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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Kopi adalah penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak 

sawit, karet dan kakao (Kementrian Kominfo,2018). Pada Tahun 2018, perkebunan 

kopi Indonesia mencakup total wilayah kira-kira 1,24 juta hektar, 933 hektar 

perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan arabika. Lebih dari 90% dari total 

perkebunan dibudidayakan oleh para petani skala kecil. Di tahun 2017, Indonesia 

merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia. Sebaran perkebunan kopi di 

Indonesia ada di setiap daerah namun lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Sumatera. 

Hal ini menjadikan Pulau Sumatera sebagai daerah pengekspor utama komoditi kopi 

ke seluruh manca negara. Di Tahun 2018, ekspor tersebut mencapai 80% dari total 

komoditi ekspor kopi di seluruh Indonesia (Kementrian Perdagangan, 2018). Provinsi 

Lampung merupakan provinsi penghasil kopi terbesar kedua di Pulau Sumatera dilihat 

dari persentase hasil produksi kopi lampung yaitu 16% dari total produksi kopi di 

Indonesia (Kementrian Kominfo,2018).  

Meskipun Provinsi Lampung berada di peringkat kedua dibawah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam jumlah produksi kopi, menurut syafrudin (Ketua Specialty 

coffe association of Indonesia) kopi dari Provinsi Sumatera Selatan belum di kelola 

dengan optimal juga banyak hasil produksi kopi yang dijual dan dikelola di Provinsi 

Lampung sehingga  Kopi Sumatera Selatan kurang dikenal dibandingkan dengan Kopi 

Lampung. Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah dengan angka produksi 

terbesar di Provinsi Lampung, yaitu mencapai 52.543 ton/tahun (BPS Provinsi 

Lampung, 2018), sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.  
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TABEL I 1  

PRODUKSI KOPI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 

 

Wilayah  

Produksi 

Tanama Kopi 

(ton) 2018 

Lampung Barat 52543 

Tanggamus 30671 

Lampung Selatan 923 

Lampung Timur 492 

Lampung Tengah 778 

Lampung Utara 12230 

Way Kanan 17410 

Tulang Bawang 63 

Pesawaran 3542 

Pringsewu 7919 

Mesuji 84 

Tulang Bawang 

Barat 
35 

Pesisir Barat 4711 

Bandar Lampung 99 

Metro 1 

Provinsi Lampung 131501 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018 

 

 Dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP No.26 tahun 2008 tentang 

RTRWN), Kota Liwa yang menjadi ibukota Kabupaten Lampung Barat ditetapkan 

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan dua pusat permukiman lainnya yaitu Krui 

dan Fajar Bulan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Visi dari Kabupaten 

Lampung Barat adalah Terwujudnya Lampung Barat Hebat Dan Sejahtera yang mana 

salah satu makna dari visi tersebut adalah  masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi 

yang lebih baik,  juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai. Salah satu 

misi guna mencapai visi tersebut adalah Meningkatkan perekonomian yang 

berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal.  

Kabupaten Lampung Barat (Lambar) merupakan daerah penghasil kopi robusta 

terbesar dengan lahan terluas di Provinsi Lampung (BPS Provinsi Lampung, 2018). 
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Bahkan, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 46/KPTS/PD.300/1/2015 tertanggal 

16 Januari 2016 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional menempatkan 

Lampung Barat sebagai salah satu kawasan perkebunan nasional (Lampungpost,2019). 

Kopi (Robusta) adalah primadona dan komoditas unggulan di Kabupaten Lampung 

Barat dengan luas tanam 60.483,7 Ha dengan produksi lebih dari 38.419,2 ton setiap 

tahunnya.  Saat ini sudah berkembang kopi organik dan kopi Luwak kendati masih 

secara terbatas.  Namun sebagian produksi kopi tersebut sudah berorientasi ekspor 

dimana dalam pemasarannya sudah bekerjasama dengan mitra ekspor (RTRW 

Lampung Barat 2010-2030). Dari data PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan menyumbang lebih dari 50% pada PDRB  dan  Dinas Perkebunan Kabupaten 

Lampung Barat menyatakan usaha kopi robusta menjadi kekuatan ekonomi (Kontribusi 

PDRB subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian sebesar 29 persen) di 

Kabupaten Lampung Barat. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan 

dan Peternakan setempat telah mengembangkan agrowisata Kampung Kopi. Langkah 

ini sebagai upaya perlindungan sumber daya dan ekosistem perkebunan kopi dan 

mengembangkan pariwisata di kawasan perkebunan kopi. Pariwisata merupakan sektor 

yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

Menurut Salah Wahab (Salah,2003) dalam bukunya “Tourism Management” 

pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup 

serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Program pengembangan dan 

pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan memberikan 

sumbangan bagi peningkatan pendapatan daerah.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah   Tahun 2016 – 2031 

menyatakan bahwa Kawasan strategis pembangunan pariwisata di bidang kawasan 

Ekowisata menjadikan Kecamatan Air Hitam Sebagai Sentra Kopi Organik.  Kampung 

Rigis Jaya yang berada di  Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, didaulat 

menjadi Kampung Kopi dengan luas lahan kopi Rigis Jaya mencapai 901 hektare. 
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Dalam pengembangan Kampung kopi, Kabupaten Lampung Barat menggunakan 

pendekatan ekowisata. Ekowisata merupakan suatu potensi bagi sektor pariwisata 

Kabupaten Lampung Barat yang dikelilingi oleh pegunungan bukit barisan selatan, 

cuaca udara dan yang sejuk, dan didukung dengan kehiduapan sosial budayanya.  

