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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Kodigehalli (2013), melakukan penelitian tentang rantai nilai kopi di Kota 

Karnakata, India. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku-pelaku rantai 

nila untuk menggambarkan saluran penting pemasaran dan pelaku yang terlibat 

(mapping) untuk kopi, menganalisis koordinasi antara pelaku nilai kopi, 

menganalisis bagaimana nilai tambah didistribusikan antara pelaku rantai nilai 

kopi yang berbeda, dan membahas bagaimana meningkatkan mata pencaharian 

petani kecil melalui kebijakan-kebijakan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yaitu teridentifikasinya para 

pelaku rantai nilai kopi di India yaitu produsen, huller, agen, curers, eksportir, 

roasters, pengecer dan akhirnya konsumen; dalam fokus distribusi penambahab 

nilai di antara para aktor rantai nilai, peneliti mengungkapkan bahwa para roaster 

memiliki pangsa pasar dalam hal value addition. 

Syibili (2013),melakukan penelitian rantai nilai pada komoditas jamur 

tiram putih di P4S Nusa Indah Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian tersebut 

yaitu mengetahui besarnya nilai tambah pada rangkaian rantai nilai budidaya 

jamur tiram putih dan mengetahui R/C yang didapatkan beserta marjin 

pemasarannya oleh para pelaku rantai nilai tersebut. Hasil dari penelitian tersebut 

bahwa anggota rantai pasokan jamur tiram putih terdiri dari anggota primer (P4S 

Nusa Indah, pengepul dan pengecer) dan anggota sekunder (pemasok bahan baku 

dan kemasan). Distribusi nilai tambah yang didapat oleh masing-masing pelaku 
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dalam rantai nilai adalah : (1) 10,83% untuk P4S Nusa Indah selaku petani; (2) 

16,86% yang diperoleh oleh pedagang pengepul; (3) sebesar 35% yang diperoleh 

oleh pedagang pengecer, Besaran margin yang di dapat oleh masing-masing 

pelaku berbeda-beda, bagi P4S Nusa Indah selaku petani mendapatkan Rp. 1.485,- 

per kg jamur tiram putih, pedagang pengepul mendapatkan Rp. 1.196,- per kg 

jamur tiram putih, sedangkan pengecer mendapat Rp.3.550, per kg jamur tiram 

putih. R/C Ratio (Revenue Cost) yang diperoleh oleh setiap pihak relatif sama 

rata, yaitu 1,3 untuk pengecer, 1,14 untuk pengepul dan 1,23 untuk Petani P4S 

Nusa Indah. 

Dani (2011) melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan 

Organisasi Rantai Nilai Komoditas Sapi di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

Jawa Timur, Dalam penelitiannya membahas permasalahan bagaimana 

membangkitkan kembali sistem organisasi rantai nilai yang belum terintegrasi 

dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu : (1) Mengidentifikasi masalah 

yang terjadi kepada seluruh pelaku usaha pada tataniaga komoditas susu sapi, (2) 

Menentukan strategi guna pengembangan organisa rantai nilai untuk masing-

masing pelaku usaha rantai pasok susu sapi tersebut. Hasil dari perhitungan 

Analytical Hierarchy Process (AHP) membuktikan bahwa dalam pembentukan 

kelompok usaha menjadi strategi utama dibandingkan dengan strategi lainnya. 

 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Konsumen Produk Pertanian 

Menurut McCarthy & Perreault (1995), konsumen merupakan orang yang 

mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan yang ada 
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berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan 

terbesar dari uang dan waktu yang mereka korbankan. 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam bukunya (2000), konsumen 

merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu guna memanfaatkan, 

membeli, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya. 

Konsumen hasil pertanian yaitu individu atau lembaga yang berhak 

mengkonsumsi dan menggunakan hasil pertanian baik sebagai konsumsi akhir 

maupun untuk konsumsi sebagai bahan produk hasil olahan. Dari segi umum 

konsumen didefinisikan sebagai bagian suatu organisasi ekonomi dan sebagai 

tolak ukur lembaga tataniaga dalam melaksanakan peran untuk mendapat 

kepuasan dari konsumen. 

2.2.2. Produksi 

Teori produksi didefinisikan sebaga teori yang mempelajari tentang 

bagaimana kaitan antara  input atau faktor-faktor guna menghasilkan keluaran 

atau outpup yang maksimal. Seperti pada teori konsumsi, perilaku produsen akan 

dibahas menggunakan faktor-faktor yang tersedia untuk tercapainya tujuan. 

