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ABSTRAK 
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Umrini Kahar (105.05.02.022.17). Analisis Structure Conduct Performance (SCP) 
Pasar Komoditas Kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dibimbing 
oleh MOHAMMAD NATSIR dan JUMIATI. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pasar, perilaku pasar, 

dan kinerja pasar komoditas kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sejak 

bulan Februari sampai April 2020. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik 
snowball sampling. Total sampel terdiri dari 5 pedagang pengumpul, 14 pedagang 
pengecer, dan 9 industri pengolahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif (C4, margin pemasaran, farmer’s share). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pasar komoditas kopi yang 
terjadi yaitu oligopsoni sedang dan tinggi dimana nilai pangsa pasar dari CR4 yaitu 
˂  dari 80% dan CR4 yaitu > dari 80%. Perilaku pasar komoditas kopi di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto dalam penentuan harga pada tingkat petani 
pembeli yang menentukan harga yaitu pedagang pengumpul, jadi petani hanya 
sebagai (price taker) atau penerima harga. Kinerja pasar komoditas kopi di 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto memiliki margin pemasaran yang relatif 
tinggi, sehingga cenderung menguntungkan. 

 
 

Kata Kunci: struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar, kopi 
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Umrini Kahar (105.05.02.022.17). Analysis of Structure Conduct Performance 
(SCP) of Coffee Commodity Market in Rumbia District of Jeneponto Regency, 
guided by MOHAMMAD NATSIR and JUMIATI. 

 
This study aims to analyze the market structure, market behavior, and 

market performance of the coffee commodity in Rumbia District, Jeneponto 
Regency. This research was conducted in Rumbia Subdistrict, Jeneponto 
Regency, from February to April 2020. The samples were determined using the 
snowball sampling technique. The total sample consisted of 5 collectors, 14 
retailers, and 9 processing industries. The data analysis technique used is 
descriptive qualitative and quantitative analysis (C4, marketing margin, farmer's 
share). 

The results of this study indicate that the market structure of coffee 
commodities that occurs is moderate and high oligopsony where the market share 
value of CR4 is ˂  of 80% and CR4 is> of 80%. The behavior of the coffee 
commodity market in Rumbia Subdistrict, Jeneponto Regency, in determining 
prices at the farmer-buyer level, which determines the price, namely the collector 
traders, so farmers are only as (price takers) or price recipients. The performance 
of the coffee commodity market in Rumbia Subdistrict, Jeneponto Regency, has a 
relatively high marketing margin, so it tends to be profitable. 

 
 

Keywords: market structure, market behavior, market performance, coffee 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 
Komoditas pertanian Indonesia sangat potensial untuk mampu 

menggandakan perolehan ekspor, dan menekan impor, khususnya untuk 

komoditas pertanian yang dapat dibudidayakan di dalam negeri. Upaya 

peningkatan keunggulan kompetitif dan nilai tambah berbagai komoditas 

potensial yang berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi 

impor, serta untuk menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian dan 

swasembada pangan di pasar global, maka pelaksanaan pembangunan 

pertanian memerlukan paket kebijakan yang komprehensif (Kementerian 

Pertanian, 2019). 

Subsektor perkebunan telah menjadi sumber penghasil devisa bagi 

Indonesia dalam sektor pertanian, yang dicerminkan dari neraca 

perdagangan yang selalu surplus dari tahun ke tahun, sementara subsektor 

lainnya mengalami defisit. Sumbangan devisa dari neraca perdagangan 

sektor pertanian pada tahun 2018 seluruhnya disumbang dari surplus 

neraca perdagangan subsektor perkebunan hingga mencapai USD 22,70 

milyar. Penyumbang devisa terbesar neraca perdagangan subsektor 

perkebunan berasal dari komoditas minyak sawit, karet, kelapa, kopi, dan 

kakao. Ekspor komoditas kopi memiliki kontribusi senilai USD 814,79 juta 

atau 2,93% dari total ekspor komoditas perkebunan. Berdasarkan Angka 
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sementara Ditjen Perkebunan, areal kopi Indonesia tahun 2018 mencapai 

1,24 juta hektar, yang sebagian besar merupakan areal perkebunan rakyat 

(PR) sebesar 96,14% atau 1,19 juta hektar, sedangkan areal perkebunan 

besar swasta (PBS) hanya sebesar 2,00% atau 24,88 ribu hektar dan 

perkebunan besar negara (PBN) sebesar 1,85% atau 23,01 ribu hektar. 

Sementara itu, produksi kopi Indonesia adalah 722,47 ribu ton kopi dalam 

wujud kopi biji/berasan atau mengalami peningkatan 0,63% (Kementerian 

Pertanian, 2019). 

Kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan strategis dan 

memegang peranan penting khususnya sebagai sumber devisa, penyedia 

lapangan kerja, dan sebagai sumber pendapatan bagi petani ataupun 

pelaku ekonomi lainnya yang terlibat baik dalam kegiatan on-farm maupun 

off-farm (Lukiawan, 2009). Sementara itu aktivitas ekonomi dan 

perdagangan saat ini telah mencapai kondisi dimana berbagai negara di 

seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi 

tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian 

ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan 

terhadap arus barang, jasa serta modal (Kementerian Pertanian, 2019). 

Pada kurun waktu lima tahun (2014 – 2018) ekspor komoditas kopi 

Indonesia didominasi dalam bentuk biji kopi yakni 98 persen dari total 

ekspor kopi Indonesia. Besarnya ekspor dalam wujud kopi biji/berasan 

tersebut menjadikan Indonesia menduduki peringkat terbesar ke-7 sebagai 

negara eksportir kopi dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia, Jerman, 
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Swiss dan Italia dengan kontribusi 3,37 persen terhadap total ekspor kopi 

berasan dunia. Indonesia telah mengambil peran di pasar global dalam 

perdagangan kopi dunia meskipun masih dalam bentuk biji kopi atau 

berasan, oleh karena itu masih perlu perubahan dalam bentuk lainnya atau 

bentuk olahan lebih lanjut agar memperoleh peningkatan nilai tambah 

(Kementerian Pertanian, 2019). 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 memiliki luas tanaman 

kopi mencapai 71.580 hektar, dengan produksi sebesar 31.857.000 ton. 

Luas areal tanaman kopi yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

Kabupaten Enrekang yakni 12.943 hektar, dengan produksi 8.593.000 ton. 

Pada tahun 2018 Kabupaten Jeneponto memiliki luas areal tanaman kopi 

mencapai 2.467 hektar, dengan produksi sebesar 800.000 ton (BPS 

Sulawesi Selatan, 2019). Wilayah Kabupaten Jeneponto yang memiliki 

areal tanaman kopi yang terluas adalah Kecamatan Rumbia yaitu 2.318 

hektar, dengan produksi mencapai 773,6 ton (BPS Jeneponto, 2019). 

Permasalahan utama dalam pemasaran komoditas kopi di 

Kecamatan Rumbia adalah harga output yang rendah pada tingkat petani. 

Di sisi lain, permasalahan rendahnya pengetahuan petani terhadap 

informasi pasar dan kurangnya modal akan mendorong petani kopi menjual 

produknya ke tengkulak atau pedagang pengepul. Pada dasarnya, petani 

kopi di Kecamatan Rumbia memiliki produksi kopi yang berkualitas, tetapi 

permasalahan pemasaran masih menjadi kendala, terutama posisi tawar 

petani. Penelitian tentang struktur, perilaku, dan kinerja pasar atau SCP 
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untuk komoditas kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemecahan 

permasalahan pasar kopi. 

Pemasaran pada hakekatnya memiliki tujuan untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Di sisi lain, pemasaran juga memperoleh 

stigma bahwa melalui pemasaran maka para produsen mengeruk 

keuntungan yang terbesarnya dari konsumen. Dengan demikian, maka 

tidak heran apabila masih banyak konsumen yang terpengaruh iklan dan 

membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa kuantitas penjualan dan keuntungan yang berlipat juga merupakan 

tujuan pemasaran (Mursid dalam Toriquddin, 2015). Di dalam Al-Qur’an 

banyak dijelaskan tentang tentang etika pemasaran, baik secara tersurat 

maupun tersirat. Misalnya komoditas yang diperdagangkan harus halal, 

tidak melupakan Allah, bersikap simpatik dalam menetapkan harga, dalam 

produksi hendaknya berbuat adil, bersikap amanah, bersikap jujur, 

professional, bersaing secara sehat, serta transparan dalam berpromosi. 

Etika pemasaran dalam al-Qur’an beda secara subtansial dari pemasaran 

konvensional. Pemasaran dalam al-Qur’an mengandung dua dimensi yaitu 

dimensi duniawi (materiil) dan dimensi ukhrawi (spirituil), sedangkan etika 

pemasaran konvensional hanya mengandung dimensi duniawi (Akhmad 

Mujahidin dalam Toriquddin, 2015). 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu (QS: An-Nisa [4]: 29). 

 

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS: Al-Hasyr [59]: 18). 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah struktur pasar (market structure) komoditas kopi di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 
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2. Bagaimanakah perilaku pasar (market conduct) komoditas kopi di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimanakah kinerja pasar (market performance) komoditas kopi di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 
 

1. Struktur pasar (market structure) komoditas kopi di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Perilaku pasar (market conduct) komoditas kopi di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. 

3. Kinerja pasar (market performance) komoditas kopi di Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

 
1. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis dan 

memperluas wawasan serta pengetahuan khususnya yang terkait 

dengan tema Structure Conduct Performance (SCP) pasar komoditas 

pertanian, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Agribisnis pada Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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2. Untuk digunakan sebagai bahan kajian pertimbangan bagi pemerintah 

dalam merumuskan berbagai kebijakan yang terkait pemasaran 

pertanian khususnya tanaman perkebunan. 

3. Sebagai referensi dan kajian dalam pengembangan penelitian yang 

sejenisnya. 



8 
 

 

 
 
 
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
 

A. Kajian Teoritis 
 

1. Komoditas Kopi 

 
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dari subsektor 

perkebunan. Komoditas kopi memiliki peluang pasar yang baik di dalam 

negeri maupun luar negeri. Indonesia merupakan salah satu produsen 

kopi terbesar di dunia. Menurut data statistik International Coffee 

Organization (ICO), Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar 

ketiga, setelah Brazil dan Vietnam (Sitanggang dan Sembiring, 2013). 

Tanaman kopi (Coffea sp), adalah spesies tanaman berbentuk 

pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. 

Tanaman kopi tumbuh tegak, bercabang dan bila dibiarkan tumbuh dapat 

mencapai 12 m. Daunnya bulat telur dengan ujung agak meruncing, daun 

tumbuh berhadapan pada batang, cabang dan ranting-rantingnya. 