Kampung Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam adalah salah satu kawasan 

penghasil kopi terbaik di Lampung Barat, tidak hanya menjadi destinasi wisata 

kawasan ini juga menjadi sarana edukasi. Kampung Rigis Jaya juga telah dilengkapi 

beberapa pondokan dengan pemandangan kampung kopi yang indah. Pengunjung juga 

dapat melihat langsung jenis tanaman kopi,  mempelajari jenis tanaman kopi, cara 

pengelolahaan kopi, mulai dari tanam, sampai dengan proses siap teduh. Tujuan 

pengembangan Kawasan Kampung Kopi ini adalah menghadirkan berbagai fungsi 

pengembangan manusia sehingga mampu memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan kopi untuk kesejahteraan masyarakat (Kabupaten Lampung Barat 

Dalam Angka, 2019). 

Dalam mewujudkan pariwisata yang berkembang dibutuhkan tingkat 

partisipasi masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan tanpa adanya partisipasi 

masyarakat maka tidak dapat dipastikan perkembangan pariwisata akan muncul, 

demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata 

(Lutpi,2016). Partisipasi masyarakat yaitu suatu pemberdayaan masyarakat dengan 

peran serta kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek 

pembangunan dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan atau 

kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi 

pembangunan (Adisasmita, 2006). Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal utama 

yaitu, keberlangsungan alam atau ekologi, memberi manfaat ekonomi, dan secara 

psikologis dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat (Hakim, 2004).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan ditetapkannya Kampung Rigis Jaya sebagai sentra kopi organik di 

Provinsi Lampung, keberadaan kampung kopi sebagai bentuk dari perwujudan 

ekowisata di Kecamatan Air Hitam diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Meskipun demikian, keberadaan 

sebuah objek wisata di suatu daerah tentu sama hal nya seperti dua sisi koin berbeda. 

Yang mana mampu mendatangkan dampak positif dan dampak negatif di saat yang 

bersamaan.  

Sebagai contoh keberadaan Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo 

Kabupaten Gunungkidul D.I.Yogyakarta. Dampak Positif dari keberadaan desa wisata 

tersebut adalah terbukanya lapangan kerja baru, berkurangnya tingkat pengangguran, 

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, membantu menanggung beban 

pembangunan sarana dan prasarana setempat, perlindungan dan pelestarian budaya 

serta adat istiadat, meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatkan keterampilan 

masyarakat, penggunaan bahasa, meningkatnya kesadaran berorganisasi, 

meningkatnya penggunaan teknologi, dan Komersialisasi seni kebudayaan (Sandaworo 

Aryani, 2017). Namun tidak hanya dampak positif yang muncul, pada waktu yang 

bersamaan muncul dampak negatif akibat keberadaan desa wisata tersebut, yaitu 

pendapatan yang tinggi masih berisfat musiman, berkurangnya pelaksanaan kegiatan 

gotong royong, matrealistik masyarakat dan timbulnya geng atau kelompok sadar 

wisata yang berbeda-beda (Sandaworo Aryani, 2017). 

Dalam konteks keberadaan kampung kopi di Kecamatan Air Hitam, kajian 

mengenai dampak keberadaan aktivitas pariwisata terhadap kondisi lokal belum 

banyak dikaji. Berdasarkan preseden tersebut, aspek sosial ekonomi masyarakat 

merupakan salah satu aspek yang paling umum terdampak akibat adanya aktivitas 

pariwisata. Dan salah satu tujuan Program Kampung Kopi yang tertuang dalam RTRW 

Kabupaten Lampung Barat adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Tujuan utama dalam mengembangkan pariwisata yang melibatkan peran 

masyarakat secara aktif adalah untuk memberdayakan masyarakat, memperbaiki 

ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah setempat (Lutpi,2016).  

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh tingkat partisipasi 

masyarakat dalam program Kampung Kopi di Lampung Barat guna meminimalisir 

dampak negatif dan menyiapkan keberlanjutan program Kampung Kopi kedepannya. 

Maka, pada penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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“Bagaimana Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program 

Kampung Kopi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kawasan 

Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat?” 

 

1.3 Tujuan Dan Sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang di buat maka 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat partisipasi masyarakat 

dalam program kampung kopi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan 

Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut 

adapun sasaran yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kawasan 

Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat. 

2) Mengidentifikasi karakteristik partisipasi masyarakat dalam Program Kampung 

Kopi Pekon Rigis Jaya. 

