
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kopi merupakanminuman yang sudahterkenal di seluruhdunia, dan 

semuamasyarakatduniadipastikanselalumengkonsumsiberanekamacamjenis 

kopi, mulaidari Kopi Arabica, Kopi Robusta, Kopi Luwaksertasejenisnya.Kopi 

Robusta adalahketurunandaribeberapajenis kopi yang telahadaterutama kopi 

jenisCanephora. Kopi Robusta akantumbuhbaik di ketinggian 400-700 meter 

daripermukaanlaut, sertamemilikikualitas yang lebihrendahdari Kopi Arabika 

(sumber: situs wikipedia.com). 

Kopi Arabikamerupakan kopi tradisional yang rasanyadianggap paling 

enakolehparapenikmat kopi.Biji kopi arabikamemiliki ciri-ciriukuranbiji yang 

lebihkecildibandingkanbiji kopi jenisRobusta,kandungankafein yang 

lebihrendah,rasa dan aroma yang lebih  nikmatsertaharga yang lebihmahal. 

Kopi Arabikapertamadideskripsikanoleh Linnaeus padatahun 

1753.Varietasterbaik yang dikenaladalahjenisTypicadanBourbon 

dandarijenisiniberanekaragamStrain telahdikembangkan(sumber: situs 

wikipedia.com). 

KopiLuwakmerupakanbuah kopi matangpohon yang 

dimakanolehhewan luwak (sejenismusang), 

kemudiandikeluarkansebagaikotoranluwaktetapibiji-biji kopi 

tersebuttidaktercernasehinggabentuknyamasihdalambentukbiji kopi. Jadi di 

1 



2 
 

dalamperutmusangbiji kopi mengalami proses 

fermentasidandikeluarkanlagidalambentukbijibersamadengankotoranLuwak. 

Selanjutnyabiji kopi luwakdibersihkandandiprosesseperti kopi biasa.Kopi 

luwakmerupakansalahsatuupayameningkatkannilaitambahkomoditas kopi, di 

sampingkomoditas kopi biasaseperti kopi regularArabika (Java coffee) dan 

kopi regular Robusta.Perbedaan dari kopi luwakdenganbiji kopi 

biasaadalahdimakanolehLuwak (sejenismusang) dan 

dikeluarkandalambentukbiji kopi, sehinggaaromanyalebihharumsertaada rasa 

pahitdangetirasam yang lebihkhasdan special (sumber: situs wikipedia.com). 

Saat ini kopi merupakan salah satu bahan perdagangan penting dunia 

dan melibatkan jaringan perdagangan antar bangsa dari negara–negara 

berkembang ke negara-negara maju yang merupakan konsumen utama 

(Siswoputranto, 1993 dalam Mirza Fahmi dkk., 2013).Prospek minuman kopi 

semakin menjanjikan dengan semakin luasnya pasar, namun sering kali petani 

tidak mendapatkan keuntungan dari nilai tambah kopi yang telah diolah. Hal 

ini disebabkan masih terdapat perbedaan mendasar dari harga panen kopi yang 

diperoleh petani dengan harga kopi yang dijual perusahaan pengolah kopi ke 

pasaran. 

Perusahaan pengolah kopi menjadi minuman kopi di Indonesia sangat 

banyak, dan salah satunya adalah PT. Fajar Jeumpa Medan. Perusahaan ini 

berdiri pada tahun 1970 dan beralamat di Jalan Medan Banda Aceh No. 17 

Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam. PT. Fajar Jeumpa Medan merupakan 

perusahaan pengolah biji kopi beraneka ragam dan kemudian mengemasnya 
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dalam bentuk bubuk kopi yang memiliki rasa yang nikmat. Bentuk minuman 

kopi yang diproduksi adalah Kopi Robusta, Kopi Arabica, dan Kopi Luwak. Di 

samping memproduksi minuman kopi kemasan untuk disajikan sebagai 

minuman pada konsumen-konsumennya, perusahaan ini juga telah berorientasi 

ekspor. Perusahaan ini sudah mengekspor biji-biji kopi yang meliputi Kopi 

Robusta, Kopi Arabica dan Kopi Luwak tersebut ke berbagai negara, 

diantaranya Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman dan Korea. Dari 

berbagai negara tujuan ekspor tersebut, Amerika merupakan negara tujuan 

ekspor utama karena memiliki pangsa pasar yang besar. Hal ini dikarenakan 

mayoritas masyarakat Amerika adalah pengkonsumsi kopi, dan hal ini sudah 

dinyatakan oleh Staf pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan Zulfikar bahwa pangsa pasar ekspor kopi Indonesia 

sebesar 85-90%  telah diserap oleh pasar Amerika (sumber: situs 

beritasatu.com). Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan pun terkenal sebagai 