Tanaman kopi mempunyai sistem percabangan yang agak berbeda dengan 

tanaman lain. Tanaman kopi dapat tumbuh dalam berbagai kondisi 

lingkungan, tetapi untuk mencapai hasil yang optimal memerlukan 

persyaratan tertentu. Zona terbaik pertumbuhan kopi adalah antara 200 LU 

dan 200 LS. Indonesia yang terletak pada zona 50 LU dan 100 LS secara 

potensial merupakan daerah kopi yang baik. Unsur iklim yang banyak 
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berpengaruh terhadap budidaya kopi adalah elevasi (tinggi tempat), 

temperatur dan tipe curah hujan (Sitanggang dan Sembiring, 2013). 

Di Indonesia sebaran produksi kopi tidak merata di seluruh daerah 

sehingga hal ini akan menyebabkan wilayah-wilayah basis komoditas kopi 

hanya terpusat pada satu daerah/provinsi saja. Dengan terpusatnya 

wilayah-wilayah basis komoditas kopi tersebut maka akan berpengaruh 

pada daya dukung komoditas kopi terhadap kegiatan perkebunan di 

Indonesia. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam upaya 

pengembangan komoditas kopi adalah memperhatikan kondisi dari 

masing-masing wilayah, karena dengan melihat kondisi dari masing- 

masing wilayah maka akan diketahui wilayah mana saja yang menjadi 

wilayah basis komoditas kopi. Dengan demikian, aspek perencanaan 

wilayah merupakan suatu hal yang sangat penting karena setiap wilayah 

memiliki nilai strategis yang sesuai dengan potensi sumber daya yang 

terdapat pada masing-masing wilayah (Kusmiati dan Windiarti, 2011). 

Jenis kopi yang terdapat di Indonesia antara lain; jenis arabika, 

robusta, dan liberika. Namun demikian, tanaman kopi yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia adalah kopi jenis arabika dan robusta. Curah 

hujan yang sesuai untukt anaman kopi berkisar 1500 sampai 2500 mm 

tahun-1 dengan rata-rata bulan kering 3 bulan. Rata-rata suhu yang 

diperlukan untuk tanaman kopi berkisar 15°C sampai 25 °C dengan kelas 

lahan S1 atau S2. Ketinggian tempat penanaman sangat berkaitan dengan 

citarasa kopi tersebut (Indrawanto et al. dalam Anshori, 2014). 
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Tanaman kopi pertama yang masuk ke Indonesia adalah jenis 

arabika. Tanaman kopi ini dapat tumbuh pada ketinggian optimum sekitar 

1000 sampai 1200 m dpl. Semakin tinggi lokasi penanaman,  citarasa 

yang dihasilkan oleh bijinya semakin baik. Selain itu, kopi jenis ini sangat 

rentan pada penyakit karat daun yang disebabkan oleh cendawan 

Hemileia vastatrix, terutama pada ketinggian kurang dari 600 sampai 700 

m dpl. Karat daun ini dapat menyebabkan produksi dan kualitas biji kopi 

menjadi turun (Indrawanto et al. dalam Anshori, 2014). 

Tanaman kopi jenis Robusta ditanam hampir di seluruh wilayah 

Indonesia dengan daerah sentra produksi di pulau Sumatera adalah 

Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara, sedangkan di pulau 

Jawa berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Turnip dalam Lukiawan, 

2009). Jenis kopi Arabika hanya dibudidayakan di wilayah tertentu saja, 

wilayah yang memenuhi persyaratan tumbuh kopi jenis Arabika, antara lain 

Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Timur (Sihotang dalam Lukiawan, 

2009). 

 
2. Pemasaran Pertanian 

 
Dalam sistem agribisnis aktivitas pemasaran merupakan hal yang 

paling penting dari penyediaan sarana produksi pertanian (subsistem 

input), usahatani (on farm), pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, 

serta subsistem penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan/kredit, 

intelijen pemasaran atau informasi pemasaran, kebijakan pemasaran). 

Tujuan dari pemasaran yaitu menjembatani apa yang diinginkan produsen 
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dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Hampir semua 

aktivitas pemasaran membantu produsen dalam memahami keinginan 

konsumen (Asmarantaka, et al., 2017). 

Pemasaran merupakan suatu parameter untuk menilai berhasil 

tidaknya suatu usaha. Karena hasil akhir dari proses produksi penjualan 

dengan harapan mendapatkan keuntungan. Proses pemasaran 

memerlukan pihak lain yang disebut lembaga pemasaran.  

Pengembangan usaha jamur merang harus adanya keterpaduan antara 

kegiatan-kegiatan produksi yang selama ini dikaitkan dengan peningkatan 

pemasaran (Kusuma, 2017). 

Pengertian pemasaran atau tataniaga (marketing) dapat didekati 

melalui dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan manajerial. 

Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan keseluruhan pemasaran 

(pendekatan makro) dari petani atau aliran komoditas setelah di tingkat 

usahatani sampai komoditas/produk diterima/konsumsi oleh konsumen 

akhir. Dengan demikian, pendekatan ekonomi melibatkan banyak 

perusahaan (pendekatan kelembagaan), kegiatan produktif dan nilai 

tambah (pendekatan fungsi), dan pendekatan sistem (input-output sistem) 

(Asmarantaka, et al., 2017). 

Konsep pemasaran dimaknai dari berbagai perspektif, antara lain 

perspektif ekonomi, bisnis, dan kebijakan. Di samping itu, ada yang 

memaknai pemasaran dari perspektif makro dan perspektif mikro. Tulisan 

ini berusaha mengkaji konsep pemasaran dalam perspektif ekonomi baik 



12 
 

 

 
 
 
 
 

makro maupun mikro. Kajian dari perspektif makro diharapkan berguna 

meningkatkan efisiensi pemasaran suatu komoditas pertanian dalam 

suatu wilayah atau nasional. Sementara itu, dari kajian dalam perspektif 

mikro diharapkan berguna dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam 

rantai pasok dan pengelolaan rantai  nilai  suatu  komoditas.  Secara  

mikro beberapa pelaku usaha rantai pasok komoditas pertanian Indonesia 

mempunyai efisiensi yang rendah, sehingga kalah bersaing di pasar 

domestik dan global. Untuk mewujudkan sistem pemasaran yang efisien 

diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk 

menghilangkan adanya distorsi pasar dan menekan tingginya biaya 

transaksi pada sistem pemasaran komoditas pertanian. Sementara itu, 

untuk mewujudkan efisiensi pemasaran di tingkat mikro (pelaku usaha) 

menjadi efisiensi di tingkat makro (nasional) diperlukan adanya 

keterpaduan antara kebijakan makro terkait sistem distribusi dan 

pemasaran komoditas pertanian dan kegiatan usaha ekonomi mikro dalam 

rantai pasok komoditas pertanian (Saptana dan Rahman, 2015). 

Ditinjau dari aspek ekonomi kegiatan pemasaran pertanian 

dikatakan sebagai kegiatan produktif sebab pemasaran pertanian dapat 

meningkatkan  guna  waktu (time utility),  guna  tempat  (place utility), 

guna bentuk (form utility) dan guna pemilikan (possession utility). Komoditi 

pertanian yang sudah mengalami peningkatan guna waktu, guna tempat 

dan guna bentuk baru dapat memenuhi kebutuhan konsumen, apabila 
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sudah terjadi pemindahan hak milik dari produsen atau lembaga 

pemasaran kepada konsumen (Sudiyono dalam Kusuma, 2017). 

Pendekatan yang dapat dilakukan pada analisis pemasaran 

perspektif makro antara lain pendekatan fungsi, kelembagaan, sistem, dan 

struktur-perilaku-kinerja pasar (structure, conduct, performance market- 

SCP). Pendekatan fungsi merupakan pendekatan studi pemasaran dari 

aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses 

dalam sistem pemasaran yang akan  meningkatkan dan  menciptakan  

nilai guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pendekatan 

kelembagaan merupakan berbagai organisasi bisnis, kelompok bisnis yang 

melaksanakan atau mengembangkan aktivitas bisnis (fungsi-fungsi 

pemasaran). Pendekatan sistem menekankan pada keseluruhan sistem 

yang kontinyu dan efisien dari seluruh sub-sub sistem yang ada didalam 

aliran produk/jasa mulai dari petani produsen primer sampai ke konsumen 

akhir. Pendekatan struktur-perilaku-kinerja pasar (SCP, pendekatan 

industri) merupakan keseluruhan kajian yang menganalisis keseluruhan 

sistem dari aspek makro mulai dari pendekatan fungsi, kelembagaan, 

pengolah/pabrikan, dan organisasi fasilitas yang terlibat dari sistem 

pemasaran (Asmarantaka, et al., 2017). 
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3. Struktur Pasar 

 
Struktur pasar menggambarkan pangsa pasar dari perusahaan- 

perusahaan. Dan untuk memperluas pangsa pasar, suatu perusahaan 

menghadapi sejumlah rintangan. Setiap struktur pasar berada di antara 

monopoli (pangsa pasar yang tinggi dan rintangan untuk masuk tinggi 

(entry) dan persaingan murni (pangsa pasar kecil dan rintangan masuk 

rendah) (Rizkyanti, 2010). 

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk 

tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku 

usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan 

masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan 

penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat 

mengklasifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan 

persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik atau persaingan 

oligopoli. Struktur pasar adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. 

Struktur pasar berhubungan dengan karakteristik dan pentingnya pasar 

tersebut di dalam perekonomian. Kondisi demikian dapat diidentifikasikan 

dengan mengacu pada jumlah dan ukuran distribusi dan penjual dan 

pembeli di pasar tersebut (konsentrasi pasar), batasan suatu produk 

memiliki perbedaan (diferensiasi), dan tingkat kemudahan memasuki pasar 

bagi perusahaan baru (Rizkyanti, 2010). 

Salvatore (Yuliawati, 2017) mengungkapkan bahwa struktur pasar 

mengacu pada lingkungan persaingan dimana pembeli dan penjual produk 
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berinteraksi. Rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri 

(CR4) merupakan rasio konsentrasi yang paling sering dipakai dalam 

pengukuran. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan khusus mengenai 

berapa banyak perusahaan terbesar yang harus dimasukkan dalam 

perhitungan CRN. 

Menurut Jaya (Yuliawati, 2017), selain menggunakan ukuran pangsa 

pasar, struktur pasar industri juga dapat diidentifikasi melalui hambatan 

masuk pasarnya. Hambatan untuk masuk (barrier to entry) merupakan 

segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya penurunan, kesempatan, 

atau kecepatan masuknya pesaing baru (Jaya, 2008). 

