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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi yang memiliki beragam 

jenis kopi, setiap jenis kopi memiliki ciri khas dengan tingkat kekentalan, rasa dan 

tingkat keasamannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti struktur tanah, 

ketinggian tanah dari permukaan laut, serta suhu dan cuaca yang berlangsung, ada 

pula faktor manusia saat memproses kopi dan penyajiannya. Indonesia merupakan 

penghasil enam dari tujuh jenis kopi arabika yang diakui di dunia. Enam jenis 

kopi di Indonesia yang diakui di dunia antara lain ‘kopi Gayo’ (Aceh), 

‘Mandailing’ (Sumatra Utara), ‘Java’ (Jawa Timur), ‘Kintamani’ (Bali), ‘Toraja’ 

(Sulawesi) dan ‘Mangkuraja’ (Bengkulu). Indonesia mampu menghasilkan kopi 

robusta terbanyak sekitar 85%, dan kopi arabika 15%. Dari kedua jenis kopi 

tersebut Indonesia telah memproduksi 600.000 ton/tahun, yang dipanen dari 1,3 

juta hektar kebun rakyat yang tersebar di Indonesia. Menurut data ICF 

(International Classification of Function), setiap harinya para pecinta kopi di 

dunia menyeduh sekitar 100 miliar cangkir setara dengan 165,9 ton dan Indonesia 

sendiri membutuhkan kopi sekitar 121.107 ton/tahun (Farhan, 2014). 

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Kopi Di Indonesia 

Tahun Ton 

2010 190.000 

2011 193.500 

2012 199.000 

2013 220.000 

2014 260.000 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014 

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah produksi kopi di 

Indonesia tiap tahun terus mengalami kenaikan. Tercatat jumlah produksi kopi di 

Indonesia mengalami kenaikan 36% dari tahun 2010 hingga 2014.  

  

http://www.kabarinews.com/Farhan
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 Banyaknya kebutuhan kopi yang dikonsumsi oleh para konsumen 

menciptakan berbagai jenis dan karakteristik yang berbagai macam sesuai dengan 

keinginan tiap konsumen sehingga muncul berbagai macam produk kopi telah 

banyak menyebar dipasaran dengan banyak merk dan dan cita rasa yang beragam, 

salah satunya adalah kopi lelet.  

 Kopi lelet adalah salah satu jenis kopi yang mempunyai karakteristik yang 

khas, selain rasa dan kenikmatannya kopi lelet ini mempunyai tekstur yang lebih 

halus dan mempunyai keunikan yang mungkin tidak dimiliki jenis kopi lain. Pada 

umumnya kopi identik dengan rokok, kopi lelet ini biasanya digunakan untuk 

nglelet atau membalut rokok dengan ampas kopi dengan melukis atau membuat 

pola pada batang rokok sesuai dengan kreatifitas penikmatnya.  

 Banyaknya usaha dan persaingan dalam industri kopi ini dikarenakan 

banyaknya berbagai jenis kopi dan bahkan telah menjadi sebuah ciri khas dari 

sebuah kota, hal ini tentunya pelaku usaha harus mempunyai perencanaan untuk 

menghadapi persaingan dalam pemasaran. Keinginan dan kepuasan pelanggan 

menjadi faktor utama dalam penilaian dan ukuran untuk memulai sebuah usaha.  

 Sebuah usaha industri kopi lelet menjadi salah satu gebrakan baru dan 

menjadi sebuah inovasi dalam usaha dengan membuat jenis kopi yang berbeda 

dengan berbagai jenis kopi yang sudah ada, sehingga memberikan sebuah ciri 

khas tersendiri dibanding kopi lain. Perencanaan dalam sebuah industri sangat 

penting dalam menjalankan usaha dan kelanjutannya. 

 Banyaknya persaingan dari varian jenis kopi, industri kopi lelet harus 

memahami cara untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk dapat bersaing 

dalam orientasi pasar bebas dengan menciptakan keunggulan bersaing. 

Keunggulan bersaing dapat diciptakan apabila perusahaan mampu memberikan 

nilai yang lebih kepada pelanggan dari apa yang diberikan oleh pesaingannya, 

keunggulan bersaing dapat berasal dari berbagai aktivitas dari awal seperti 

mendesain, memproduksi, sampai memasarkan produk dengan biaya yang relatif, 

dengan begitu perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing dan 

mengoptimalkan kinerja pemasaran (Narver dan Slater, 1990). 
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 Keunggulan bersaing didefinisikan sebagai strategi benefit dari pelaku usaha 

yang melakukan sebuah kompetisi dalam pemasaran. Strategi atau perencanaan 

dalam mewujudkan keunggulan bersaing secara terus menerus diperlukan sebuah 

desain, sehingga dapat mendominasi pasar. Dalam mendesain tingkat keunggulan 

bersaing diperlukan sebuah inovasi untuk memenuhi permintaan pasar dan 

orientasi pasar dalam menunjang kinerja pemasaran. 

 Sebuah inovasi dapat dijadikan salah satu strategi dalam mencapai 

keunggulan bersaing. Usaha untuk membuat suatu produk yang inovatif sesuai 

dengan keinginan pelanggan akan membuat suatu industri selangkah lebih maju 

dibandingkan pesaingnya. Hal ini menuntut kreatifitas dan kepandaian pelaku 

usaha dalam mengenali selera pelanggan sehingga inovasi yan dilakukan sesuai 

dengan keinginan pelanggan. 