perusahaan di pulau Sumatera yang sukses dalam mengekspor kopi ke berbagai 

negara tersebut, khususnya Amerika. 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan aktivitas 

ekspornya memang menghadapi banyak tantangan. Perusahaan ini dalam 

menjalankan strategi ekspor kopi ke berbagai negara tujuan mengalami kendala 

yang berbeda antar negara. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat 

konsumen antar negara bervariasi sehingga perusahaan perlu berhati-hati dalam 

menetapkan harga jual kopi ekspor per kilogram dan juga memilih perusahaan 

trading house yang benar-benar kompeten sebagai mitra bisnis. PT. Fajar 
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Jeumpa Medan memang menggunakan bentuk strategi ekspor kopi yang sama 

dengan perusahaan lainnya. Penggunaan sistem ekspor ini berdampak pada 

biaya operasional yang harus dikeluarkan perusahaan, dan pada akhirnya akan 

berdampak pada harga jual kopi yang bervariasi pada pasar tujuan. Hal inilah 

yang menyebabkan mengapa harga kopi tertentu dengan merek yang sama 

berbeda dengan harga kopi di negara lain. Strategi ekspor kopi yang dijalankan 

memegang peranan penting dalam kelancaran ekspor kopi PT. Fajar Jeumpa 

Medan ke berbagai negara. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

mengenai strategi ekspor kopi perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan ke 

berbagai negara tujuan. Judul yang penulis gunakan adalah “Strategi Ekspor 

Kopi PT. Fajar Jeumpa Medan Ke Berbagai Negara”. Alasan penulis 

memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama, perusahaan PT. 

Fajar Jeumpa Medan merupakan perusahaan pengolah kopi ternama di pulau 

Sumatera yang sudah berorientasi ekspor. Perusahaan ini juga telah dikenal 

pada manca negara. Kedua, perusahaan ini diyakini menjalankan strategi 

ekspor langsung pada berbagai negara tujuan ekspor dan berdampak pada 

berbedanya varian harga kopi di negara yang bersangkutan. Ketiga, besaran 

volume kilogram ekspor kopi pada negara tujuan juga berbeda antar negara, hal 

ini menandakan bahwa manajemen perusahaan memiliki pertimbangan 

tersendiri dalam menetapkan volume ekspor kopi tersebut pada berbagai 

negara tujuan ekspor. Keempat, perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan 

merupakan perusahaan satu-satunya yang sukses dalam menjalankan bisnis 
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ekspor kopi ke manca negara di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga 

menarik untuk dijadikan objek penelitian. Kelima, penelitian yang membahas 

mengenai strategi ekspor kopi ke berbagai negara masih relatif sedikit sehingga 

dapat memperkaya bidang keilmuan pada konteks manajemen ekspor. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Permasalahan di dalam penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan 

PT. Fajar Jeumpa Medan. Peneliti tidak menggunakan perbandingan strategi 

ekspor langsung perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dengan perusahaan lain, 

dikarenakan peneliti ingin memfokuskan analisis dan pembahasan hanya pada 

perusahaan ini. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan merupakan perusahaan 

produsen kopi yang sudah bertaraf internasional dan telah melakukan ekspor 

kopi ke 7 negara tujuan. Permasalahan yang akan dianalisis dibatasi hanya 

pada strategi ekspor yang telah dijalankan oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan, kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan strategi 

ekspor, dan perusahaan-perusahaan mitra bisnis PT. Fajar Jeumpa Medan 

dalam melakukan kegiatan ekspor. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan batasan masalah di 

atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apa saja bentuk strategi eksporyang telah dijalankan oleh perusahaan PT. 

Fajar Jeumpa Medan dalam melakukan ekspor kopi ke berbagai negara 

tujuan? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan dalam menjalankan strategi ekspor kopi ke berbagai negara tujuan? 

3. Perusahaan apa saja yang sering dijadikan partner bisnis ekspor kopi ke 

berbagai negara tujuan oleh PT. Fajar Jeumpa Medan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk strategi ekspor kopiyang telah dijalankan 

oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam melakukan ekspor kopi ke 

berbagai negara tujuan. 

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan PT. 

Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan strategi ekspor kopi ke berbagai 

negara tujuan.  

3. Untuk mendeskripsikan perusahaan-perusahaan yang sering dijadikan 

partner bisnis ekspor kopi PT. Fajar Jeumpa Medan ke berbagai negara 

tujuan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 
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Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah khasanah penelitian dan 

pengetahuan mahasiswa jurusan Ilmu Manajemen mengenai strategi ekspor 

kopi khususnya pada perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan. 

2. Manfaat Praktik 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam menjalankan strategi ekspor 

kopi ke berbagai negara tujuan. Dengan demikian perusahaan dapat 

mereview kembali bentuk strategi ekspor yang telah dijalankan selama ini. 

 