Struktur pasar dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung 

pangsa pasar (market share) dan konsentrasi rasio (Consentration Ratio). 

 
1). Pangsa Pasar 

 
Pangsa pasar (market share) adalah persentase dari total penjualan 

pada suatu target pasar yang diperoleh dari suatu perusahaan (potensi 

pasar dibagi jumlah penjualan (Baladina, 2012). 
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Tabel Market Share dari Lembaga Pemasaran (Baladina, 2012) 
 

Lembaga 
Pemasaran 

Kapasitas Produk Dapat 
Diserap Wilayah Pasar 

Konsentrasi 
ratio (Kr) 

Market 
Share (%) 

1 A a/x (a/x) x 100 

2 B b/x (b/x) x 100 

3 C c/x (c/x) x 100 

4 D d/x (d/x) x 100 

... ... ... ... 

N M m/x (m/x) x 100 

Total a+b+c+d+…+m=x 1 100 

 
Kriteria Pangsa Pasar: 
a. Monopoli murni, bila suatu perusahaan memiliki 100% dari pangsa 

pasar. 
b. Perusahaan dominan, bila memiliki 80 - 100% dari pangsa pasar 

dan tanpa pesaing kuat. 
c. Oligopoli ketat, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 60 - 100% dari 

pangsa pasar. 
d. Oligopoli longgar, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 40 - < 60% 

pangsa pasar. 
e. Persaingan monopolistik, jika banyak pesaing yang efektif tidak 

satupun yang memiliki lebih dari 10% pangsa pasar. 
f. Persaingan murni, jika lebih dari 50 pesaing, tapi tidak satupun yang 

memiliki pangsa pasar berarti. 
 

2) CR4 (Consentration Ratio for The Biggest Four) ialah penjualan 

pangsa pasar empat tingkat dari suatu komoditas yang terbesar di 

suatu pasar. Perhitungan nilai ini digunakan formula sebagai berikut 

(Pappas,1999): 

CR4 = S1 + S2 + S3 + S4 
 

keterangan : 
 

CR4 = Consentration Ratio for The Biggest Four 
 

S = Pangsa Pasar dari produsen dalam pasar 
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S1 = Pangsa pasar dari produsen 1 

S2 = Pangsa pasar dari produsen 2 

S3 = Pangsa pasar dari produsen 3 

S4 = Pangsa pasar dari produsen 4 

Menurut Pappas (1999) kriteria untuk menentukan struktur 

pasar adalah : 

a. CR4 < 20% : merupakan pasar yang bersaing dan 

mendekati model persaingan sempurna 

b. 20% ≤ CR4 ≤ 80% : merupakan pasar yang tidak sempurna 

oligopsoni 

c. CR4 > 80% : merupakan pasar sangat terkonsentrasi dan 

cenderung kearah monopsony 

 
4. Perilaku Pasar 

 
Menurut Kuncoro (Yuliawati, 2017), perilaku pasar diartikan sebagai 

pola tanggapan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya 

dalam lingkup persaingan industri. Aksi reaksi antar satu perusahaan 

terhadap perusahaan lainnya diterapkan dalam bentuk penetapan harga 

jual, serta promosi produk (advertising). Perilaku perusahaan yang 

tercermin dalam penentuan dan penerapan strategi-strategi bersaing agar 

tetap eksis dalam suatu pasar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Dengan 

kata lain, perilaku perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan; dan dalam lingkup yang lebih luas, perilaku industri akan 

berpengaruh terhadap kinerja industri. 
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Menurut Sinaga dan Dewi (Hidayati dan Zuhriyah, 2020), perilaku 

pasar dapat dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan praktik 

penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang serta hubungan 

keterkaitan lembaga pemasaran beras organik. Untuk mendeskripsikan 

informasi tersebut dilakukan dengan cara wawancara kepada petani dan 

lembaga pemasaran, sehingga dapat diketahui implementasi penentuan 

harga, saluran pemasararan, dan fungsi-fungsi pemasaran. 

 
5. Kinerja Pasar 

 
Jaya (Yuliati, 2017) menguraikan beberapa tujuan dari kinerja, yaitu 

efisiensi dalam pengalokasian sumber daya (meliputi efisiensi internal dan 

alokasi yang efisien), kemajuan teknologi, keseimbangan dalam distribusi, 

dan dimensi lainnya (meliputi kebebasan individu dalam memilih, 

keamanan dari bahaya yang mengancam, dan keanekaragaman budaya 

yang ada). Kinerja merupakan hasil kerja yang dipengaruhi oleh struktur 

dan perilaku industri dimana hasilnya biasanya dilihat dari besarnya 

penguasaan pasar atau besarnya keuntungan suatu perusahaan dalam 

suatu industri. Kinerja dalam suatu industri dapat diamati melalui nilai 

tambah, produktivitas, dan efisiensi. Nilai tambah (value added) merupakan 

selisih antara nilai input dengan nilai output. Produktivitas merupakan hasil 

yang dicapai per tenaga kerja atau unit faktor produksi dalam jangka waktu 

tertentu. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan seberapa besar 

perusahaan dapat mengambil manfaat dari suatu variabel untuk 

mendapatkan output sebanyak-banyaknya. 
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Gejala pasar sebagai kinerja pasar terlihat akibat interaksi antara 

struktur pasar dan perilaku pasar. Kajian tersebut untuk menggambarkan 

saluran pemasaran yang ada, harga komoditas, biaya dan volume 

penjualan. Selanjutnya dengan melihat efesiensi pemasaran dilihat 

berdasarkan besar margin pemasaran, share biaya dan share 

keuntungan,semakin kecil nilai efisiensi pemasaran maka saluran 

pemasaran tersebut dapat dikatakan semakin efisien (Soekartawi,1993). 

a. Margin Pemasaran 
 

Besarnya margin pemasaran dapat dihitung dengan rumus 

(Soekartawi,1993): 

MP = Pr − Pf 

 
Keterangan : 

 
MP= Margin pemasaran 

 
Pr = Harga rata-rata ditingkat konsumen 

Pf = Harga rata-rata ditingkat produsen 

 
b. Share Keuntungan Lembaga Pemasaran (Soekartawi,1993): 

 

 
    = 

   
 

 

   

 
× 100% 

 

   =     −     −  ∑ =     
 

Keterangan : 
 

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i (%) 

Ki = keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Pji = harga jual pada lembaga pemasaran ke-i 
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Bij =  biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i dari berbagai jenis 

biaya mulai dari biaya ke j = 1 sampai dengan n 

 
c. Share Biaya Lembaga Pemasaran (Soekartawi,1993) 

 

 
 
 

Keterangan : 

 
    = 

   
 

 

   

 
× 100% 

 

Sbi = share biaya lembaga pemasaran (%) 

Bi = Biaya lembaga pemasaran 

Pr = Harga rata-rata ditingkat konsumen 

 
d) Farmer’s Share 

 
Farmer’s Share adalah persentase perbandingan antara bagian 

harga yang diterima oleh petani dengan bagian harga di konsumen 

akhir. Farmer Share antara komoditas yang satu dengan komoditas 

yang lain berbeda, hal ini tergantung dari jumlah kegunaan bentuk, 

tempat dan waktu yang ditambahkan oleh petani dan pedagang 

perantara yang terhubung dalam suatu saluran pemasaran. Secara 

sistematis farmer’s share dapat diketahui dengan rumus sebagai 

berikut : 

Fs = Pf /Ps x 100 % 
 

Dimana : 
 

FS = Bagian Harga yang diterima Petani 

Pf = Harga di tingkat Petani 

Ps = Harga di tingkat Pengecer 
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6. Hubungan antara Struktur, Perilaku, dan Kinerja (SCP) 

 
Struktur pasar sangat penting, karena akan menentukan perilaku 

dan strategi 4 perusahaan dalam suatu industri dan kemudian perilaku akan 

mempengaruhi kinerja (Jaya, 2001). Hubungan paling sederhana dari 

ketiga variabel tersebut yaitu Structure-Conduct-Performance adalah 

hubungan linier dimana struktur mempengaruhi perilaku kemudian perilaku 

mempengaruhi kinerja. Dalam SCP hubungan ketiga komponen tersebut 

saling mempengaruhi termasuk adanya faktor-faktor lain seperti. teknologi, 

progresivitas, strategi dan usaha-usaha untuk mendorong penjualan 

(Martin, 2002). Struktur (structure) suatu industri akan menentukan 

bagaimana perilaku para pelaku industri (conduct) yang pada akhirnya 

menentukan kinerja (performance). 

Menurut Lipczynski (2005). sesuai dengan dasar paradigma SCP, 

hubungan utama terjadi dari struktur melalui perilaku mempengaruhi 

kinerja. Akan tetapi, ada berbagai timbal balik yang juga mungkin terjadi 

yaitu: kinerja mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi struktur, dan 

dari kinerja mempengaruhi struktur pasar. 

 
B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 
Hasil penelitian Baso dan Anindita (2018) menunjukkan bahwa 

keunggulan kompetitif kopi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia 

memiliki keunggulan pada faktor kondisi terkait sumber daya alam dan 
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memiliki kelemahan pada faktor kondisi terkait sumberdaya manusia, 

IPTEK, serta ketersediaan infrastruktur. 

Hasil penelitian Amalia et al. (2013) tenteng struktur, perilaku dan 

kinerja, menemukan bahwa integrasi pasar vertikal menunjukkan bahwa 

harga karet ditingkat petani tidak terintegrasi dengan harga ditingkat 

pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang 

besar provinsi dan pabrik crumb rubber baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penentuan harga 

petani cenderung sebagai penerima harga. 

Menurut hasil penelitian Putri, et al. (2013) tentang struktur dan 

integrasi pasar kopi arabika gayo, menunjukkan bahwa konsentrasi rasio 

empat perusahaan terbesar (CR4) di tingkat eksportir sebesar 71,12% dan 

terdapat hambatan masuk pasar yang ditunjukkan dengan nilai MES 

sebesar 28,53%. Karakteristik struktur pasar menunjukkan bahwa pasar 

terkonsentrasi dengan tingkat persaingan yang kecil. Struktur pasar yang 

terbentuk mengarah pada struktur pasar oligopsonistik dan terdapat 

lembaga pemasaran yang dominan dalam proses penentuan harga yaitu 

eksportir. Selain itu, analisis integrasi pasar menunjukkan bahwa pasar kopi 

di tingkat petani tidak terintegrasi dengan eksportir baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses 

penentuan harga petani cenderung sebagai penerima harga. 

