
 

 
 

ABSTRAK 
 

Bachtiar (105051100520). Interkoneksitas Resources Organization 
Norm (N-O-N) dalam Kelembagaan Agribisnis Usahatani Cabai Kelurahan 
Barombong di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dibimbing oleh Ratnawati Tahir dan Jumiati. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peran Kelembagaan 
agribisnis dalam pemasaran cabai di Kelurahan Barombong Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar dan menganalisis Interkoneksitas R – O – N dalam 
pengelolaan kelembagaan agribisnis usahatani cabai di Kelurahan 
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai 
Februari 2022, di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Informan dalam 
penelitian ini yaitu Ketua Gapoktan Sukamaju 1 orang, Ketua Kelompok Tani 
6 orang, anggota kelompok tani 12 orang, ketua Aspartan 1 orang, pedagang 
besar 1 orang, pedagang pengumpul 2 orang, pedagang pedagang pedagang 
pengecer 2 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan agribisnis 
pemasaran cabai lembaga Gapoktan dan kelompok tani yaitu berperan 
memfasilitasi petani di dalam mencari informasi pasar dan harga jual, lembaga 
Aspartan berperan menjual hasil pertanian dari petani langsung ke konsumen, 
lembaga pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer 
berperan dalam fungsi pertukran yaitu pembelian dan penjulan 

Interkoneksitas Resources, Organitation dan Norm (RON) pada semua 
lembaga yang ada di dalam pemasaran agribinsis cabai berbeda – beda 
antara lembaga Gapoktan, kelompok tani, aspartan, pedagang pengumpul, 
pedagang besar dan pengecer. Pada lembaga petani terdapat sumberdaya 
yang rendah baik dari segi manusia maupun dari keuangan, memiliki 
organisasi yang kuat dan ada aturan atau nilai berjalan, sedangkan pada 
lembaga pedagang besar dan pedagang pengumpul terdapat sumberdaya 
yang kuat dari segi modal, organisasi yang lemah dan aturan main yang tidak 
tertulis, sedangkan pedagang pengecer memiliki sumberdaya, organisasi dan 
aturan yang lemah. Sedangkan lembaga aspartan memiliki sumberdaya yang 
kuat baik dari manusia maupun dari keuangan, tetapi belum ada struktur 
organisasi dan aturan main yang jelas. 
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