Menurut Sofyan (2015). Produksi didefinisikan sebagai semua kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas benda yang 

dihasilkan dan ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran. 

Menurut Murti (1987), produksi adalah segala aktivitas dalam proses 

menciptakan atau menghasilkan kegunaan barang atau jasa, dimana untuk 

kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. 
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2.2.3. Pola Distribusi 

Tjiptono (2008), mendefinisikan pola distribusi diartikan sebagai aktivitas 

pemasaran yang dikhusukan untuk memudahkan atau memperlancar penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga pemanfaatannya sesuai 

dengan yang diperluas (jenis, jumlah, harga, tempat dan waktu dibutuhkannya). 

Limbong dan Sitorus (1995), mendefinisikan bahwa  distribusi merupakan 

penyampaian arus produk dari produsen ke konsumen yang didalamnya terdapat 

kegiatan penanganan aliran barang dan jasa hingga diterima konsumen. Distribusi 

merupakan bagian dari serangkaian aktivitas pertukaran dalam pemasaran dengan 

melibatkan perpindahan secara fisik mengenai hasil usahatani dalam pelaku 

agribisnis dari petani hingga konsumen yang melibatkan kinerja perantara dalam 

rantai pola distribusi  

Menurut Stanton (1996) dalam bukunya mengemukakan bahwa ada 

beberapa bentuk pola distribusi berupa barang-barang konsumsi yaitu : 

a. Saluran 0 tingkat (zero level) 

Petani  >>  Konsumen 

Bentuk ini sering disebut sebagai saluran distribusi langsung 

karena sistem rantai penjualannya dilakukan sangat singkat dan bisa 

dijalankan dengan cara door to door. 

b. Saluran 1 tingkat (one level) 

Petani >>  Pedagang Eceran >>  Konsumen 

Dalam bentuk ini pedagang eceran berperan penting dalam 

penyaluran hasil produksi dari produsen atau petani kepada konsumen 

akhir. 
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c. Saluran 2 tingkat 

Petani  >>  Pedagang Besar  >>  Pedagang Eceran  >>  Konsumen 

Tipe saluran ini biasanya sebagai saluran tradisional dimana 

pengecer kecil dan industri kecil tidak banyak melakukan penanganan 

pemasaran yang lebih. 

2.2.4. Rantai Nilai 

Menurut Michael Porter (2002), value chain analysis adalah kegiatan 

menganalisa kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, 

memasarkan, mengantarkan dan mendukung produk atau jasa. 

Menurut Kotler dan Keller (2008),Rantai nilai merupakan alat identifikasi 

guna menciptakan suatu nilai lebih bagi pelanggan. Dalam model tersebut, setiap 

industri pengolahan memiliki peran sebagai sintesa dalam perancangan, 

memproduksi, memasarkan dan mendukung produknya. 

Rantai nilai juga memberikan keseluruhan dalam nilai, dan meliputi 

aktivitas nilai dan marjin. Aktivitas nilai ini berisi tentang kegiatan secara teknik 

maupun fisik yang dilakukan setiap perusahaan, sedangkan marjin adalah selisih 

bangka antara nilai keseluruhan dengan biaya kolektif dari aktivitas nilai. Rantai 

nilai dan saluran pasokan meliputi marjin yang penting untuk dibedakan pada saat 

memahami sumber posisi biaya yang dikeluarkan, disebabkan oleh saluran 

pasokan dan marjin yang merupakan bagian atas keseluruhan yang ditanggung 

oleh konsumen. 

Secara konseptuanl rantai nilai didefinisikan sebagai suatu organisasi atau 

perusahaan yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang menciptakan dan 

menambah nilai. Dimana rangkaian aktivitas tersebut akan mencerminkan 
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keberhasilan dalam membangun keseluruhan nilai yang dihasilkan oleh organisasi 

tersebut. Rangkaian rantai nilai komoditas pertanian mulai dari, petani, pengepul, 

industri pengolahan, pengguna dan kosumen akhir (Porter,1994). 