 
C. Kerangka Pikir 

 
Kopi merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang 
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memiliki peranan penting dalam kontribusi pendapatan masyarakat 

khususnya petani di wilayah Kabupaten Jeneponto. Kecamatan Rumbia 

merupakan sentra produksi kopi terbesar di wilayah tersebut, yakni seluas 

2.318 hektar, dengan produksi mencapai 773,6 ton. 
 

Menurut Lestari (2016), harga menjadi indikator efisien atau 

tidaknya produk dalam sistem pemasaran di suatu daerah. Petani harus 

memperhatikan harga yang akan ditetapkan untuk produk yang akan di 

pasarkan. Fluktuasi harga yang sering terjadi di pasar menjadi salah satu 

masalah yang dapat merugikan posisi sebagai petani. Petani harus bisa 

melihat kondisi pasar untuk menetapkan harga kopi, harga yang terlalu 

tinggi dapat mempersulit produk untuk dijual dan harga yang terlalu rendah 

dapat mengakibatkan kerugian pada petani. 

Lestari (2016) mengemukakan bahwa terbentuknya saluran 

pemasaran yang baik dan efisien tidak terlepas dari adanya peranan 

lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di proses pemasaran tersebut. 

Setiap lembaga pemasaran yang terlibat tentu memiliki fungsi yang 

berbeda-beda, begitu juga dengan keuntungan yang didapatkan di setiap 

lembaga pemasaran tentu berbeda. Pemasaran yang baik adalah kegiatan 

pemasaran yang efisien dimana semua pihak merasa diuntungkan dengan 

adanya kegiatan pemasaran tersebut. Suatu kegiatan pemasaran dapat 

dikatakan efisien atau tidak dapat ditentukan atau diukur dengan efisiensi 

pemasaran. Efisien atau tidaknya pemasaran dapat diukur melalui model 

S-C-P (Structure, Conduct, dan Perfomance). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain dan Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian atau desain utama yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif terutama deskriptif kuantitatif. Menurut Nazir 

(2002) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

 
B. Lokasi dan Waktu penelitian 

 
Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) yakni di 

wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang merupakan salah 

satu wilayah sentra pengembangan komoditas kopi. Penelitian ini telah 

dilaksanakan dari bulan Februari sampai April 2020. 

C. Populasi dan Sampel 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang komoditas kopi di 

wilayah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik snowball sampling yaitu dengan melakukan 

wawancara menggunakan kueisoner secara mendalam kepada lembaga- 
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lembaga pemasaran yang terlibat di dalam pemasaran kopi di Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

 
1. Jenis dan Sumber Data 

 
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan 

data sekunder. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. 

a. Data primer 
 

Data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung 

kepada petani/pedagang dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang telah disediakan sebagai alat bantu dalam 

pengumpulan data. 

b. Data sekunder 
 

Data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi data ini juga dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah BPS, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, dan 

lain-lain. 

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 
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a. Observasi 
 

Observasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi tentang 

wilayah penelitian, agar diperoleh deskripsi umum wilayah penelitian 

dan sebagainya. 

b. Wawancara 
 

Metode ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada 

responden dengan menggunakan daftar kuesioner.. 

 
D. Teknik Analisis Data 

 
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis 

kuantitatif dan kualitaitif. Menurut Sugiyono (2010) analisis kuantitatif 

adalah metode yang difokuskan pada angka. Analisis kualitatif adalah 

data yang biasanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Teknik 

analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui struktur pasar yang dilihat 

dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk dan aliran 

komoditas. 

Perilaku pasar dianalisis secara kualitatif, yang digunakan untuk 

menjelaskan teknik penentuan harga dan bentuk hubungan yang terjadi 

antara lembaga pemasaran. Untuk mengetahui konsentrasi rasio pada 

struktur pasar, perilaku pasar berdasarkan hubungan harga antara dua 

pasar pada level yang sama dan besarnya kinerja pasar berdasarkan 

analisis marjin pemasaran, farmer’s share, share biaya, dan share 

keuntungan, maka digunakan analisis kuantitatif. 
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1. Struktur Pasar 

 
Struktur pasar dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan 

menganalisis struktur pasar dengan menjelaskan jumlah pelaku pasar dan 

menganalisis hambatan keluar masuk pasar. Struktur pasar juga dianalisis 

secara kuantitatif, yaitu menganalisis jumlah dan ukuran lembaga 

pemasaran dengan menghitung pangsa pasar (market share) dan 

konsentrasi rasio. 

 
a. Pangsa Pasar (Market Share) 

 
Untuk mengetahui pangsa pasar dari perusahaan atau produsen 

pada suatu wilayah pasar, maka dapat dibuat sebagai berikut 

(Pappas,1999). 
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Tabel 3.1. Perhitungan Pangsa Pasar 
 

 
Produsen Kopi 

Kapasitas Produk 
yang Dapat Diserap 
dari Wilayah Pasar 

 
Pangsa Pasar (%) 

1 a a/x 

2 b b/x 

3 c c/x 

4 d d/x 
. . . 
. . . 
. . . 
N ni ni/x 

Total a+b+c+d+ ... +ni = x 100 

 
 

b. CR4 (Consentration Ratio for The Biggest Four) ialah penjualan 

pangsa pasar empat tingkat dari produksi pasar kopi yang terbesar. 

Perhitungan nilai ini digunakan formula sebagai berikut 

(Pappas,1999): 

CR4 = S1 + S2 + S3 + S4 
 

keterangan : 
 

CR4 = Consentration Ratio for The Biggest Four 
 

S = Pangsa Pasar dari produsen kopi dalam pasar 

S1 = Pangsa pasar dari produsen kopi 1 

S2 = Pangsa pasar dari produsen kopi 2 

S3 = Pangsa pasar dari produsen kopi 3 

S4    = Pangsa pasar dari produsen kopi 4 
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Menurut Pappas (1999) kriteria untuk menentukan struktur 

pasar adalah : 

a. CR4 < 20% : merupakan pasar yang bersaing dan 

mendekati model persaingan sempurna 

b. 20% ≤ CR4 ≤ 80% : merupakan pasar yang tidak sempurna 

oligopsoni 

c. CR4 > 80% : merupakan pasar sangat terkonsentrasi dan 

cenderung kearah monopsony 

 
2. Perilaku Pasar 

 
Untuk menganalisis yaitu perilaku pasar dapat dilakukan secara 

deskriptif kualitatif dengan melihat kegiatan yang tercipta diantara lembaga- 

lembaga pemasaran kopi. Perilaku pasar dianalisis secara deskriptif 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku pasar itu 

sendiri. Perilaku pasar dianalisis dengan mengamati praktek penjualan dan 

pembelian, sistem penentuan harga di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. 

 
3. Kinerja Pasar 

 
Kinerja pasar menggambarkan gejala pasar yang terlihat akibat 

interaksi antara struktur pasar dan perilaku pasar Kinerja pasar dianalisis 

secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif atau kualitatif yaitu untuk 

menggambarkan saluran pemasaran yang ada di Kecamatan Rumbia, 

harga kopi, biaya dan volume penjualan. Selanjutnya analisis kuantitatif 

dilakukan untuk melihat efesiensi pemasaran dilihat berdasarkan besar 
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margin pemasaran, share biaya dan share keuntungan,semakin kecil nilai 

efisiensi pemasaran maka saluran pemasaran tersebut dapat dikatakan 

semakin efisien (Soekartawi,1993). 

 
a) Analisis Margin Pemasaran 

 
Besarnya margin pemasaran dapat dihitung dengan rumus 

(Soekartawi,1993): 

   =    −    

 
Keterangan : 

 
MP= Margin pemasaran kopi (Rp/Kg) 

 
Pr = Harga rata-rata kopi ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf = Harga rata-rata kopi ditingkat produsen (Rp/Kg) 

b) Share Keuntungan Lembaga Pemasaran (Soekartawi,1993): 
 

 
    = 

   
 

 

   

 
×    % 

 

   =     −     −  ∑ =     
 

Keterangan : 
 

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i (%) 

Ki = keuntungan lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Pji = harga jual kopi pada lembaga pemasaran ke-I (Rp/Kg) 
 

Bij = biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-I dari berbagai jenis 

biaya mulai dari biaya ke j = 1 sampai dengan n (Rp/Kg) 
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b) Share Biaya Lembaga Pemasaran (Soekartawi,1993) 
 
 
 
 

Keterangan : 

 
    = 

   
 

 

   

 
×    % 

 

Sbi = share biaya lembaga pemasaran (%) 

Bi = Biaya lembaga pemasaran (Rp/kg) 

Pr = Harga rata-rata kopi ditingkat konsumen (Rp/kg) 

 
c) Farmer’s Share 

 
Farmer’s Share adalah persentase perbandingan antara bagian 

harga yang diterima oleh petani dengan bagian harga di konsumen akhir. 

Farmer Share antara komoditas yang satu dengan komoditas yang lain 

berbeda, hal ini tergantung dari jumlah kegunaan bentuk, tempat dan waktu 

yang ditambahkan oleh petani dan pedagang perantara yang terhubung 

dalam suatu saluran pemasaran. Secara sistematis farmer’s share dapat 

diketahui dengan rumus sebagai berikut : 

 
Fs = Pf /Ps x 100 % 

 
Dimana : 

 
FS = Bagian Harga yang diterima Petani 

Pf = Harga di tingkat Petani 

Ps = Harga di tingkat Pengecer 



33 
 

 

 
 
 
 
 

E. Definisi Operasional 
 

1. Kopi gelondongan adalah buah kopi segar yang masih utuh dan 

belum dipisah dari daging buahnya atau belum melalui proses olahan 

apapun (Rahardjo, 2017). 

2. Ose adalah produk kopi arabika yang telah melalui beberapa proses 

olahan sehingga di dapati biji kopi kering yang ada di dalam buah 

kopi (Rahardjo, 2017). 

3. Tengkulak adalah pedagang yang melakukan pembelian dari 

tengkulak dan menyalurkan produk kepada pedagang grosir atau 

langsung menjualnya kepada pedagang pengecer (Desiana et al., 

2017). 

4. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari 

pedagang pengumpul serta menjual kembali kepada pengecer 

kemudian ke konsumen akhir (Desiana et al., 2017) 

5. Konsumen akhir adalah lembaga pemasaran terakhir yang membeli 

kopi kepada pedagang di pasar (Desiana et al., 2017). 

6. Struktur pasar (market structure) adalah penggolongan pasar 

berdasarkan strukturnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan 

kinerja perusahaan dalam pasar (Alam, 2007). 

7. Pasar Oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya 

terdapat dua atau lebih pembeli (umumnya pelaku usaha) yang 

menguasai pasar dalam hal penerimaan yang menguasai pasar 
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dalam hal penerimaan pasokan, atau berperan sebagai pembeli 

tunggal atas barang/ jasa di dalam suatu pasar komoditas. 

