan dengan lahan berkontur. Luasan bangunan yang lebar akan 

bermasalah bila dijadikan dalam satu masa bangunan berkaitan dengan 

struktur maka akan banyak pemisahan baik secara pengelompokan ruang 

atau ruang tersebut berdiri sendiri. Oleh karena itu organisasi ruang menjadi 

hal yang perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap penentuan 

struktur yang digunakan. Organanisasi ruang dibagi menjadi 5 jenis yaitu 

teerpusat, linear, radial, terklaster dan grid.  
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Organisasi ruang llinear meruapakan organisasi yang fleksibel dapat 

merespon kondisi tapak yang berkontur. Organisasi ruang linear 

meruapakan organiasai ruang yang berulang secara berurutan hingga 

seolah membentuk garis. Begitu pula bila menggunakan organisasi cluster 

yang menyebar dan mengelompokan ruang ruang yang memiliki kedekatan 

maka bentuk banguan akan jauh berbeda dengan organisasi linear karena 

tiap kelompok dapat membentuk masa sehinga terkesan lebih variatif. 

Organisasi ruang terpusat merupakan pengorganisasian ruang dengan 

menggunakan ruang yang dijadikan ruang sentral dan dikelilingi ruang 

sekunder. Organisasi radial pada dasarnya merupakan organisasi ruang 

yang menjadi sentral organisasi linier ruang yang memanjang dengan cara 

melingkar atau radial. Organisasi grid ruang-ruang yang diorganisasikan 

dengan sebuah modul, sehingga akan terlihat lebih rapi namun terkesan 

monoton, Ching (2007). 

Teknik pengolahan lereng 

Hal yang menjadi penting dalam membangun di lereng adalah sistem 

pengolahan lereng yang berhubungan dengan lantai bangunan. cara yang 

umum digunakan adalah Split-level dan sengkedan. Split-level berarti 

bangunan yang menyesuaikan dengan kemiringan tanah dimana 

penyesuaian tersebut disiasati dengan penataan level lantai yang dibuat 

berundak mengikuti kemiringan tanah. Sistem ini tidak menapak pada tanah 

atau dengan model  panggung, Frick & Mulyani (2006). 
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Gambar 5.3 sistem Split-level 
Sumber : Frick & Mulyani (2006) 

Sistem Sengkedan hampir sama dengan sistem split level yang 

menyesuaikan level lantai dengan kemiringan tanah dimana dibuat dengan 

sistem berundak, namun berbeda dengan sistem split level yang tidak 

melukai tanah dalam perbedaan tiap level lantainya. Sistem sengkedan 

cenderung memotong tanah atau cut and fill dalam pengolahanya.  

Bentuk ini Karena lantai bangunan menesuaikan dengan ketinggian 

tanah dan berundak ketinggian ruang akan berbeda-beda,  

 
Gambar 5.4  sistem sengkedan 
Sumber : Frick & Mulyani (2006) 
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Dari pengolahaan tersebut akan menyisakan permasalahan pemilihan 

bentuk atap, bila memilih bentuk atap yang menyatu maka atap akan 

menyesuaikan kemiringan yang dihasilkan dari ruang-ruang yang ada, dan 

menghasilkan atap yang menyatu dari atas hingga bawah. Namun bila 

menggunakan ketinggian atap yang berbeda pada tiap ruang sesuai 

kebutuhanya maka akan menghasilkan bentuk yang lebih dinamis karena 

akan naik turun sesuai level lantai dan kebutuhan ketinggian ruang. 

Kombinasi dari sitem struktur, organisasi ruang pada topografi lerengan 

akan menghasilkan bentuk yang bermacam-macam. Selain itu bentuk atap 

yang sesuai kebutuhan akan menambah kekayaan bentuk yang dihasilkan.  

 

  


