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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu produk yang sangat digemari khususnya di

Indonesia. Berdasarkan hasil survei LPEM UI, tingkat konsumsi kopi di Indonesia

pada tahun 1989 mencapai 0,5 kilogram/kapita/tahun, bahkan pada tahun 2013 ini

konsumsi kopi domestik diperkirakan mencapai 1,0 kilogram/kapita/tahun. Kopi

merupakan komoditas perkebunan yang sangat terkenal di Indonesia. Perkebunan

kopi menjadi sumber pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan perolehan

devisa yang cukup menonjol serta merupakan andalan sub sektor perkebunan.

Menurut Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) luas areal

perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar dimana 96% milik rakyat

dan sisanya 4% milik swasta dan pemerintah, sedangkan produksi kopi Indonesia

dalam tahun 2012 mencapai 750.000 ton (www.aeki-aice.org).

Berbagai macam jenis kopi yang beredar dipasaran terdapat satu jenis kopi

dengan cita rasa yang unik dan khas yaitu kopi luwak. Kopi luwak merupakan

kopi yang berasal dari kotoran atau feses luwak yang masih berbentuk biji kopi

sehingga banyak yang meyukai karena memiliki tingkat keasaman rendah

(bisniskeungan.kompas.com). Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

(PPKKI) yang berbasis di Jember, Jawa Timur menyebutkan bahwa di Amerika,

kopi luwak mentah dijual dengan harga US $ 110/kg dan kopi sangrainya US $

175/kg. ditempat lain harga biji kopi luwak dapat mencapai US $ 300/kg sampai
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US $ 600/kg. Biji mentah kopi luwak arabika jawa pada umumnya dijual antara

US $ 40/kg hingga US $ 175/kg. Kopi luwak biasanya dijual dalam jumlah yang

terbatas sehingga pengemasannya harus dilakukan dengan baik, aman, dan spesial

(www.iccri.net).

Kopi luwak sudah dikenal sejak lama oleh para penikmat kopi sebab kopi

tersebut sudah dikenal sejak jaman kolonial Belanda. Akan tetapi bagi orang

awam, kopi luwak mungkin baru didengar karena dua hal. Pertama, banyaknya

gerai kafe yang menjual kopi luwak dengan harga fantastis dan yang kedua,

munculnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa kopi luwak adalah

halal setelah terjadi berbagai kontroversi yang menyatakan bahwa kopi luwak

tersebut haram (lifestyle.kompasiana.com). Para ulama masih berbeda pendapat

tentang keluarnya kopi tersebut dalam bentuk masih utuh seperti yang semula

dimakan atau tidak dan perlu dikaji ulang secara mendalam dengan kaidah fiqih

yang ada (news.okezone.com). Munculnya usaha kopi luwak di masyarakat

dimana kopi tersebut berasal dari kopi yang dimakan oleh luwak kemudian

dikeluarkan kembali bersama kotorannya dan selanjutnya diolah menjadi kopi

yang siap dikonsumsi masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait dengan hukum

mengkonsumsi kopi luwak. Isu dan perbedaan pendapat terkait kopi luwak sempat

membuat para pengusaha kopi luwak resah karena ditakutkan omzet penjualan

akan menurun (www.republika.co.id).

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kopi luwak haram untuk

dikonsumsi dan sebelumnya para ulama sepakat dengan kaidah fiqih bahwa

semua yang keluar lewat anus adalah najis, baik dari hewan ataupun manusia.
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Fatwa MUI sudah memutuskan tentang makanan dan minuman yang bercampur

dengan najis hukumnya haram (LPPOM MUI, 1980). Seperti yang dijelaskan oleh

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al-Hikmah, Jakarta, Arif Ma’ruf

yang mengatakan bahwa kalau sudah najis, haram untuk dikonsumsi

(news.okezone.com). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim

bahawa “Rasulullah SAW melarang makan semua binatang buas yang bertaring

dan burung yang berkuku mencengkeram” (Qaradhawi, 2007:59). Apabila

binatang tersebut haram untuk dimakan maka kotoran luwak menjadi najis, begitu

pula dengan kopi yang dikeluarkan oleh luwak. Ustadzah Dedeh Rosidah

Syarifudin menambahkan bahwa kopi luwak hukumnya haram karena dihasilkan

dari kotoran binatang meskipun biji tersebut masih utuh dan kotoran itu najis

maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Biji kopi luwak tersebut beda kasus

dengan telur. Telur bukan hasil dari makanan yang dimakan tetapi hasil dari

pembuahan (Hidayah, 2012). Terkait dengan adanya fatwa yang menyatakan

bahwa kopi luwak itu haram membuat omzet penjualannya semakin meningkat.

Masyarakat luas semakin ingin tahu bagaimana kopi luwak sesungguhnya

(www.antaranews.com).