8. Perilaku pasar (market conduct) adalah suatu pola tanggapan yang 

dilakukan lembaga-lembaga pemasaran untuk mencapai tujuannya 

dalam struktur pasar (Sulastri & Suhono, 2016). 

9. Kinerja pasar (market performance) merupakan hasil keputusan 

akhir yang dapat dambil dan berhubungan dengan proses tawar 

menawar serta persaingan pasar (Sudiyono, 2002). 

10. Farmer’s share adalah perbandingan antara harga yang dibayar 

konsumen terhadap harga produk yang diterima petani (Aji, Renan 

Subantoro, & Eka Dewi Nurjayanti, 2015) 

11. Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayar 

oleh konsumen untuk produk kopi tersebut dengan harga yang 

diterima oleh produsen untuk menghasilkannya (Anggraini, Ali 

Ibrahim Hasyim, & Suriaty Situmorang, 2013). 

14.Rasio margin keuntungan adalah perbandingan antara tingkat 

keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran dengan biaya yang 

dikeluarkan pada kegiatan pemasaran (Anggraini et al., 2013). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
 

A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
 

1. Letak Geografis 

 
Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5°23'- 5°42' 

Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini 

berjarak   sekitar   91   Km   dari Makassar.   Luas    wilayahnya   

749,79 km2 dengan kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan 

paling luas yaitu 152,96 km2 atau setara 20,4 persen luas wilayah 

Kabupaten     Jeneponto.     Sedangkan     kecamatan      terkecil 

adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km2. Batas wilayah Kabupaten 

Enrekang adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 
 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng 
 

c. Sebelah Selatan : Laut Flores 
 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Takalar 
 

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah strategis di 

Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang 

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis untuk 

pengembangan Tanaman Hortikultura dan Kopi. 

Secara administratif, Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 

Kecamatan yaitu Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, 
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Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalate, Tarowang, 

Turatea. 

 
2. Keadaan Topografi Kabupaten Jeneponto 

 
Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari 

dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas 

permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung 

Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di 

ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan 

merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 

dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka 

Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di 

desa Bungeng. 

Jenis tanah di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 jenis: 
 

1. Jenis tanah Alluvial terdapat di Kecamatan Bangkala, Binamu, dan 

Tamalate. 

2. Jenis tanah Gromosol terdapat di Kecamatan Tamalate, Binamu, 

Bangkala dan Batang. 

3. Jenis tanah Maditeren terdapat di Kecamatan Bangkala, Batang, 

Kelara dan Binamu. 

4. Jenis tanah Lotosol terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate dan 

Kelara. 

5. Jenis tanah Andosil terdapat di Kecamatan Kelara. 
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6. Jenis tanah Regonal terdapat pada 11 Kecamatan di Kabupaten 

Jeneponto. 

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Jeneponto 

beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim 

penghujan dan musim  kemarau. Musim kemarau  di wilayah Kabupaten 

Jeneponto berlangsung cukup  panjang yaitu  pada 

periode April hingga November dengan rata-rata curah hujan bulanan 

kurang dari 100 mm per bulan dan bulan terkering adalah bulan September. 

Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto 

berlangsung cukup singkat pada periode Desember hingga Maret dengan 

rata-rata curah hujan bulanan lebih dari 180 mm per bulan dan bulan 

terbasah adalah bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 250 

mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Jeneponto 

berkisar antara 900–1.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar 

antara 60–140 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten 

Jeneponto berkisar antara 21°–34°C dengan tingkat kelembapan nisbi 

±76%. 
 
 

B. Keadaan Umum Kecamatan Rumbia 
 

1. Keadaan Geografis Kecamatan Rumbia 

 
Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 

kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten 

Gowa di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten 

Gowa di sebelah barat dan Kecamatan Kelara di sebelah selatan. 
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Sebanyak 12 Desa merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau 

ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Menurut jaraknya, maka 

letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota 

Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan 

maupun ke ibukota kabupaten berkisar 0-40 km. Untuk jarak terjauh adalah 

Desa Jenetallasa yaitu sekitar 40 km dari ibukota kabupaten 

(Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Rumbia 23 

km dari Bontosunggu. Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan 

dengan luas wilayah 58,30 km2. Dari luas wilayah tersebut pada Tada Tabel 

4.1 nampak bahwa Desa Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 

km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Bontotiro 

yaitu 2,59 km2. 
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Tabel 4.1. Luas wilayah Kecamatan Rumbia menurut desa Kecamatan 
Rumbia, 2019 

 

No. Desa/Kelurahan Luas (km2) Presentase 

1 Lebang Manai 4,65 7,98 

2 Rumbia 6,25 10,72 

3 Bonto Manai 6,92 11,87 

4 Bonto Tiro 2,59 4,45 

5 Loka 3,34 5,72 

6 Tompo Bulu 5,39 9,24 

7 Kassi 5,97 10,24 

8 Pallantikang 5,91 10,14 

9 Lebangmanai Utara 3,05 5,23 

10 Bontocini 3,23 5,54 

11 Jenetallasa 7,5 12,87 

12 Ujung Bulu 3,5 6 

 
Total 58,3 100 

Sumber: Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 2020. 
 
 

2. Keadaan Topografis Kecamatan Rumbia 

 
Karakteristik tanah di Kecamatan Rumbia sangat potensial untuk 

dikembangkan pembangunan bidang kehutanan, pertanian, peternakan 

dan perikanan. Adapun jenis-jenis tanah yang ada di Kecamatan Rumbia, 

yaitu Jenis tanah Regonal. 
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3. Keadaan Demografi 

 
Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Rumbia secara 

keseluruhan mencapai 23.347 jiwa pada tahun 2019. Komposisi penduduk 

berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 11.225 48 

Perempuan 12.122 52 

Total 23.347 100 

Sumber: Kecamatan Rumbia Dalam Angka, 2020. 
 
 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 11.225 jiwa atau 48 persen, sedangkan jumlah 

penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 12.122 jiwa atau 

52 persen. Ini menunjukkan selisih yang sangat tipis antara penduduk 

berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. 

 
4. Keadaan Pertanian 

 
Ditinjau dari penggunaan tanah, bahwa penggunaan tanah terluas 

adalah tanah kering yang terdiri dari tegalan 3.918,59 hektar dan tanah 

sawah seluas 1.357,20 Ha, menyusul pekarangan seluas 193,51 hektar. 
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Untuk jenis tanah sawah terdiri dari tanah sawah berpengairan Non 

PU seluas 1.124,20 Ha dan sawah tadah hujan/pasang surut seluas 5 Ha. 

Tanaman pangan yang diusahakan di kecamatan Rumbia meliputi padi, 

jagung, dan ubi kayu. Produksi tertinggi adalah pada tanaman jagung 

sebesar 17.920,00 ton dengan rata-rata hasil 56,00 kw/Ha. Menyusul 

produksi tanaman padi sebesar 8.684,80 ton, kemudian tanaman ubi kayu 

sebesar 8.192 ton dengan rata-rata hasil 160 ,00 kw/Ha, selanjutnya adalah 

produksi Kacang tanah sekitar 82,04 ton dengan hasil per hektar 14,65 

kw/Ha. 

Jenis tanaman sayuran yang diusahakan di kecamatan Rumbia 

antara lain bawang merah, cabe, kubis, wortel, sawi, kentang dan buncis 

.Produksi tertinggi adalah tanaman wortel 700,5 ton. Sedangkan tanaman 

buah - buahan antara lain tanaman pisang menghasilkan 1.209,7 ton, 

mangga 1.441,6 ton, dan nangka 282 ton. 

Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kecamatan 

Rumbia pada tahun 2015 antara lain Kopi, Kapok, Jambu Mete, Kemiri, 

Kakao, Cengkeh dengan produksi terbesar adalah Kopi sebesar 647,8 ton, 

dan terkecil adalah aren/siwalan sebesar 1,5145 ton. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Identitas Responden Lembaga Pemasaran 

 
Kegiatan pendistribusian barang dari produsen ke konsumen 

terdapat pedagang perantara atau disebut juga sebagai lembaga 

pemasaran. Lembaga ini mempunyai peran yang penting dalam kegiatan 

pemasaran. Lembaga ini mempunyai peran yang penting dalam kegiatan 

pemasaran. Lembaga pemasaran ini mendistribusikan baik secara 

langsung kepada konsumen. 

Pedagang atau lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

kopi Arabika di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto adalah 

pedagang pengepul, pedagang olahan dan pedagang pengecer. Layaknya 

suatu pengalaman dan pola pikir yang cermat yang dalam hal ini umur, 

pendidikan dan pengalaman sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

berdagang. Identitas responden Pedagang Pengepul, Pedagang Pengecer 

dan Pedagang Olahan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dapat 

dilihat sebagai berikut. 

 
1. Pedagang Pengumpul Kopi Arabika 

 
a. Berdasarkan Umur 

 
Pada Tabel 5.1 dari hasil wawancara responden tingkat umur 

pedagang pengepul/pengumpul kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto yang berumur relatif muda memiliki semangat kerja yang lebih 
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tinggi dan kemampuan berfikir lebih kuat di bandingkan dengan petani yang 

relatife berumur tua. Tetapi pedagang pengepul yang berumur tua memiliki 

pengalaman kerja yang erat kaitannya dengan keberhasilan berdagang. 

Diketahui pada tabel Pedagang Pengepul kopi tingkat umur terbanyak di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Pedagang Pengepul Kopi yang 

memiliki usia antara 32 – 39 tahun dengan jumlah pedagang pengepul 

sebesar 3 orang. Pedagang Pengepul kopi yang memiliki umur paling 

sedikit yaitu antara umur 40 – 47 tahun dan 48 – 55 tahun dengan masing- 

masing sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukan bahwa petani memiliki usia 

produktif untuk bekerja dengan baik dan masih kuat untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan di dalam berdagang. 

 
Tabel 5.1. Distribusi Responden Pedagang Pengumpul Kopi menurut 

Umur di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
 

 
No. 

