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ZULKARNAIN. Analisis Lembaga Rantai Pasok (Supply Chain) 
Komoditas Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi 
Selatan (dibimbing oleh Syafiuddin dan Abdul Haris.). Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis lembaga pada rantai pasok (Supply Chain) tiap pelaku pemasaran rumput laut. Menganalisis Margin, 
Farmers Share, dan Tingkat Efisiensi Pemasaran di setiap lembaga pada Rantai Pasok (supply chain), menganalisis nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan di setiap Lembaga pada Rantai Pasok (Supply Chain) Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto? Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat pada bulan Januari – April 2019. Populasi dalam peneilitian ini terdiri dari petani rumput laut 59, pedagang pengumpul Desa/Kelurahan 3 orang, pedagang pengumpul Kecamatan 2 orang, pedagang besar Kabupaten 1 orang, dan 2 pabrik/exportir. Penelitian ini mengikuti teknik snowball. Dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif yang kemudian didukung oleh pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara survey, pengisian kuesioner, melakukan wawancaran, dan Focus Group Discusion (FGD). Analisis data yaitu analisis margin pemasaran, harmers share, efisiensi pemasaran, nilai tambah, balas jasa, dan pendapatan, yang dianalisis dengan menggunakan rumus Hayami, 1987.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran rumput laut di tiap lembaga pemasaran pada rantai pasok (Supply Chain) terdiri dari petani (produsen), pedagang pengumpul Desa, pedagang pengumpul Kecamatan, pedagang besar (pedagang Kabupaten), dan pabrik/exportir. Margin yang diterima petani setiap lembaga dari hasil analisis margin menyatakan bahwa semakin panjang rantai pasok (Supply Chain) semakin kecil margin, sebaliknya semakin pendek rantai pasok (Supply 
Chain) semakin besar marginnya. Efisiensi pemasaran pada petani dengan biaya kerja yang kecil. Nilai tambah yang diperoleh disetiap lembaga adalah semakin banyak produksi yang dikelola maka akan memperoleh nilai tambah yang sangat tinggi. Pendapatan tiap rantai pasok (Supply Chain) meningkat dengan jumlah produksi yang tinggi.   
Kata Kunci: Lembaga, Rantai Pasok, Komoditas, dan Rumput Laut.      
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