Munculnya masalah tersebut perlu dikeluarkan fatwa tentang kopi luwak

sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual atau

mengkonsumsi. Melalui fatwa MUI nomor 07 tahun 2010 menyatakan bahwa

kopi luwak termasuk halal dan boleh dikonsumsi, diproduksi atau diperjual

belikan oleh umat Islam, akan tetapi biji kopi luwak tersebut harus melalui
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pencucian terlebih dahulu sebelum dapat dinyatakan halal karena status biji kopi

tersebut adalah mutanajjis (sains.kompas.com).

LPPOM-MUI (2010) menjelaskan sebagai berikut.
Kitab Nihayatul Muhtaj juz 2 halaman 284 mengatakan bahwa mutanajjis
adalah sesuatu yang suci kemudian terkena najis akan tetapi jika najisnya
dihilangkan maka akan kembali menjadi suci. Fatwa tersebut mengacu
pada kitab al-Majmu’ Juz 2 halaman 573 yang menyatakan bahwa apabila
ada hewan yang memakan biji tumbuhan kemudian dikeluarkan dari perut
jika kondisi biji tersebut tetap utuh dan ditanam dapat tumbuh maka tetap
suci. Pendapat lain dari kitab Hasyiyah I’anatu al-Thalibin Syarh Fath al-
Mu’in juz 1 halaman 82, yang menjelaskan bahwa jika ada hewan yang
memuntahkan biji atau mengluarkannya melalui kotoran dan biji tersebut
keras, sekira ditanam bisa tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum mengkonsumsi

kopi luwak bahwa hukumnya halal menimbulkan efek yang positif sebab

konsumen menjadi yakin untuk mengkonsumsi kopi luwak.

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, terutama

konsumen muslim. Memproduksi produk yang halal merupakan suatu bagian dari

pertanggung jawaban perusahaan kepada konsumen muslim. Indonesia

merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dengan

menempati peringkat ke satu dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar

217 juta jiwa dari total penduduk Indonesia (www.bps.go.id). Bonne et al (2007)

menjelaskan bahwa sebagai orang Islam, diwajibkan untuk memakan makanan

halal yang ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah menjelaskan

dalam surat Al Baqarah ayat 172 – 173 bahwa kaum muslim supaya menikmati

rezeki yang bermanfaat dan diarahkan untuk mensyukuri nikmat Allah serta

dijelaskan apa – apa yang diharamkan dari makanan (Quthb, 2002:185).
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Ya> ayyuhal laz}i>na a>manu kulu> min tayyiba>ti ma> razaqna>kum wasykuru> lilla>hi in
kuntum iyya>hu ta’budu>n

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar
kepada-Nya kamu menyembah.”

        

       

Innama> h}arrama ‘alaikumul-maitata wad-dama wa lah}mal-khinzi>ri wa ma> uhilla
bihi> ligairilla>hi famanid}t}urra gaira ba>giw wa la> ‘a>din fala> is|ma ‘alaihi innalla>ha
gafu>rur rahi>m

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging
babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108].
tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

[108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang
menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya agar

mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram serta hanya Allah yang

memberi rezeki kepada para umatnya dengan memperbolehkan memanfaatkan

makanan-makanan yang baik dari apa yang telah diberikan Allah. Larangan itu

bukanlah keinginan Allah untuk mempersempit dan mempersulit umatnya dalam

mencari rezeki tetapi larangan tersebut merupakan keinginan Allah supaya para

umatnya selalu mengingat bahwa Allah sendiri yang melimpahkan rezeki kepada
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mereka. Pada umumnya, agama mengatur tentang apa saja yang diperbolehkan

dan apa yang dilarang untuk dilakukan, termasuk perilaku konsumsi (Shafie dan

Othman, 2008).

Agama berperan penting dalam mempengaruhi perilaku termasuk pilihan

makanan. Tingkat keagamaan merupakan sesuatu yang penting yang diwujudkan

dalam kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi saat seseorang

melakukan ibadah tetapi juga ketika orang tersebut melakukan aktivitas lain yang

didorong oleh kekuatan supranatural (Astogini, 2011). Delener (1994)

mengatakan bahwa agama dapat mempengaruhi sikap konsumen beserta dengan

perilakunya. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Engel et

al, 1994:3). Islam memandang bahwa perilaku konsumen harus mencerminkan

hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan konsumen yang

berbentuk belanja sehari-hari merupakan manifestasi zikir dirinya atas nama

Allah. Dengan demikian, konsumen lebih memilih jalan yang dibatasi oleh Allah

dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya

selamat dunia akhirat (Muflih, 2006:4).