3) Analisis pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam program Kampung 

Kopi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Kampung Kopi 

Kabupaten Lampung Barat. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Wilayah 

Kawasan Kampung Kopi yang dimaksud berada di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air 

Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Desa ini adalah desa pemekaran 

dari Gunung Terang sejak tahun 2010. Desa ini adalah desa yang menjadi letak lokasi 

kampung kopi Di kabupaten Lampung Barat dan menjadi satu-satunya Kampung Kopi 

yang di miliki Kabupaten Lampung Barat sehingga segala studi dan kebutuhan data 

yang terkait dengan penelitian ini di ambil di Pekon Rigis Jaya. 
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2. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah membahas pengaruh partisipasi 

masyarakat dalam program Kampung Kopi terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Kawasan Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat. Adapun beberapa 

hal yang di kaji adalah karakteristik Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang 

bertempat tinggal di Kawasan Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat. Yang mana 

karakteristik kondisi sosial ekonomi masyarakat di lihat dari selisih pendapatan 

sebelum dan sesudah adanya kampung kopi, pengeluaran, kesempatan kerja, jenis 

rumah tinggal, kepemilikan kendaraan, jenis pekerjaan/mata pencaharian, status 

bekerja, tindak kriminalitas, dan pola prilaku masyarakat. Dalam mengidentifikasi 

karakteristik partisipasi masyarakat ditinjau dari berpartisipasi atau tidak nya 

masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat (tenaga, uang, barang), peran partisipasi 

masyarakat (memanfaatkan keuntungan, pengambilan keputusan, ikut serta kegiatan, 

dan pengawasan dan evaluasi) serta durasi partisipasi masyarakat. Untuk analisis 

pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam program Kampung Kopi terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan kampung kopi dilihat dari partisipasi 

masyarakat, bentuk dan peran partisipasi serta durasi partisipasi nya yang akan di 

hubungkan dengan pendapatan sebelum dan sesudah adanya Kampung Kopi 

menggunakan analisis asosiasi regeresi berganda dan perubahan pola perilaku 

masyarakat menggunakan analisis asosiasi koefisien V-creamer. 

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

GAMBAR 1.1  

RUANG LINGKUP PENELITIAN 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

TABEL I 2  

TABEL PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU YANG DILAKUKAN 

 

No Judul penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Evaluasi Dampak 

Pariwisata Terhadap 

Sosial Ekonomi 

Masyarakat Lokal  

Faizal Hamzah, 

Hary Hermawan, 

Wigati (2018) 

Desa 

Borobudur 

mengetahui dampak 

perkembangan 

pariwisata Candi 

Borobudur terhadap 

masyarakat lokal 

Desa Borobudur 

deskriptif kualitatif ( 

tentang sejauh mana 

dampak pariwisata 

terhadap sosial-ekonomi 

masyarakat lokal 

masyarakat lokal di 

Desa Boroudur) 

menunjukan bahwa walaupun potensi peluang 

kerja dan berusaha semakin meningkat, namun 

pada kenyataanya masyarakat Desa Borobudur 

masih belum cukup sejahtera, dikarenakan masih 

ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap. Perkembangan Taman Wisata 

Candi Borobudur memberikan dampak bagi 

kehidupan sosial masyarakat lokal sekitar 
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No Judul penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

2 

Pengaruh Ekowisata 

Terhadap Kondisi 

Ekonomi 

Masyarakat (Suatu 

Kasus pada Obyek 

Wisata Situ 

Sangiang di Desa 

Sangiang  

Kecamatan 

Banjaran Kabupaten 

Majalengka)  

Iis Nurpahiyyah, 

Jaka Sulaksana Dan 

Delis Hadiana 

(2016) 

Desa Sangiang 

Kecamatan 

Banjaran 

Kabupaten 

Majalengka 

untuk mengetahui, 

bagaimana 

gambaran ekowisata 

Situ Sangiang dan 

kondisi ekonomi 

masyarakat di 

kawasan ekowisata 

Situ Sangiang, serta 

untuk mengetahui 

pengaruh ekowisata 

terhadap kondisi 

ekonomi masyarakat 

deskriptif kuantitatif 

dengan teknik 

penentuan responden 

sensus yang berjumlah 

responden 28 orang, 

Teknis analisis yang 

digunakan yaitu 

deskriptif dan analisis 

regresi linier berganda 

 Ekowisata dilihat dari variabel kesempatan 

berusaha, penyerapan tenaga kerja, dan 

manajemen pengelolaan berpengaruh secara 

simultan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, 

sedangkan secara parsial hanya dua variabel yang 

berpengaruh terhadap kondisi ekonomi 

masyarakat yaitu penyerapan tenaga kerja dan 

menajemen pengelolaan.  