Umur Responden 
(tahun) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 32 – 39 3 60 

2 40 – 47 1 20 

3 48 - 55 1 20 

 Total 5 100 

Sumber: Data Primer Setelah di Olah, 2021 
 
 

b. Berdasarkan Pengalaman Berdagang 

 
Yang dimaksud dengan pengalaman berdagang adalah lamanya 

waktu yang ditempuh/dilalui oleh pedagang pengepul sejak melakukan 
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proses usaha, dalam hal ini usahatani kopi. Pengalaman berdagang oleh 

Pedagang Pengepul di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

umumnya diperoleh semenjak kecil. Namun, pengalaman berdagang pada 

penenelitian ini diberi batasan yaitu sejak petani memiliki tanggung jawab 

penuh terhadap pengelolaan usahatani kopi. Distribusi responden menurut 

pengalaman bertani dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel dibawah dapat 

dilihat bahwa pengalaman berusaha responden pada penelitian ini paling 

banyak terdapat antara rentang 3 6 tahun dan 13 – 15 tahun yaitu sebesar 

2 orang atau 40%, selanjutnya pada rentang antara 10 -12 tahun sebanyak 

1 orang atau 20%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa petani memulai 

berusaha kopi pada umur tertentu atau dapat disimpulkan pada saat 

pedagang telah menjadi tulang punggung keluarga. 

 
Tabel 5.2. Distribusi Responden Pedagang Pengumpul Kopi menurut 

Pengalaman Usaha di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto 

 
 

No. 

 

Lama Berusaha (tahun) 

 

Jumlah (orang) 

 

Persentase (%) 

1 3 – 6 2 40 

2 7 – 9   

3 10 - 12 1 20 

4 13 - 15 2 40 

 Total 5 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
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c. Berdasarkan Tanggungan Keluarga 

 
Yang dimaksud dengan tanggungan keluarga adalah banyaknya 

anggota keluarga yang masih berada dalam tanggungan Kepala Keluarga. 

Semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin besar pula 

kebutuhan yang diperlukan. Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, 

kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab Kepala Keluarga. Namun 

dalam pemenuhannya, kebutuhan keluarga diusahakan bersama lewat 

kerja sama anggota keluarga. Jumlah tanggungan kelurga yang dimiliki 

responden dapat diamati pada tabel berikut. 

 
Tabel 5.3. Distribusi Responden Pedagang Pengumpul Kopi menurut 

Tanggungan Keluarga di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto 

 
 

No. 
 
Jumlah Tanggungan (Orang) 

Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1 1 - 3 0 0 

2 4 - 5 1 20 

3 6 - 8 4 80 

 Total 5 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021 
 
 

Dari Tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

memiliki jumlah tanggungan dalam keluarga berkisar antara 5 – 8 orang 

yaitu sebanyak 4 orang responden dengan persentase sebesar 80%. Dapat 

disimpulkan bahwa tanggungan dari para responden masih masuk dalam 
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kategori wajar dan tidak membebani responden untuk memenuhi segala 

kebutuhan dari anggota keluarga yang mereka tanggung. 

 
d. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tingkat keterampilan dan ilmu yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah dalam 

melakukan inovasi dalam mengelolah usahanya. Untuk mengetahui tingkat 

pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 5.4. Ditribusi Responden Pedagang Pengepul Kopi Terkait Tingkat 

Pendidikan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
 

 
No. 

 
Tingkat Pendidikan 

 
Jumlah (Orang) 

 
Persentase (%) 

1 SD 1 20 

2 SMP 3 60 

3 SMA 1 20 

 Total 5 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021 
 
 

Pada dasarnya, responden pada penelitian ini telah memiliki dasar 

pengetahuan untuk menangkap dan menerapkan IPTEK dalam 

mengembangkan usahatani kopi. Sebagian besar diantara mereka telah 

mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, dan sebagian 
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lainnnya telah mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas. 

 
2. Pedagang Pengecer 

 
a. Berdasarkan Umur 

 
Pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa pedagang pengecer yang 

terdari dari 14 responden yang memiliki umur terbanyak pada rentan 

umur 42 – 51 dan 52 – 61 tahun  yaitu 5 orang atau 36%. Sedangkan 

pada rentan umur paling sedikit 22 – 31 dan 32 – 41 tahun yaitu 2 orang 
 

atau 14%. 
 
 

Tabel 5.5. Distribusi Umur Responden Pedagang Pengecer di 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 
 

No. 
 

Umur Responden (Tahun) 
 
Jumlah (Orang) 

 
Persentase (%) 

1 22 - 31 2 14 

2 32 - 41 2 14 

3 42 - 51 5 36 

4 52 - 61 5 36 

 Total 14 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021 
 
 

b. Berdasarkan Pengalaman Berusaha 

 
Pengalaman berusaha pada tingkat Pedagang Pengecer 

merupukan faktor yang cukup menunjang seorang Pedagang Pengecer 



48 
 

 

 
 
 
 
 

dalam meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerjanya dalam 

berusaha, Pedagang Pengecer di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto yang paling lama berusaha selama 6 tahun dan yang baru dalam 

berusaha selama 2 tahun, disamping itu pengalaman berusaha juga 

memberikan dampak terhadap tingkat pengetahuan pedagang pengecer 

dalam berdagang. Adapun distribusi pengalaman berusaha oleh responden 

tingkat Pedagang Pengecer dapat dilihat pada Tabel 5.6. 

 
Tabel 5.6. Distribusi Responden Pedagang Pengecer menurut 

Pengalaman Usaha di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto 

 
 

No. 
Pengalaman 

berusaha (Tahun) 

 
Jumlah (Orang) 

 
Persentase (%) 

1 2 - 6 2 14 

2 7 - 11 6 43 

3 12 - 16 4 29 

4 17 - 21 2 14 

 Total 14 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021 
 
 

c. Berdasarkan Tanggungan Keluarga 

 
Setiap keluarga di dalamnya terdapat beberapa orang yang 

menjadi tanggungan kepala keluarga. Makin besar jumlah tanggungan 

keluarga, maka makin dinamis dalam berdagang karena ia terdorong oleh 

tanggung jawab terhadap keluarganya. Rata-rata jumlah tanggungan 

keluarga petani responden dapat dilihat pada Tabel 5.7. 
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Tabel 5.7. Distribusi Responden Pedagang Pengecer terkait Tanggungan 
Keluarga di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 
 
No. 

Jumlah Tanggungan 
Keluarga (Orang) 

Jumlah 
(Orang) 

 
Persentase (%) 

1 3 - 4 4 29 

2 5 - 6 5 36 

3 7 - 8 4 29 

4 9 - 10 1 7 

 Total 14 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 
 

d. Berdasarkan Tingkat Pendidkan 

 
Tingkat pendidikan responden merupakan jenjang pendidikan yang 

formal yang telah dilalui responden yang mana digunakan untuk 

mengelolah usaha. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang ditempuh 

responden maka semakin mampu dia mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam melakukan proses usaha tersebut. Tingginya rata-rata 

tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa 

mengahadapi tantangan global dimasa depan. 

Tingkat pendidikan akan berkaitan dengan pola fikir seseorang, 

Namun demikian untuk kegiatan tertentu tingkat pendidikan tidak 
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berdampak signifikan hal ini berkaitan langsung maupun tidak langsung 

terhadap jenis kegiatan yang mereka lakukan. 

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang 

atau masyarakat untuk menyerap informasi dalam periliku dan gaya hidup 

sehari-hari, khususnya dalam hal berusahatani. Untuk mengetahui tingkat 

pendidikan responden dapat di lihat dalam Tabel 5.8. 

 
Tabel 5.8. Distribusi Responden Pedagang Pengecer terkait Tingkat 

Pendidikan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
 

 
No. 

 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
(Orang) 

 
Persentase (%) 

1 SD 4 29 

2 SMP 7 50 

3 SMA 3 21 

 Total 14 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 
 

Tabel 5.8 menjelaskan tentang distribusi pada pedagang 

pengecer berdasarkan tingkat pendidikannya dalam berdagang, di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan responden SD sebanyak 4 orang (29%) dan tingkat 

pendidikan responden SMP sebanyak 7 orang (50%) dan tingkat 

pendidikan responden SMA sebanyak 3 orang (21%).Tingginya 

persentase responden yang tamat SMP menunjukan bahwa responden 

dalam penelitian memiliki tingkat pendidikan di atas rata-rata. Dengan 
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demikian mereka mampu mengatasi perubahan-perubahan keadaan 

yang akan menimpa usahanya dengan mengandalkan pengetahuan 

yang dimilikinya. 

 
3. Industri Pengolahan 

 
a. Berdasarkan Umur 

 

 
Tabel 5.9. Distribusi Umur Responden Industri Pengolahan di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 
 

No. 
 

Umur Responden (Tahun) 
 

Jumlah (Orang) 
 
Persentase (%) 

1 23 - 34 4 44 

2 35 - 46 1 11 

3 47 - 58 2 22 

4 59 - 70 2 22 

 Total 9 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 
 

Pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa Industri Pengolahan yang 

terdiri dari 9 responden yang memiliki umur terbanyak pada tingkat umur 23 

- 34 yaitu sebanyak 4 orang atau 44% sedangkan responden yang memiliki 

umur terendah pada tingkat umur 35 – 46 yaitu sebanyak 1 orang atau 11%. 
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b. Berdasarkan Pengalaman Berusaha 

 
Tabel 5.10. Distribusi Responden Industri Pengolahan terkait Pengalaman 

Usaha di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
 

 
No. 

 
Pengalaman Usaha (Tahun) 

 
Jumlah (Orang) 

 
Persentase (%) 

1 1 - 2 2 22 

2 3 - 4 5 56 

3 5 - 6 2 22 

 Total 9 100 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 
 

Pengalaman berusahatani adalah lamanya waktu yang 

ditempuh/dilalui oleh pedagang industry pengolahan sejak melakukan 

proses usaha, dalam hal ini. Pengalaman usaha oleh pedagang industry 

pengolahan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto umumnya 

diperoleh semenjak kecil. Namun, pengalaman usaha pada penenelitian ini 

diberi batasan yaitu sejak pedagang industry pengolahan memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan usaha kopi. Distribusi 

responden menurut pengalaman usaha dapat dilihat pada tabel. Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa pengalaman berdagang responden pada 

penelitian ini paling banyak terdapat antara rentang 3 - 4 tahun yaitu 

sebesar 5 orang atau 56% , selanjutnya berturut-turut distribusi responden 

yang hampir merata pada rentang selanjutnya. Hal ini dapat 

menggambarkan bahwa pedagang industry pengolahan imemulai usaha 



53 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

pada umur tertentu atau dapat disimpulkan pada saat pedagang industry 

pengolahan telah menjadi tulang punggung keluarga. 

 
c. Berdasarkan Tanggungan Keluarga 

 
Tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang 

masih berada dalam tanggungan Kepala Keluarga. Semakin banyak 

tanggungan keluarga maka semakin besar pula kebutuhan yang 

diperlukan. Kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab Kepala 

Keluarga. Namun dalam pemenuhannya, kebutuhan keluarga diusahakan 

bersama lewat kerja sama anggota keluarga. Jumlah tanggungan kelurga 

yang dimiliki responden dapat diamati pada Tabel 5.11 berikut. 