  

 

         

Sumber: Porter, Keunggulan Bersaing, 1994 

Gambar 2.1 Sistem Nilai 

2.2.5. Rantai Pasok 

Levi (2000),  mendefinisikan Supply Chain Management (Manajemen 

Rantai Pasokan) sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai 

pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan 

customer. Artinya barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang 

tepat, dan pada tempat yang tepat dengan tujuan mencapai suatu biaya dari sistem 

secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai service level yang 

diinginkan.  

Wisdaningrum (1992)   mendefinisikan Supply Chain (Manajemen Rantai 

Pasokan) sebagai kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah 

jadi dan barang jadi kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui 

sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan ini mencangkup fungsi pembelian tradisional 

ditambah kegiatan penting lainnya yang berhubungan antara pemasok dengan 

distributor. 

Rantai Nilai 

Pemasok 

Rantai Nilai 

Perusahaan 

Rantai Nilai 

Penyalur 
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Rantai pasok didefinisikan sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas 

organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya 

lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau 

jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok 

kepada pelanggan. Badan usaha yang melaksanakan fungsi suplai pada umumnya 

terdiri dari industri, penyedia layanan jasa, distributor, dan saluran penjualan. 

Aktivitas rantai pasok mengubah bahan mentah dan bahan pendukung menjadi 

sebuah barang jadi yang dapat dikirimkan kepada pelanggan pengguna akhir. 

Rantai pasok sebagai penghubung rantai nilai. 

2.2.6. Nilai Tambah 

Gambaran mengenai nilai tambah merupakan satu dari beberapa konsep 

peningkatan nilai yang terjadi akibat penanganan input pada komoditas tertentu. 

Agar input mampu meningkatkan nilai tambah komoditas tertentu harus melaliui 

tindakan-tindakan yang memberikan perubahan pada komoditas tersebut, 

perubahannya antara lain mengenai perubahan bentuk, tempat dan waktu. 

Menurut Haller dan Stolowy (1995), Nilai tambah atau value added 

merupakan pengukuran tampilan entitas ekonomi yang memiliki sejarah panjang 

pada aplikasinya dalam ekonomi. Arti dari nilai tambah itu sendiri yaitu 

perbedaan antara output suatu industri pengolahan, yaitu total pendapatan yang 

didapatkan dari produksi dan penjualan output tersebut, dan biaya masukan dari 

bahan-bahan mentah atau komponen lainnya guna memproduksi produk tersebut. 

 Menurut Hayami dan Armand Sudiyono (2004) ada dua cara untuk 

menghitung nilai tambah. Pertama nilai untuk pengolahan dan kedua nilai tambah 

untuk pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk 
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pengolahan dapat dikelompokkan menjadi dua faktor teknis dan faktor pasar. 

Faktor teknis yaitu kapasitas produk, jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan baku. 

Faktor pasar yaitu harga output, harga bahan baku, upah tenaga kerja dan input 

lain diluar tenaga kerja dan bahan baku. 

Satuan dasar guna perhitungan nilai tambah yaitu per kg, yang merupakan 

standar untuk bahan baku dan produksi ditingkat produsen. Nilai tambah 

memberikan gambaran imbalan untuk tenaga kerja, manajemen dan modal, dapat 

dilihat seperti berikut : 

Nilai tambah = f (K,B,T,U,H,h,L) 

Keterangannya : 

K : Kapasitas produksi (kg) 

B : Bahan baku (kg) 

T : Tenaga kerja (HOK) 

U : Upah tenaga kerja (Rp) 

H : Harga output (Rp/kg) 

H :  Harga bahan baku 

L : Nilai input lain 

Nilai tambah didefinisikan sebagai pertambahan mutu yang terjadi pada 

produk karena adanya penanganan seperti sortasi, pengangkutan dan 

penyimpanan dalam proses produksi. Faktor teknis daan non teknis dapat 

mempengaruhi besar atau tidaknya nilai tambah. Data informasi yang didapat dari 

proses analisis yaitu besarnya nilai tambah, perbandingan marjin, nilai tambah 

hingga imbalan jasa yang didapat pemilik-pemilik faktor produksi 

(Sudiyono,2004). 
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2.2.7. Tataniaga Pertanian 

Menurut Limbong dan Sitorus (1985) batasan dari tataniaga pertanian 

yaitu mencakup aktivitas dan usaha yang berkaitan dengan perpindahan hak milik 

dari fisik produk-produk pertanian pascapanen dan kebutuhan usaha pertanian 

dari tangan produsen ke tangan konsumen, termasuk didalamnya terdapat 

beberapa aktivitas yang menghasilkan perubahan dari barang yang ditujukan 

untuk lebih mempermudah penyalurannya memberikan kepuasan yang lebih 

tinggi kepada konsumen.Kusumawati & Sentosa (2013), membuat ukuran 

efisiensi tataniaga dengan dua syarat yaitu: (1) mampu menyampaikan hasil-hasil 

dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya yang minimalis, dan (2) 

mampu melakukan keadilan yang menyeluruh dalam hal harga yang dibayarkan 

konsumen akhir kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi tataniaga 

barang tersebut.   