3 

Analisis Dampak 

Adanya Ekowisata 

Mangrove  Pada 

Kehidupan Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat  Di 

Desa Pasir 

Kabupaten 

Mempawah  

Gita Ramadhani; 

Yohanes Bahari; 

Izhar Salim (2019) 

Dusun Pasir 

Laut Desa 

Pasir 

Kecamatan 

Mempawah 

Hilir 

Kabupaten 

Mempawah 

untuk mengetahui 

dampak ekowisata 

mangrove terhadap 

aspek sosial-

ekonomi masyarakat 

Desa Pasir 

Mempawah Hilir 

Metode penelitian yang 

akan digunakan adalah 

metode penelitian 

kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif 

(membutuhkan 

penjabaran melalui 

penyelidikan dan 

pengamatan langsung 

kepada informan) 

Dalam pengembangan ekowisata akan disertai 

dengan timbulnya dampak yaitu dapat berupa 

dampak positif dan negatif. Dampak yang 

ditimbul dapat berupa dampak ekonomi sosial 

bagi masyarakat yang berapa diseitar objek 

ekowisata.  
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No Judul penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

4 

Pengaruh 

Keberadaan 

Bandara 

Internasional 

Kualanamu terhadap 

Perubahan Sosial 

Ekonomi dan 

Perubahan Fisik 

Kawasan Sekitarnya  

Nia Fitria Indah dan 

Samsul Marif (2014) 

Kawasan 

Bandara Kuala 

Namu, 

Sumatera 

Utara 

mengetahui 

pengaruh dari 

keberadaan Bandara 

Internasional 

Kualanamu terhadap 

perubahan kondisi 

sosial ekonomi dan 

perubahan fisik 

kawasan sekitarnya 

deskriptif kuantitatif 

yang mengacu pada 

variabel perubahan 

aktivitas penggunaan 

lahan, variabel 

perubahan kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat, dan 

variabel perubahan nilai 

lahan. Untuk setiap 

variabel menggunakan 

teknik analisis skoring. 

bahwa keberadaan Bandara Internasional 

Kualanamu telah memberikan pengaruh yang 

besar terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi 

dan perubahan fisik kawasan sekitarnya. Hal ini 

ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas-

aktivitas komersial dan bermukim terutama 

disepanjang jalur utama di kawasan sekitar 

5 

Analisis Dampak 

Pembangunan 

Pariwisata Pada 

Aspek Ekonomi 

Dan Sosial Budaya 

Masyarakat  

Sandra Woro, 

Aryani Sunarti, dan 

Ari darmawan 

(2017) 

Desa Wisata 

Bejiharjo, 

Kecamatan 

Karangmojo, 

Kabupaten 

Gunungkidul, 

D.I.Yogyakarta 

mengetahui dampak 

pembangunan 

pariwisata pada 

aspek ekonomi dan 

sosial budaya 

penelitian ini metode 

yang digunakan adalah 

kualitatif, dengan tujuan 

penelitian adalah 

unmtuk 

mendeskripsikan dan 

menganalisis dampak 

pembangunan 

pariwisata pada sektor 

ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat  

Pembangunan pariwisata yang dilakukan 

berdampak pada aspek ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat, dampak tersebut berupa 

dampak positif dan juga dampak negatif 
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No Judul penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

6 

Pengaruh Tingkat 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Program Kampung 

Kopi Terhadap 

Kondisi Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat 

Kawasan Kampung 

Kopi Kabupaten 

Lampung Barat  

Dwi Ameliya 

Pratiwi (2021) 

Pekon Rigis 

Jaya 

Kecamatan 

Way Tenong 

Kabupaten 

Lampung 

Barat 

mengetahui 

pengaruh tingkat 

partisipasi 

masyarakat dalam 

program Kampung 

Kopi terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi masyarakat 

Kawasan Kampung 

Kopi Kabupaten 

Metode analalisis 

asosiasi. Dengan 

analisis V-creamer 

untuk melihat hubungan 

tingkat partisipasi 

dengan kondisi sosial 

masyarakat dan analisis 

regresi linear berganda 

untuk melihat hubungan 

tingkat partisipasi 

dengan kondisi 

ekonomi masyarakat. 

Ada/tidak adanya pengaruh tingkat partisipasi 

masyarakat dalam program kampung kopi 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di 

Kawasan Kampung Kopi Kabupaten Lampung 

Barat.  

Sumber: Peneliti, 2020 

Penelitian pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam program kampung kopi terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Kawasan Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Kawasan 

Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya. Dengan menggunakan metode analalisis asosiasi yaitu, analisis V-creamer untuk melihat 

hubungan tingkat partisipasi dengan kondisi sosial masyarakat dan analisis regresi linier berganda untuk melihat hubungan 

tingkat partisipasi dengan kondisi ekonomi masyarakat. Setelah dilakukan analisis maka diperoleh hasil ada/tidak adanya 

pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam program kampung kopi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di 

Kawasan Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dapat di peroleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini sebagai penerapan teori yang mana diharapkan dapat 

menambah refrensi di bidang kajian pengaruh ekowisata terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alternatif sumber literatur yang dapat digunakan oleh penelitian 

lain kedepannya.  