 
Tabel 5.11. Distribusi Responden Industri Pengolahan  terkait 

Tanggungan Keluarga di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto 

 
 

No. 
Jumlah Tanggungan 

Keluarga (Orang) 

 
Jumlah (Orang) 

 
Persentase (%) 

1 2 - 3 2 22 

2 4 - 5 3 33 

3 6 - 7 3 33 

4 8 - 9 1 11 

 Total 9 100 
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Berdasarkan Tabel 5.11 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden memiliki jumlah tanggungan dalam keluarga berkisar antara 4-5 

tahun yaitu sebanyak orang responden dengan persentase sebesar 33 

persen. Dapat disimpulkan bahwa tanggungan dari para responden masih 

masuk dalam kategori wajar dan tidak membebani responden untuk 

memenuhi segala kebutuhan dari anggota keluarga yang mereka tanggung. 

 
d. Berdasarkan Tingkat Pedidikan 

 
Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tingkat keterampilan dan ilmu yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah dalam 

melakukan inovasi dalam mengelolah usahanya. Untuk mengetahui tingkat 

pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut. 

 
Tabel 5.12. Distribusi Responden Industri Pengolahan terkait Tingkat 

Pendidikan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
 

 
No. 

 
Tingkat Pendidikan 

 
Jumlah (Orang) 

 
Persentase (%) 

1 SD 4 44 

2 SMP 1 11 

3 SMA 2 22 

4 DIII 1 11 

5 S1 1 11 

 
Total 9 100 
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Pada dasarnya, responden pada penelitian ini telah memiliki dasar 

pengetahuan untuk menangkap dan menerapkan IPTEK dalam 

mengembangkan usahatani kopi. Sebagian besar diantara mereka telah 

mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, dan sebagian 

lainnnya telah mengenyam pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dengan tingginya persentase 

responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar tidak menjadi kendala 

besar dari pedagang besar karena sebagian besar dari mereka telah 

mampu untuk baca tulis. 

 
B. Struktur Pasar Komoditas Kopi 

 
Petani kopi di Kecamatan Rumbia moyoritas petani kopi, di sana 

banyak membudidayakan kopi jenis Arabika. Kopi arabika lebih banyak 

diminati oleh masyarakat karena memiliki nilai tingkat ekonomis yang tinggi 

dibandingkan kopi yang lainnya seperti robusta, dan tingkat kafein yang 

terkandung pada kopi arabika lebih rendah dibandingan kopi yang lain. 

Produk yang dihasilkan petani bersifat homogen atau dalam bentuk 

gelondongan. 

Dalam pemasaran kopi, pedagang pengepul memasarkan kopinya 

ke pedagang pengecer dan pedagang olahan terlebih dahulu mengolah 

kopinya dalam bentuk olah kering atau ose. Dimana yang dimaksud dengan 

olah kering merupakan biji telah dipisahkan terlebih dahulu melakukan 

penyortiran selama ±dari 13 hari dibawa sinar matahari. Dalam proses 
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pengeringan sangat membutuhkan sinar matahari, biji kopi tidak dapat 

kering secara maksimal jika cuaca tidak mendukung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, tidak 

terjadi diferensasi terhadap produk yang ada ditingkat petani, pengepul, 

pedagang penegecer, dan pedagang olahan. Menurut (Wikipedia, 2016) 

diferensiasi produk merupakan proses pembedaan produk atau jasa yang 

dijual ke dari petani ke pengepul, pedagang pengecer maupun pedagang 

olahan bersifat homogen. Pada tingkat petani, kopi Arabika dijual dalam ose 

atau olah kering begitupun di tingkat pengepul, pengecer dan pedagang 

olahan kopi dijual dalam bentuk olah kering atau ose. 

 
Tabel 5.13. Hasil Analisis Konsentrasi Pasar (CR4) pada Pemasaran Kopi 

di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
 

No. Tingkat Jenis Struktur Pasar 
Konsentrasi 

Pasar % 

1 Pengepul Oligopsoni 90, 194 % 

2 Pedagang Pengecer Oligopsoni 41, 666% 

3 Industri Olahan Oligopsoni 50, 845% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021. 
 
 

Pada Tabel 5.13 hasil Analisis Konsentrasi Pasar dapat diketahui jika 

empat pedagang memiliki nilai Kr ˂  80% dinamakan oligopsoni 

konsentarasi. Jika empat pedagang memiliki nilai Kr ≥ 80% dinamakan 

oligopsoni konsentarasi tinggi (Yuprin, 2009). 
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada tingkat pengepul 

memperoleh hasil konsentrasi rasio pasar 90,194 % yang menunjukkan 

jenis pasar oligopsoni konsentrasi tinggi. Hasil analisis pada tingkat 

Pedagang Pengecer diperoleh hasil konsentrasi rasio pasar 41,666% yang 

menunjukkan jenis pasar ologopsoni konsentrasi sedang. Hasil analisis 

pada tingkat pedagang Olahan diperoleh konsentrasi rasio 50,845% dan 

yang menunjukkan oligopsoni konsentrasi sedang. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Rumbia, 

struktur pasar pada tingkat pengepul yang dihitung menggumnakan CR4 

adalah sebagai berikut : 

 
CR4 = S1 + S2 + S3 + S4 

 
= 31,372 + 23,529 + 19,607 +15,686 

 
= 90,194% 

 
 

Dari hasil perhitungan CR4 ditingkat pengepul menunjukkan bahwa 

nilai oligopsoni konsentrasi tinggi. Dari hasil penelitian terdapat 5 pedagang 

pengepul kopi sebagai responden di Kecamatan Rumbia sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian komoditas yang dijual pengepul dalam bentuk 

ose atau homogen. Struktur pasar yang terjadi pada tingkat pedagang 

pengecer dihitung menggunakan CR4 adalah sebagai berikut : 

 
CR4 = S1 + S2 + S3 + S4 

 
= 11,666 + 10 + 10 + 10 

 
= 41,666% 
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Dari hasil perhitungan CR4 tingkat pengecer menunjukkan nilai 

konsentrasi pada tingkat pengecer sebesar 41,666% atau oligopsoni 

konsentrasi sedang. Berdasarkan hasil penelitian komoditas yang dijual 

pengecer dalam bentuk ose atau homogeny. 

Selanjutnya struktur pasar yang terjadi pada tingkat pedagang 

olahan yang dihitung menggunakan CR4 asalah sebagai berikut: 

CR4 = SI+S2+S3+S4 
 

= 13,559 + 13,559 + 12,711 + 11,016 
 

= 50,845 % 
 
 

Dari hasil perhitungan CR4 tingkat pedagang olahan menunjukkan 

nilai konsentrasi pada tingkat pedagang olahan sebesar 50,845% atau 

oligopsoni konsentrasi sedang. Berdasarkan hasil penelitian komoditas 

yang dijual pedagang olahan dalam bentuk bubuk kopi kemasan yang 

sudah siap di gunakan. Dan pedagang olahan ini menjual ke kafe-kafe 

maupun pasar setempat. 

 
C. Perilaku Pasar Komoditas Kopi 

 
1. Penentuan Harga 

 
a. Petani 

 
Harga merupakan nilai suatu barang yang harus dibayarkan. Dalam 

suatu kegiatan pemasaran tidak lepas dari proses penentuan harga. 

Begitupun halnya dengan pada kegiatan pemasaran Kopi arabika di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto tujuan pemasaran kopi arabika 
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pada tingkat ada 3 tingkat yaitu pengengepul, pedagang pengecer dan 

pendagang olahan Di Kecamatan. Penentuan harga kopi yang terjadi 

antara petani dan pengupul berdasarkan ditentukan oleh pengepul 

berdasarkan informasi harga kopi yang ada dipasaran. Pada kenyataannya 

petani memiliki posisi tawar yang rendah, sehingga petani tidak memiliki 

kekuatan dalam menentukan harga. Komoditas yang ditawarkan oleh 

petani kepada pengepul bersifat homogen tanpa penyortiran. Harga jual 

ose (olah kering) ditingkat petani dijual kepada pengepul sebesar Rp 

14.000/kg hingga Rp 17.000/kg. Harga beli yang ditawarkan pengepul 

umumnya memiliki selisih Rp 1.000/kg hingga Rp 2.000/kg antara pengepul 

yang satu dengan pengepul yang lain. Sistem pembayaran yang dilakukan 

para pengepul kepada petani dalam bentuk tunai, petani tidak melayani 

pengepul yang sistem bayar dengan sistem angsurant hal ini sebabkan 

karena modal yang dimiliki oleh sangat terbatas. 

b. Pengepul/Pengumpul 

 
Dalam penentuan harga pada tingkat pengepul terhadap pedagang 

yaitu ditentukan oleh harga kopi yang berlaku. Hal ini dikarenakan harga 

kopi mengikuti harga kopi dunia yaitu di Terminal New York berdasarkan 

kurs dollar yang berlaku, harga yang terbentuk dipengaruhi berdasarkan 

banyak sedikitnya permintaan akan kopi dipasaran. Pengepul hanya 

menjual hasil kopi arabika yang telah di beli dari petani di Kecamatan 

Rumbia dan dijual ke pedagang pengecer. Harga jual jual kopi ditingkat 

pengepul berkisar antara Rp 27.000/Kg hingga Rp 30.000/Kg dalam bentuk 

ose atau olah kering. 
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c. Industri Pengolahan 

 
Dalam penentuan harga pada tingkat pedagang olahan yang telah 

dibeli dari petani langsung yang dijual ke konsumen industri. Pedagang 

olahan dalam penentuan harga dengan ditentukan oleh harga kopi yang 

berlaku. Hal ini di karenakan harga kopi mengikuti harga kopi dunia yaitu di 

Terminal New York berdasarkan kurs dollar yang berlaku , dan dengan 

system tawar menawar antara konsumen., harga juga di pengaruhi supply 

dan demand kopi dipasaran. Konsumen industry berupa kedai kopi,café- 

café. dipasaran. Kopi yang dijual tingkat pedagang olahan dalam bentuk 

kopi bubuk kemasan. Harga jual pedagang olahan ke konsumen berkisar 

Rp. 45.000/Kg hingga 50.000/Kg. 

 
d. Sistem Pembayaran 

 
Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pengepul terhadap petani 

di Kecamatan Rumbia yaitu menggunakan sistem pembayaran tunai 

dimana pengepul membayar semua seluruh hasil panen petani yang telah 

dibeli, karena petani tidak dapat menerima sistem pembayaran secara 

angsuran sehingga petani tidak melayani pengepul yang sistem bayarnya 

dengan sistem angsuran dikarenakan petani memiliki keterbatasan modal. 