2.3.  Agribisnis 

Menurut Davis dan Goldberg (1957),  bahwa Agribisnis yang sebelumnya 

bernama Sosial Ekonomi Pertanian terbagi atas empat bagian antara lain sub-

sistem input pertanian, produksi, pengolahan hingga sub sektor pendukung 

lainnya.Istilah Agribisnis mulai digunakan ketika terjadi krisis ekonomi di 

Indonesia pada tahun 1997. Hal tersebut dinyatakan karena sektor pertanian yang 

mengalami trend positif dibanding sektor lain pada masa.  
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Berikut ini merupakan subsistem pada agribisnis: 

1. Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) merupakan aktivitas 

ekonomi yang menghasilkan produksi pertama seperti contoh industri 

pupuk, pestisida, obat pertanian, otomotif, mesin pertanian, industri mesin 

serta peralatan pengolahan. 

2. Subsistem agribisnis (on farm agribusiness) juga disebut pertanian dalam 

arti luas (production on the farm) meliputi tanaman hortikultura, tanaman 

pangan, tanaman obat, perkebunan, peternakan, perikanan  

3. Subsistem agribisnis hilir (downstream agribusiness)  merupakan aktivitas 

industri pengolahan produk pascapanen hingga menjadi produk olahan 

yang baik dengan melalui proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi 

serta berbagai produk yang dihasilkan dari lahan pertanian. 

4. Subsistem jasa penunjang yaitu aktivitas yang menyediakan dukungan 

berupa jasa pascapanen seperti pemasaran, transportasi, pengembangan 

dan riset, campur tangan pemerintah, komunikasi petani, konsultasi dan 

lain-lain. 
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Berikut ini adalah relasi antar subsistem dalam sistem agribisnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder. 2017 

Gambar 2.2. Keterikatan Antarsubsistem dalam Sistem Agribisnis 

 

 Subsistem pertama yaitu pengadaan fasilitas produksi selanjutnya faktor-

faktor produksi. Kemudian pada tahap selanjutnya terdapat produksi dimana 

menghasilkan komoditas pertanian yang masih segar. Selanjutnya masuk pada 

pemasokan ke Agroindustri dimana produk yang masih segar tersebut diolah 

menjadi produk bernilai tambah dengan berbagai cara seperti, pengolahan bentuk, 

pengemasan dan penyimpanan. Ketika subsistem agribisnis tersebut sudah pada 

tahap akhir maka produk tersebut siap dipasarkan dan didistribusikan. 

 Mengenai komoditas agribisnis tidak lepas dari karakteristik yang bersifat 

alamiah meskipun sulit dicari solusinya melalui sumberdaya manusia maupun 

teknologi canggih yang tersedia. Pemerintah Berperan melakukan kebijakan dan 
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perbaikan aransemen guna mengatur mekanisme pasar yang berpegang pada 

norma dan sistem nilai yang pastinya berpihak pada petani.   

Pengembangan Agribisnis memiliki tujuan agar komoditas tersebut 

bernilai jual tinggi yang mampu besaing dalam keunggulan kompetitif dengan 

kompetitor di tingkat internasional. Pengembangan agribisnis di Indonesia 

diunggulkan karena posisinya yang strategis dengan pertimbangannya yaitu : 

1. Sektor pertanian sangat identik dengan tanah di Indonesia dikarenakan 

masih banyak sumber daya alam yang masih bisa dimanfaatkan di lain 

waktu. 

2. Letak geografis Indonesia di persimpangan dua benua yang 

memungkinkan dekatnya dengan pasar dunia. 

3. Menjamin stabilnya investasi ekspor di beberapa bidang  nonmigas 

khususnya bidang pertanian. 

4. Besarnya tenaga kerja menjadikan Sektor pertanian menjadi sektor 

yang unggul. 