2. Bagi Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk merumuskan 

rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat guna 

pengembangan wilayah dan program pengembangan kawasan wisata 

kampung kopi. 
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1.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan permodelan dari penelitian yang  dilakukan, kerangka 

dibawah ini menjelaskan tentang alur dalam proses penelitian ini mulai dari latar 

belakang hingga analisisnya dan kesimpulan. Kerangka berpikir dapat dilihat pada 

GAMBAR I.1. 

 

Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 1 2  

KERANGKA BERFIKIR 
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1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan berdasarkan teori yang ada 

untuk melihat keadaan yang ada di lapangan. Pendekatan ini juga dapat dikatakan 

pendekatan dengan tema umum ke khusus sehingga peneliti dapat menarik lebih dari 

satu kesimpulan setelah turun ke lapangan untuk melakukan survei serta analisis. 

Sedangkan untuk metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu 

metode analisis kuantitatif. 

Untuk metode analisis kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

menggunakan analisis yang mengedepankan penggunaan data angka, tabel, grafik serta 

diagram dengan menggunakan analisis statistik. Metode analisis kuantitatif bersifat 

pasti dengan adanya indikator penilaian yang pasti. Metode kuantitatif dapat disebut 

juga dengan metode ilmiah dikarenakan telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit, obyektif, terukur rasional serta sistematis (Sugiyono, 2019). Menurut Izaak 

Latanussa dalam Sudjana (2004: 40) “Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan metode bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau 

variabel dimana bilangan menjadi bagian dari pengukuran”. Pada penelitian ini metode 

kuantitaif yang digunakan pada sasaran pertama adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

Pada sasaran kedua analisis yang digunakan adalah dengan analisis asosiasi V creamer 

dan analisis asosiasi regresi linier berganda.  

1.8.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit amatan pada penelitian adalah masyarakat lokal Kawasan Kampung Kopi 

Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan untuk unit analisis sendiri memiliki beberapa 

variabel yaitu variabel pada aspek ekonomi dan variabel pada aspek sosial serta 

variabel untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam program 

kampung kopi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kawasan Kampung Kopi. 

Variabel sosial nya adalah perubahan pola perilaku masyakat, jenis pekerjaan, 

pendidikan, kejadian keriminalitas, dan tingkat kejahatan. Sedangkan untuk Variabel 
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ekonomi yang digunakan adalah perubahan pendapatan sebelum dan sesudah adanya 

kampung kopi, perubahan pengeluaran sebelum dan sesudah adanya kampung kopi, 

jenis rumah tinggal, kepemilikan kendaraan, dan kesempatan kerja. Untuk tingkat 

partisipasi ada 4 variabel yang digunakan yaitu variabel partisipasi ( Mikkelsen dalam 

Rukminto Adi, 2008), varibael bentuk partisipasi ( Holil dalam Aziz Nisrinan, 2018), 

variabel peran partisipasi (Cohen dan Uphoff,1977), dan Durasi partisipasi ( Cohen dan 

Uphoff).  

1.8.3 Data dan Teknik Pengambilan Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Kedua data yang akan dikumpulkan ini nantinya yang akan digunakan 

sebagai bahan dalam melakukan analisis dari penelitian ini. 

A. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi literatur yang 

dihasilkan dari instansi terkait, website resmi, maupun berasal dari jurnal, skripsi, 

maupun tesis terdahulu. Pada penelitian ini data skunder yang akan di ambil adalah 

data menyangkut Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kejahatan, serta program wisata, 

jenis kegiatan yang di sajikan di Kawasan Kampung Kopi. 

B. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya 

(Hasan, 2002). Data primer merupakan data yang diambil dengan cara peneliti terjun 

langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik 

pengambilan data berupa observasi, Kuesioner dan wawancara kepada masyarakat 

maupun stakehoders lain. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini meliputi: 

a) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) Observasi ialah 

pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku 

dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-
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tujuan empiris. Dalam penelitian kali ini Observasi di lakukan untuk 

meneliti variabel jenis rumah dan Pola prilaku masyarakat, 

b) Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner 

juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di 

wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup 

atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melalui pos, internet (Ibid. h. 142). 
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TABEL I 3  

KETERSEDIAAN DATA 

 

No. Sasaran Judul Data Jenis Data 
Teknik Pengambilan 

Data 
Tahun Data 

Sumber 

Data 
Output 

1 

Mengidentifikasi 

Karakteristik 

sosial ekonomi 

masyarakat di 

Kawasan 

Kampung Kopi 

Kabupaten 

Lampung Barat 

selisisih pendapatan sebelum dan 

sesudah adanya Kampung Kopi 
primer 

kuisioner 
2018-2019 

Masyarakat 

Setempat 

Karakteristik 

Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat 

Kawasan 

Kampung 

Kopi 

Pengeluaran primer 
kuisioner 

2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Kesempatan Kerja primer 
kuisioner 

2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Jenis Rumah Tinggal  primer 
Observasi 

2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Kepemilikan Kendaraan primer 
kuisioner 

2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Jenis Mata Pencaharian/Pekerjaan primer 
kuisioner 

2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Status bekerja primer 
kuisioner 2018-2019 

Masyarakat 

Setempat 

Karakteristik 

Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat 

Kawasan 

Kampung 

Kopi 

kejadian kriminalitas primer 
kuisioner 2018-2019 

Masyarakat 

Setempat 

Pola Perilaku Masyarakat primer 
kuisioner 2018-2019 

Masyarakat 

Setempat 

2. 