Begitupun dengan para lembaga pemasaran lainnya. 
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Petani Industri Pengolahan Konsumen 

 
 
 
 
 

D. Kinerja Pasar Komoditas Kopi 
 

1. Saluran Pemasaran 

 
Saluran pemasaran adalah alur atau jalur yang dilalui komoditas dari 

tangan produsen sampai ke konsumen untuk dikomsumsi. Saluran 

pemasaran juga merupakan saluran yang digunakan petani sebagai 

produsen untuk menyalurkan hasil pertanian sampai ke konsumen. Adapun 

pola saluran pemasaran yang terdapat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto adalah sebagai berikut : 

Pola Pemasaran I : 
 
 

 
Pola Pemasaran II : 

 
 

 

Berdasarkan dari pola saluran pemasaran kopi di Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto terdapat 2 saluran pemasaran. Dimana 

pada pola saluran pemasaran I, petani langsung menjual hasil panennya 

kepada pengepul dalam bentuk ose dengan kisaran harga Rp 14.000/kg 

hingga Rp 17.000/kg setelah itu pengepul memasarkan kopi yang telah 

dibeli dari petani kepada pedagang penecer dalam bentuk olah kering (ose) 

dengan kisaran harga Rp 27.000/kg hingga Rp 30.000/kg. Selanjutnya 

saluran pemasaran II dimana hasil panen petani langsung dijual ke Industri 
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Pengolahan yang telah mempunyai alat pengolahan kopi, dengan kisaran 

harga Rp 16.000/Kg. 

 
2. Margin Pemasaran 

 
Margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang 

dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh petani dan 

salah satu indikator menentukan efisiensi pemasaran. Harga yang 

dibayarkan konsumen merupakan harga ditingkat pengecer, komponen 

margin pemasaran ini terdiri dari: 1). Biaya-biaya yang diperukan lembaga- 

lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang 

disebut biaya pemasaran, 2). Keuntungan lembaga pemasaran (Sudiyono, 

2002). Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran maka kegiatan pemasaran dari produsen kepada konsumen 

akan semakin besar perbedaan harga komoditi dari harga yang diterima 

produsen dibandingkan harga yang harus dibayar oleh konsumen. 

Berikut adalah hasil analisis Margin Pemasaran pada tiap saluran 

pemasaran yang ada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
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Saluran Pemasaran 
 

Tabel 5.14. Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 

 
Saluran Pemasaran 

 
Pr 

 
Pf 

 
Margin Pemasaran 

Saluran Pemasaran I 35.500 15.600 19.900 

Saluran Pemasaran II 47.000 16.000 31.000 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 
 

Berdasarkan Tabel 5.14 di atas dapat diketahui bahwa harga jual di 

tingkat petani Rp. 15.600/Kg. sedangkan harga beli kopi pada saluran 

pemasaran I yaitu Rp. 35.500/Kg. diketahui bahwa total biaya yang 

dikeluarkan pada lembaga saluran pemasaran I yaitu Rp. 13.005/Kg. 

Dimana Margin pemasaran yang terdapat pada lembaga saluran 

pemasaran I yaitu sebesar Rp. 19.900/Kg. Pada lembaga saluran 

pemasaran II diketahui bahwa harga jual di tingkat petani Rp. 16.000/Kg. 

Sedangkan harga beli kopi pada saluran pemasaran II yaitu Rp. 47.000/Kg. 

diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan pada lembaga saluran 

pemasaran II yaitu Rp. 47.000/Kg. dimana margin pemasaran yang 

terdapat pada lembaga saluran pemasaran II yaitu sebesar Rp. 31.000/Kg. 
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3. Farmer’s Share 

 
Farmer’s Share adalah persentase perbandingan antara bagian 

harga yang diterima oleh petani dengan bagian harga di konsumen akhir. 

Farmer Share antara komoditi yang satu dengan komoditi yang lain 

berbeda, hal ini tergantung dari jumlah kegunaan bentuk, tempat dan 

waktu yang ditambahkan oleh petani dan pedagang perantara yang 

terhubung dalam suatu saluran pemasaran. Secara sistematis farmer’s 

share dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut : 

 
Fs = Pf /Ps x 100 % 

 
Dimana : 

 
FS = Bagian Harga yang diterima Petani (Farmer’s share ) 

Pf = Harga ditingkat Petani 

Ps = Harga ditingkat Pengecer 
 
 

Tabel 5.15. Persentase Farmer’s Share pada tiap Saluran Pemasaran di 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 
 

Saluran Pemasaran 
 

Pf 
 

Ps 
Farmer's Share 

(%) 

 
Saluran Pemasaran I 

 
15.600 

 
35.500 

 
43.94 

 
Saluran Pemasaran II 

 
16.000 

 
47.000 

 
34.04 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 
 

Berdasarkan pada Tabel 5.15 dapat diketahui bahwa farmer’s share 

terbesar pada saluran pemasaran ke I yaitu 43.94%, dimana petani menjual 
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hasil panennya ke pengepul, pengepul ke konsumen. Harga jual petani 

yaitu Rp 15.600/kg, dimana margin saluran pemasaran I sebesar 19.900 

sedangkan saluran pemasaran II margin pemasaranya 31.000. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Septiani, 2014) dimana farmer’s share 

mempunyai hubungan negative dengan margin pemasaran dimana 

semakin tinggi margin pemasaran farmer’s share yang diperoleh semakin 

rendah. 

 
4. Share Biaya dan Share Keuntungan 

 
a. Saluran Pemasaran I 

 
Share biaya adalah biaya-biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran terkait, sedangkan share keuntungan adalah 

keuntungan-keuntungan yang didapat oleh lembaga pemasaran yang 

terkait. 
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Tabel 5.16. Persentase Share Biaya dan Share Keuntungan pada Saluran 
Pemasaran I di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 

No. Lembaga Pemasaran 
Nilai 

(Rp/Kg) 

Share 

Ski (%) Sbi (%) 

 
 
 
 
 

 
1 

Pedagang Pengepul  
15.600 

  

a. Harga Beli Produsen 

b. Biaya Karung 515  1.45 

c. Biaya Transportasi 3.358 9.45 

d. Biaya Sortasi 506 1.42 

e. Biaya Tenaga Kerja 5.242 14.76 

f. Total Biaya 9.621  

g. Keuntungan 3.779 10.64 

h. Margin Pemasaran 13.400   

i. Harga Jual 29.000 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Pedagang Pengecer  
29.000 

  

a. Harga Beli Produsen 

b. Biaya Tenaga Kerja 1.944  5.47 

c. Biaya Pengangkutan 643 1.81 

d. Biaya Penyusutan 378 1.06 

e. Biaya Pengemasan 418 1.17 

f. Total Biaya 3.384  

g. Keuntungan 3.116 8.77 

h. Margin Pemasaran 6.500   

i. Harga Jual 35.500 

3 Harga Beli Konsumen 35.500 

 
4 

a. Total Margin Pemasaran 19.900 

b. Total Biaya 13.005   

c. Keuntungan 6.895 

 Jumlah  19.41 36.59 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
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Berdasarkan Tabel 5.16 dapat diketahui total share biaya pada 

saluran pemasaran I adalah 36.59%. Share keuntungan pada tingkat 

saluran I sebesar 19,41%,. Hal tersebut menunjukkan bahwa saluran 

pemasaran ini tidak menguntungkan karena share biaya lebih besar dari 

keuntungan, semakin besar perbedaan harga komoditas dari harga yang 

diterima produsen dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan oleh 

konsumen. 
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b. Saluran Pemasaran II 
 
 

Tabel 5.17. Persentase Share Biaya dan Share Keuntungan pada Saluran 
Pemasaran II di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

 

No Lembaga Pemasaran Nilai (Rp/Kg) 
Share 

Ski (%) Sbi (%) 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Industri Pengolahan    

a. Harga Beli Produsen 16.000 

b. Biaya Tenaga Kerja 3.964  8.43 

c. Biaya Transportasi 4.587 9.75 

d. Biaya Penyusutan 2.128 4.52 

e. Biaya Pengemasan 2.044 4.34 

f. Biaya Lainnya 2.356 5.01 

g. Total Biaya 15.078  

h. Keuntungan 15.922 33.87 

i. Margin Pemasaran 31.000   

j. Harga Jual 47.000 

2 
Konsumen  

a. Harga Beli 47.000   

3 Harga Beli Konsumen 47.000 

 
4 

a. Total Margin 31.000 

b. Total Biaya 15.078 

c. Keuntungan 15.922 

 Total  33.87 32.05 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021. 
 

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui share biaya transportasi 

sebesar 9,75%, share biaya tenaga kerja sebesar 8,43%, share biaya 

penyusutan 4,52%, share biaya pengemasan 4,34%, dan share biaya 
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lainnya 5,01% dan dari hasil total share biaya pada saluran pemasaran II 

adalah 32,05%. Share keuntungan pada tingkat petani pada saluran II 

sebesar 33,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa saluran pemasaran ini 

menguntungkan karena share keuntungan lebih besar dari biaya dimana 

petani langsung menjual langsung ke Industri pengolahan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

 
1. Struktur pasar komoditas kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto yaitu dilihat dari lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat meliputi petani kopi, pengepul, pengecer, dan industri 

pengolahan. Struktur pasar yang terjadi yaitu oligopsoni sedang 

dan tinggi dimana nilai pangsa pasar dari CR4 yaitu ˂  dari 80% 

dan CR4 yaitu > dari 80%. 

2. Perilaku pasar komoditas kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto dalam penentuan harga pada tingkat petani pembeli 

yang menetukan harga yaitu pengepul, jadi petani hanya sebagai 

(price taker) atau penerima harga. 

3. Kinerja pasar komoditas kopi di Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto margin pemasaran relatif besar, sehingga 

menguntungkan. 

B. Saran 

 
1. Sebaiknya dalam struktur pasar kopi arabika di Kecamatan 

Rumbia dapat diarahkan kedalam tipe pasar bersaing secara 

sempurna dengan caramenarik konsumen dari daerah lain 

sehingga pembeli kopi arabika lebih banyak. 
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2. Perilaku pasar diperbaiki dengan cara penentuan harga kopi di 

petani dilakukan dengan adanya sistem tawar menawar sehingga 

harga yang terbentuk disepakati oleh kedua belah pihak lembaga 

pemasaran. 

3. Kinerja Pasar diperbaiki dengan cara meningkatkan efisiensi 

pemasaran kopi arabika dengan memperkecil margin pemasaran, 

dan memperkecil nilai efisiensi pemasaran dengan menimalisir 

biaya pemasaran. 
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