 Menurut Kohli dan Jaworski (1990), orientasi pasar merupakan budaya 

perusahaan yang bisa membawa pada meningkatnya kinerja pemasaran. Orientasi 

pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif untuk perilaku-perilaku yang 

dibutuhkan untuk menciptakan superior value bagi pembeli dan menghasilkan 

superior performance bagi perusahaan, apalagi dalam lingkungan yang bersaing 

ketat. Dalam lingkungan persaingan yang tinggi, hanya perusahaan yang memiliki 

nilai lebihlah yang akan bertahan (Never dan Slater, 1990). 

 Selain orientasi pasar, sebuah inovasi baru juga sebagai salah satu strategi 

untuk memenuhi permintaan pasar sehingga dapat dijadikan sebagai keunggulan 

dalam persaingan perusahaan (Han et all, 1998). Setiap pelanggan atau konsumen 

umumnya menginginkan sebuah inovasi baru yang dapat melebihi ataupun 

memiliki nilai lebih dari produk yang telah ada sebelumnya. 

 Tiap pelanggan pasti menginginkan suatu produk yang inovatif sesuai dengan 

yang mereka inginkan. Untuk usaha kecil dan menengah (UKM) keberhasilan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan produk yang telah dibuat dipengaruhi 

oleh kinerja pemasaran dalam meningkatkan penjualan dan kepuasaan untuk tiap 

pelanggannya. Hal ini menuntut tiap usaha kecil maupun menengah (UKM) untuk 

memikirkan sebuah ide dan tindakan dalam ruang lingkup produksi, dari mulai 

perencanaan produksi, proses produksi hingga penjualan atau pemasaran produk 



4 

 

 

yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur dan dapat memenuhi 

target atau tujuan yang telah dibuat. 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kopi lelet adalah salah 

satu jenis inovasi kopi dari berbagai jenis kopi yang ada di indonesia. Dalam 

melaksanakan pemasaran perusahaan harus fokus pada pelanggan yang menjadi 

faktor penting untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan mengamati 

orientasi pasar (Burden et all, 2000).  

 Bagaimanapun usaha kopi lelet ini termasuk suatu produk baru melalui 

sebuah inovasi untuk menghadapi persaingan dalam sebuah usaha industri. Untuk 

itu diperlukan sebuah pemodelan untuk mengetahui dampak perilaku pelanggan 

terhadap penjualan produk baru atau analisis untuk mengetahui tingkat kepuasaan 

pelanggan dan mengukur tingkat keberhasilan usaha dalam dunia industri. 

 Pada industri kopi lelet, perusahaan juga harus mampu menghadapi 

persaingan cukup sulit dalam pengembangan produk untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran dengan pembatasan faktor yang mempengaruhi produk yang diteliti 

meliputi orientasi pasar, inovasi produk, keunggulan bersaing dan kinerja 

pemasaran.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini berupaya untuk menjawab 

permasalahan mengenai:  

1. Bagaimana kinerja pemasaran yang terjadi pada industri kopi lelet? 

2. Faktor atau variabel apa yang terkait dan berpengaruh terhadap tingkat 

kinerja pemasaran?  

3. Bagaimana menganalisis hubungan dan pengaruh dari tiap variabelnya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan masalah dari penelitian ini agar pembahasan lebih 

fokus adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di UKM industri kopi yang berada di Kabupaten 

Rembang. 
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2. Pembuatan Structural Equation Modelling (SEM) model penelitian ini 

berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh beberapa peneliti yang 

kemudian dibuat menjadi suatu model baru yang terjadi pada objek penelitian 

yang dilakukan. 

3. Penelitian ini hanya melibatkan empat variabel yang diperoleh berdasarkan 

kondisi pada objek penelitian yaitu orientasi pasar, inovasi produk, 

keunggulan bersaing dan kinerja pemasaran. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat suatu model pemasaran produk kopi lelet melalui kinerja 

pemasaran.  

2. Menganalisis pengaruh inovasi produk dan orientasi pasar terhadap 

keunggulan bersaing. 

3. Menganalisis pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Peneliti mendapatkan informasi mengenai tingkat kinerja pemasaran suatu 

produk baru seperti yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu kopi lelet. 

2. Manfaat yang dapat diambil oleh UKM kopi lelet Rembang ini adalah 

memunculkan sebuah usaha kretif atau ide baru sebagai pertimbangan dalam 

menerapkan strategi dalam menghadapi persaingan pasar dan menciptakan 

persepsi positif pada konsumen agar dapat menciptakan suatu kinerja 

pemasaran yang baik dan maju. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis terutama yang berkaitan dengan 

kegiatan pemasaran dan produk baru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika ini adalah sebuah gambaran yang menjelaskan mengenai 

penelitian yang dilakukan, kemudian disusun secara sistematika yang berisi 

mengenai informasi dari materi dan hal yang dibahas dalam setiap bab. 

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tenteng latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari 

analisa penelitian dan penelitian sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, teknik pengumpulan dan 

kerangka pemecahan masalah dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai uraian deskripsi pengolahan data mulai 

awal hingga menjadi sebuah hasil yang kemudian akan dilakukan 

pengujian dari hasil data yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta saran bagi penelitian berikutnya dalam bidang manajemen 

pemasaran. 

 