Mengidentifikasi 

Pengaruh 

Keberadaan  

Program 

Kampung Kopi 

partisipasi masyarakat primer kuisioner 2018-2019 
Masyarakat 

Setempat Tingkat 

Partisipasi 

Masyarakat  

Bentuk Partisipasi primer kuisioner 2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 
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No. Sasaran Judul Data Jenis Data 
Teknik Pengambilan 

Data 
Tahun Data 

Sumber 

Data 
Output 

Terhadap Kondisi 

Sosial Ekonomi 

Masyarakat 

Kawasan 

Kampung Kopi 

Kabupaten 

Lampung Barat 

Berdasarkan 

Tingkat 

Partisipasi 

Masyarakat 

Peran Partisipasi primer kuisioner 2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Durasi Partisipasi primer kuisioner 2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Pola Perilaku Masyarakat primer kuisioner 2018-2019 
Masyarakat 

Setempat 

Pengaruh 

sosial di 

Masyarakat 

selisisih pendapatan sebelum dan 

sesudah adanya Kampung Kopi 
primer kuisioner 2018-2019 

Masyarakat 

Setempat 

Pengaruh  

ekonomi di 

Masyarakat 

Sumber: Peneliti, 2019 
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1.8.4 Metode Analisis Data  

A. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat kawasan Kampung Kopi 

Kabupaten Lampung Barat. 

Pada sasaran pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna 

(Walpole, 1995). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 

2007). Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran 

pemusatan data (Kuswanto, 2012). Salah satu ukuran pemusatan data yang biasa 

digunakan adalah mean (Fauzy, 2009). Selain dalam bentuk ukuran pemusatan data 

juga dapat disajikan dalam bentuk salah satunya adalah diagram pareto dan tabel. Dari 

analisis ini hasil yang dikeluarkan pada sasaran ini adalah mendeskripsikan 

karakateristik sosial ekonomi masyarakat kawasan kampung kopi berdasarkan hasil 

dari data yang telah di peroleh baik dari data sekunder maupun data primer. 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

GAMBAR 1. 3  

SKEMA IDENTIFIKASSI KARAKTERISTIK KONDISI SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT 

B.Mengidentifikasi karakteristik tingkat partisipasi masyarakat dalam Program 

Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya 

Pada sasaran kedua ini menggunakan analisis Statistik deskriptif yang mana 

analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 
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yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Variabel yang 

digunakan pada sasaran kedua ini dalah partisipasi masyarakata, bentuk partisipasi 

masyarakat, peran partisipasi masyarakat, serata durasi masyarakat. Pada sasaran 

kedua akan menjelaskan karateristik tingkat partisipasi masyarakat. 

Pada variabel partisipasi masyarakat akan dijelaskan mengenai berapa banyak 

masyarakat yang berpartisipasi berdasarkan sampel yang ada. untuk variabel bentuk 

partisipasi masyarakat akan meliahat bentuk partisipasi masyarakat apa yang paling 

banyak diberikan dalam program Kampung kopi yakni tenaga uang atau barang. 

sedangkan variabel peran partisipasi dijelaskan sejauh mana masyarakat telah 

mengikuti program Kampung Kopi ditinjau dari jenis peran yang ada yaitu, 

pemanfaatan/pengambilan keungtungan, pengambilan keputusan, keikutsertaan 

kegiatan serta evaluasi dan pengawasan. Untuk surasi partisipasi menjelaskan lamanya 

masyarakat telah mengikuti program Kampung Kopi di Pekon Rigis Jaya. 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

GAMBAR 1. 4 

SKEMA IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK TINGKAT PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

 

C. Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Kopi 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Kampung Kopi Kabupaten 

Lampung Barat. 

Pada sasaran ketiga akan menggunakan analisis asosiasi, analisis asosiasi 

adalah teknik analisis untuk melihat adanya hubungan antara dua atau lebih variabel, 

dengan menjawab pertanyaan tentang (kachigan,1986; healey,2012; dalam sawitri 

2014): 
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1. Keberadaan Hubungan 

2. Keeratan Hubungan 

3. Arah Hubungan 

4. Sifat Hubungan. 

Pada Penelitian ini analisis asosiasi yang di gunakan adalah analisis Asosiasi 

multivariat yang mana merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel baik variabel bebas 

(independent variables) maupun banyak variabel tak bebas (dependent variables) 