Bonne et al (2007) mengatakan bahwa pengaruh agama dalam

mengkonsumsi makanan tergantung pada agama itu sendiri dan sejauh mana

orang tersebut menafsirkan serta mengikuti ajaran agamanya. Selain tingkat

religius seseorang yang berperan dalam mempegaruhi perilaku pembelian,

perilaku konsumsi makanan halal individu juga dipengaruhi oleh faktor seperti
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informasi kehalalan suatu makanan (Soesilowati, 2009:71). Menurut Muflih

(2006:94) sikap hemat, membatasi diri pada barang yang halal, dan prioritas

terhadap kebutuhan pokok ditemukan pada konsep mashlahah. Konsep

mashlahah tidak sesuai dengan kemudharatan, sehingga menolak persepsi tentang

kemudharatan seperti barang–barang yang haram termasuk yang syubhat.

Peter dan Olson (1999:164) mengatakan bahwa keputusan pembelian

suatu produk merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang. Konsumen akan

melewati tahap-tahap pembelian sebelum mencapai keputusan pembelian.

Tahapan tersebut adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi

alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian (Kotler dan Keller,

2009:235). Sulitnya mendeteksi kehalalan suatu makanan karena terdapat

teknologi pengolahan makanan yang dapat mengubah makanan dari bentuk

dasarnya diperlukan suatu pengetahuan bagi konsumen muslim untuk selektif

dalam mengkonsumsi. Perilaku konsumen seringkali masih tidak menunjukan

adanya religiusitas konsumen seperti tidak memperhatikan kehalalan suatu produk

jika tidak ada isu haram terhadap suatu produk. Adanya pengaruh agama dalam

pola mengkonsumsi makanan memunculkan pembatasan terhadap jenis

makanan/minuman tertentu, oleh karena itu pembelian produk halal menunjukan

kepatuhan konsumen tehadap agamanya (Soesilowati, 2009).

Penelitian ini akan dilakukan di Bun Prink Coffee, desa Rambipuji,

Jember karena kopi luwak yang dijual adalah kopi luwak liar yang dijamin

kealamian kualitas kopinya, bukan kandang (kopi luwak kandang) dimana kopi

luwak yang dihasilkan melalui penangkaran luwak yang dipaksa memakan kopi
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sebagai makanan utamanya sehari-hari. Sedangkan secara alamiah, biji kopi yang

dimakan luwak itu hanya sebagai tambahan nutrisi saja, bukan makanan utama.

Selain itu pengolahannya juga secara tradisional dan sesuai dengan aturan MUI

yaitu pembersihan (memisahkan biji kopi dari kotoran, tanah), pensucian

(membasuh 7x kopi luwak dengan air mengalir) dan pengeringan. Hal tersebut

dilakukan demi menjaga budaya bangsa, kualitas kopi itu sendiri serta yang paling

penting kopi tersebut bersih dari najis agar halal untuk dikonsumsi masyarakat.

Kemudahan dalam mengakses data penelitian juga menjadi salah satu

pertimbangan untuk melakukan penelitian di Kopi Luwak Bun Prink Jember.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan adanya

perbedaan pendapat tentang halal atau haram kopi luwak juga memunculkan

berbagai macam opini bagi pecinta kopi khususnya yang muslim dalam

mengkonsumsi kopi luwak. Sehingga setelah muncul fatwa yang menyatakan

bahwa kopi luwak halal untuk dikonsumsi maka akan dilakukan sebuah penelitian

tentang “Pengaruh religiusitas Islam konsumen muslim terhadap pengambilan

keputusan pembelian kopi luwak Bun Prink Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

“apakah religiusitas Islam konsumen muslim mempengaruhi pengambilan

keputusan pembelian kopi luwak Bun Prink Jember?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas Islam konsumen muslim terhadap

pengambilan keputusan pembelian kopi luwak Bun Prink Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan

Dapat digunakan untuk memahami serta memberikan bukti empiris

mengenai pengaruh religiusitas Islam konsumen muslim terhadap

pengambilan keputusan pembelian kopi luwak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan

kebijakan atau strategi pemasaran terhadap pemasaran produk kopi luwak

yang diterapkan agar tepat serta sesuai dengan sasaran.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga dapat dipakai untuk memberikan pengetahuan

terhadap masyarakat khususnya yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis

serta berkaitan dengan usaha mempertahankan merek dan keberadaan

pelanggan.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori untuk analisa masalah, penelitian

masalah, model analisis dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi

operasional, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, prosedur

pengumpulan data dan teknik analisis yang akan diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum subjek penelitian,

deskripsi karakteristik objek penelitian, definisi jawaban responden, analisis data,

uji hipotesis, serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan yang ditujukan untuk menjawab

rumusan masalah yang telah diajukan dan dijawab berdasarkan dari hasil analisis.
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