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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 Seminar adalah sebuah kegiatan yang dibuat untuk penyampaian suatu karya 

ilmiah dari seorang pakar atau peneliti yang dipresentasikan kepada peserta agar dapat 

mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta 

(Kartika, 2012). Kegiatan seminar hasil produk ini dilakukan guna menyebarluaskan 

informasi mengenai ragam kopi Indonesia. Pembuatan produk ini didasari oleh 

keinginan tim penulis untuk memberikan beragam informasi seputar kopi dengan 

tujuan agar masyarakat dapat menggali pengetahuan dasar seputar kopi dan semakin 

mengenal keanekaragaman kopi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. 

Rasa keinginan untuk berbagi informasi seputar kopi menjadi suatu ketertarikan bagi 

tim penulis untuk menjadikannya sebagai dasar dari rancangan buku. Buku sebagai 

sebuah karya publikasi yang memiliki daya tarik tersendiri dari bentuk fisiknya. Buku 

memiliki format yang mampu menarik perhatian orang untuk membacanya (Kusrianto, 

2006)  

 Dalam buku yang berjudul Ragam Kopi Indonesia ini, berisikan berbagai 

informasi mengenai kopi yang dapat dipelajari, dimulai dari sejarah singkat tentang 

kopi, pengenalan terhadap jenis biji kopi, sampai dengan proses pengolahannya hingga 

menjadi secangkir kopi yang senantiasa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

modern. 
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 Target pembaca dari rancangan buku ini adalah pemula dan yang ingin 

menggali informasi terkait asal muasal kopi dan proses pembuatan kopi. 

 Dalam kegiatan seminar hasil ini, tim penulis akan memberikan informasi 

terkait produk rancangan buku yang sudah dibuat melalui presentasi serta 

menampilkan ebook sebagai materi pendukung. Dosen peninjau juga akan memberikan 

pertanyaan dan saran terkait rancangan buku yang ditampilkan selama kegiatan 

berlangsung. Kegiatan ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan tugas akhir dan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pariwisata (S. 

Tr. Par.) 

B. Tujuan 

 Tujuan pelaksanaan kegiatan seminar hasil produk adalah untuk memberikan 

informasi mengenai hasil Rancangan Buku Ragam Kopi Indonesia yang telah dibuat. 

Adapun tujuan lain dari kegiatan seminar hasil, yaitu menyebarluaskan informasi 

umum mengenai dunia perkopian dan keanekaragaman kopi yang ada di Indonesia 

C. Manfaat 

 Kegiatan seminar hasil rancangan buku yang dilakukan memiliki beberapa 

manfaat bagi dosen peninjau sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses pembuatan rancangan buku. 

2. Mengetahui hasil pembuatan rancangan buku dengan menampilkan 

buku elektronik. 
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 Adapun manfaat bagi tim penulis dalam kegiatan seminar hasil sebagai berikut: 

1. Mendapatkan saran dan arahan dari dosen peninjau untuk 

menyempurnakan hasil produk. 

 

D. Deskripsi Rancangan Buku 

 Produk yang dihasilkan tim penulis berupa sebuah rancangan buku yang 

berjudul Ragam Kopi Indonesia. Rancangan buku ini memberikan berbagai informasi 

dasar seputar kopi yang dapat dijadikan sebagai acuan para pembaca dalam menggali 

pengetahuan seputar dunia kopi, baik bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan 

dasar mengenai kopi maupun mereka yang memiliki antusiasme untuk menggali 

informasi seputar kopi. Rancangan buku ini juga mengupas pengetahuan dasar seputar 

kopi di Indonesia dengan penjelasan karakteristik dari berbagai jenis kopi yang 

diproduksi di Indonesia. 

  