(Tony Wijaya,2016).  Di sasaran ketiga ini analisis aspek sosial dan ekonomi dilakukan 

secara terpisah, yaitu analisis asosiasi aspek sosial dan analisis asosiasi aspek ekonomi 

namun dengan variabel bebas yang sama dan variable terikat yang berbeda dari masing 

masing aspek. Variabel bebas pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat(X1), 

bentuk partisipasi masyarakat(X2), peran partisipasi masyarakat(X3), dan durasi 

partisipasi(X4). Berikut kriteria penilaian variabel untuk kebutuhan analisis: 

TABEL I 4  

KRITERIA VARIABEL 

variabel jenis Kriteria/nilai 

partisipasi masyarakat 

(Variabel Bebas) 

  tidak berpartipasi = 0 

  berpartisipasi = 1 

Bentuk Partisipasi 

(Variabel Bebas) 

uang 
jika tidak ada bentuk partisipasi sama sekali 

=0 

tenaga jika ada 1 bentuk partisipasi =1 

benda 
jika ada 2 bentuk partisipasi = 2 

jika ada 3 bentuk partisipasi = 3 

peran Partisipasi 

(Variabel Bebas) 

menikmati/memanfaatkan 

keun66tungan 
hanya 1 peran (menikmati keuntungan) = 1 

pengambilan keputusan 
hanya 2 peran ( menikmati keuntungan dan 

pengambilan keputusan) = 2 

keikutsertaan kegiatan 

hanya 3 peran ( menikmati keuntungan, 

mengambil keuputusan, dan keikutsertaan 

kegiatan) = 3 

mengikuti dan 

mengevaluasi 
mengikutin semua peran = 4 

Durasi partisipasi 

(Variabel Bebas) 

Durasi keterlibatan dalam 

bulan 

 Nilai 0 ≤ 12 bulan 

Nilai 1 > 12 bulan 

  mengalami perubahan = 1 
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variabel jenis Kriteria/nilai 

Perubahan Kegiatan 

sosial (Variabel Terikat 

aspek sosial) 

tidak mengalami perubahan = 0 

Perubahan Pendapatan 

Masyarakat (Variabel 

Terikat aspek ekonomi)   

mengalami perubahan = 1 

tidak mengalami perubahan = 0 

Sumber: Peneliti,2020 

 

 

1. Analisis Aspek Sosial 

Pada analisis aspek sosial menggunakan metode analisis asosiasi koefisien V 

creamer. Koefisien Korelasi V Creamer adalah koefisien korelasi berbasis chi square 

yang lain, karena dapat digunakan untuk tabel yang mempunyai lebih dari 2 kolom dan 

2 baris. Pada analisis kondisi sosial masyarakat, variabel terikat nya adalah pola 

kehidupan masyarakat dengan variable bebas nya adalah partisipasi masyarakat, 

bentuk partisipasi masyarakat, durasi partisipasi masyarakat. Alasan pemilihan analisis 

ini adalah karena nilai variable terikat dari aspek sosial menggunakan skala ukur data 

nominal. Variable terikat perubahan pola perilaku masyarakat di buat menjadi skala 

nominal dengan hipotesa jika ada perubahan maka nilai nya sama dengan 1, jika tidak 

ada perubahan maka nilai nya sama dengan 0. Nilai koefisien korelasi V Creamer 

ditentukan dengan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

Χ2 = nilai Chi-square 

c = jumlah kolom 

r = jumlah baris 

N = jumlah sampel 

Rentang nilai V adalah 0-1, jika nilai V mendekati 0 atau sama dengan 0 maka 

variabel bebas tidak berpengaruh pada variabel terikat, sebaliknya jika nilai V 

mendekati 1 atau sama dengan 1 maka variabel bebas berpengaruh pada variabel 

terikat. 
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TABEL I 5  

MODEL ANALISIS KOEFISIEN V CREAMER 

 

Y=variabel terikat 
X=variabel bebas 

indikator 1 indikator 2 Indikator n 

indikator 1       

indikator 2       
Sumber: Peneliti, 2019 

 

2. Analisis Aspek Ekonomi 

Pada analisis aspek ekonomi analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. Model regresi linier berganda merupakan suatu persamaan yang 

menggambarkan hubungan antara dua atau lebihvariabel bebas/ predictor(X1, 

X2,...Xn) dan satu variabel tak bebas/ response(Y). Variabel terikat pada aspek 

ekonomi adalah selisih pendapatan sebelum dan sesudah adanya Kampung Kopi. 

Model dari analisis Regresi berganda pada penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Keterangan : 

Y = Variabel Terikat ( Selisih Pendapatan) 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Partisipasi Masyarakat 

X2 = Bentuk Partisipasi Masyarakat 

X3 = Peran Partisipasi Masyarakat 

X4 = Durasi Partisipasi 

 

Dari Model yang ada, Nilai positif menunjukan bahwa Variabel bebas dan 

variable terikat berhubungan searah/linier, maka apabila variable bebas meningkat 

maka variable terikat juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai negative maka 

hubungan variable nya tidak searah, apabila Variabel bebas meningkat maka variable 

terikatnya akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi(b) 

menunjukan bahwa semakin besar nilai b maka pengaruhnya semakin besar, dan 
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apabila nilai b semakin kecil maka pengeruh nya semakin kecil. Untuk meilhat 

ada/tidak pengaruh dilihat dengan nilai t yang mana dibandingkan nilai t pada tabel 

dengan nilai t hasil perhitungan analisis. 