5. Volume komoditas yang besar akan berkualitas apabila ada aktivitas 

nilai tambah agar mampu memenangkan pasar dunia. 

2.3.1. Rantai Nilai Nanas 

Rantai nilai komoditas merupakan kegiatan yang dimulai dari komoditas 

baru dipanen hingga penanganan purna jual. Rantai nilai ini sudah menyeluruh 

terhadap aktivitas yang terjadi oleh hubungan dengan antara petani dengan 

pengecer dan industri pengolahan nanas dengan petani. Rangkaian rantai nilai 

tersebut dapat ditunjukkan melalui bagan sebagai berikut: 
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Sumber: Data Sekunder, 2018 

Gambar 2.3.  Rantai Nilai Nanas 

2.3.2. Strategi Peningkatan Rantai Nilai Nanas 

Menurut Kusumawati & Sentosa (2013), strategi merupakan alat yang 

berguna dalam mendukung tujuan perusahaan atau saluran peningkatan nilai yang 

berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta fokus pada 

alokasi sumber daya.  

Hasil dari analisis rantai nilai nanas membuktikan bahwa pelaksanaan 

rantai nilai dalam suatu industri bukan tanpa masalah. Rantai nilai tidak 

selamanya berjalan stagnan, terkadang  terjadi kemajuan dan kemunduran seperti 

adanya kesenjangan penerimaan yang diterima oleh setiap pelaku rantai nilai. 

Maka perlu meminimalkan permasalahan rantai nilai yang terkadang berjalan 

stagnan dan mundur serta upaya meningkatkan atau up grading dengan beberapa 

tahap menurut Atih (2008) dalam jurnal Akhmad Baihaqqi, Humam Hamid dan 

Yulianda sebagai berikut: 

 Tahapan dalap peningkatan nilai adalah : 

1. Menentukan tujuan peningkatan rantai nilai komoditas nanas 

2. Menganalisis keuntungan dan peluang untuk menentukan peningkatan 

/ up grading. 

Petani Pengecer / 

Tengkulak 

Pengecer 

Petani Pedagang 

Pengepul 
Industri 

Pengolahan 
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3. Menetapkan strategi yang berlaku. 

4. Menentukan beberapa pihak yang berperan mengimplementasikan 

peningkatan / up grading. 

5. Memperhitungkan dampak dari adanya peningkatan / up grading. 

2.4.  Variabel Penelitian  

Variabel dan Keterangan pada penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 

berikut. 

Tabel 2.1. Variabel Dalam Penelitian 

No Variabel Satuan Keterangan 

1 Bibit Nanas Rp/kg Bibit Nanas yang siap ditanam di 

lahan. 

2 Pupuk Rp/kg Jenis Pupuk yang digunakan. 

3 Tenaga Kerja Rp/kg Upah untuk pekerja.  

4 Biaya 

Transportasi 

Rp/kol Biaya transportasi pengiriman 

nanas ke lembaga pemasaran. 

5 Harga Nanas Rp/biji Harga nanas yang berlaku ditingkat 

petani, pengepul, pengecer dll. 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 
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2.5. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran 

Setiap peningkatan nilai suatu komoditas akan ada beberapa variabel yang 

mempengaruhi sarana input yang meliputi bibit nanas, pupuk, tenaga kerja, 

transportasi dan harga nanas. Variabel-variabel tersebut mendorong setiap petani 

komoditas nanas sebagai pelaku rantai pemasok dalam sistem nilai dan dapat 
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diketahui karakteristiknya melalui usia petani, luas lahan yang dimiliki dan 

Jumlah Panen. Nanas dapat dipasok oleh petani ke pengepul jika dijual ke 

konsumen dalam kondisi segar dan utuh dan dipasok ke industri pengolahan 

apabila dijadikan produk olahan bernilai tambah. Pengepul dan industri 

pengolahan mengeluarkan biaya variabel seperti biaya transportasi, biaya sortasi, 

tenaga kerja dan nanas yang dibeli yang kemudian dihitung Distribusi Margin 

Marjin pemasaran  menggunakan analisis kuantitatif . Setelah analisis kuantitatif 

dilakukan, selanjutnya mulai menganalisis strategi peningkatan  nilai yang berisi 

biaya tambahan guna peningkatan nilai melalui metode interview in depth dengan 

cara observasi dan wawancara terhadap key person. 

 

 

 

 

 

 

  