Alasan pemilihan analisis regresi linier berganda pada aspek ekonomi adalah 

variable terikat yakni selisih pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah program 

Kampung Kopi menggunakan skala ukur data rasio. 

 

 

Sumber: Peneliti, 2021 

GAMBAR  

SKEMA ANALISIS PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PROGRAM KAMPUNG KOPI TERHADAP KONDISI SOSIAL 

EKONOMI MASYARAKAT 

1.8.5 Metode Pengambilan Sampel Responden 

Pada penentuan sample peneliti menggunakan teknik probability sampling. 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2014). Pada teknik probability sampling ada beberapa teknik salah satunya 

simple random sampling Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik simple 

random sampling. Pada saat pemilihan sampel dipilih secara purposive oleh kepala 

desa Pekon Rigis Jaya sebanyak 70 orang yang mana termasuk dalam komunitas 

Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya. Dikarenakan teknik yang digunakan adalah simple 

random sampling maka dari jumlah sampel yang diperoleh dihitung lagi menggunakan 

rumus slovin dengan ketelitian 1% sehingga diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:  

n= 70/(1+(70 x 0,0012) 

dari perhitungan diatas diperoleh sampel sejumlah 69 sampel, yang mana 

sampel ini akan dipilih secara acak dari 70 sampel yang sudah terpilih sebelumnya. 

Dimana 70 sampel yang telah dipilih sebelumnya dipilih secara purposive oleh kepala 
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desa sehingga untuk tidak melihat latar belakang sampel maka sampel dipilih acak 

dengan dadu. Sampel diberi nomor urut. Lalu dadu dikocok random sehingga keluar 

angka. Setelah itu dihitung dari sampel yang pertama maka itulah yang terpilih. Untuk 

selanjutnya akan dihitung dari nomor sesudah sampel yang terpilih, begitu seterusnya 

hingga diperoleh 69 sampel terpilih secara acak. 

1.8.6 Tahapan Penelitian 

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

mencapai keberhasilan dari penelitian ini. Tahapan ini meliputi tahap persiapan, tahap 

pengumpulan data, tahap analisis dan pembahasan serta tahap akhir yang berupa 

penyusunan laporan tugas akhir.
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Sumber: Peneliti,2019 

GAMBAR 1 1 

TAHAP PENELITIAN

Tahapan HasilKegiatan

Tahap 1

Perencanaan

Tahap 2

Pengambilan Data

Tahap 3

Analisis dan Pembahasan

Tahap 4

Dokumentasi

Mulai

1. Merumuskan masalah

2. Menentukan tujuan dan ruang lingkup

3. Menentukan judul

1. Observasi

2. Kuisioner

1. Analisis Statistik Deskriptif ( memaparkan karakteristik

kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan

Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya)

2. Analisis Statistik Deskriptif ( memaparkan karakteristik

partisipasi masyarakat di Kawasan Kampung Kopi 

Pekon Rigis Jaya)

3. Analisis asosiasi Koefisien V-Creamer dan Regresi

Linear Berganda ( mengetahui pengaruh tingkat

partisipasi masyarakat dalam program Kampung Kopi 

terhdapat kondisi sosial ekonomi masyarakat di 

Kawasan Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya)

1. Dokumentasi Laporan Tugas Akhir

2. Presentasi Hasil Penelitian

selesai

Proposal Tugas Akhir

1. Data Sekunder

2. Data Primer

Dokumentasi Laporan Tugas AKhir

1. memaparkan karakteristik kondisi sosial

ekonomi masyarakat di Kawasan Kampung

Kopi Pekon Rigis Jaya

2. karakteristik partisipasi masyarakat di 

Kawasan Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya

3. mengetahui pengaruh tingkat partisipasi

masyarakat dalam program Kampung Kopi 

terhdapat kondisi sosial ekonomi masyarakat

di Kawasan Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya
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1.9 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika proposal yang terdiri dari lima bab dan dirincikan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang mengenai penelitian yang 

telah dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, 

Penelitian terdahulu manfaat penelitian metodelogi penelitian serta sistematika 

penulisan 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan literatur maupun pengertian yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Bab III Gambaran Umum 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari ruang lingkup 

wilayah yang diambil dalam penelitian yang dilakukan. 

Bab IV Analisis 

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis yang telah dilakukan berdasarkan 

dari data yang telah di peroleh dilapangan. 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pada bab ini menjelaskan mengenai temuan studi dari penelitian, kesimpulan 

dari penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi bagi pengembangan 

Kawasan Kampung Kopi Kabupaten Lampung Barat, keterbatasan studi dari 

penelitian serta saran untuk studi lanjutan. 


