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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Yuprin (2009), menganalisis pemasaran karet di Kabupaten Kapuas. 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Saluran pemasaran dijelaskan secara 

deskriptif dan data kuantitatif dianalisis dengan pendekatan SCP. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran karet terdiri dari enam macam. 

Struktur pasar di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten bersifat oligopsoni. 

Penampilan pasar ditunjukkan dengan marjin pemasaran yang relatif besar dan 

didominasi oleh share keuntungan yang besar dan tidak merata. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuprin (2009) dengan sekarang adalah terletak 

pada objek. Penelitian Yuprin (2009) menggunakan sampel petani dari dua desa, 

sedangkan sekarang menggunakan sampel dari satu desa. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuprin (2009), penelitian 

yang dilakukan oleh Sugiarti (2010), menganalisis pemasaran kopi di Kecamatan 

Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan adalah 

metode survey. Margin pemasaran kopi pada masing-masing lembaga pemasaran 

menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pemasaran 

kopi di Kecamatan Bermani Ulu Raya telah bekerja kurang efektif dan efisien 

ditunjukkan dengan rendahnya bagian harga yang diterima petani. Perbedaan 

penelitian Sugiarti (2010) dengan sekarang adalah pendekatan yang digunakan. 

Penelitian Sugiarti (2010) hanya menggunakan analisis margin pemasaran 

sedangkan sekarang menggunakan pendekatan SCP. 
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2010), penelitian 

yang dilakukan oleh Baladina (2012) menganalisis analisis struktur, perilaku, dan 

penampilan pasar wortel di sub terminal agrobisnis (sta) mantung. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan 

pendekatan SCP. Hasil penelitian menunjukkan struktur pasar mengarah pada 

pasar oligopsoni, perilaku pasar pada pemasaran wortel sarat dengan berbagai 

macam kolusi dan penampilan pasar menghasilkan marjin pemasaran, share 

harga, dan R-C ratio yang bervariasi untuk sembilan saluran pemasaran wortel. 

Perbedaan penelitian Baladina (2012) dengan sekarang yaitu penelitian Baladina 

(2012) pada struktur pasar menggunakan indeks hirschman herfindahl (IHH), 

indeks rosenbluth (R), koefisien gini (gini coefficient) dan konsentrasi rasio 

sedangkan sekarang hanya menggunakan konsentrasi rasio, diferensiasi produk, 

hambatan keluar masuk pasar dan informasi pasar.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baladina (2012), penelitian 

yang dilakukan oleh Widyaningtyas et al. (2014) menganalisis efisiensi 

pemasaran kopi Arabika di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten 

Jember. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, dan 

analisis margin pemasaran, market share, distribusi margin, dan efisiensi 

pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan struktur pasar dalam pemasaran kopi 

arabika yaitu struktur pasar oligopsoni. Perilaku pasar dalam pemasaran kopi 

arabika tidak baik. Keragaan pasar kopi arabika dari masing- masing kriteria tidak 

baik dan efisiensi pemasaran kecil. Perbedaan penelitian Widyaningtyas et al. 

(2014) dengan sekarang adalah pada metode pengambilan sampel. Analisis 
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kinerja pada penelitian Widyaningtyas et al. (2014) menggunakan distribusi 

margin dan efisiensi pemasaran sedangkan sekarang menggunakan share biaya, 

share keuntungan dan farmer’s share. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningtyas et al. 

(2014), penelitian yang dilakukan oleh Situmorang et al. (2015) menganalisis 

efisiensi pemasaran sawi manis di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Data 

dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan SCP. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemasaran sawi manis di Kecamatan Jambi Selatan terdiri 

dari lima pola saluran pemasaran. Pasar sawi manis di Jambi Selatan cenderung 

mengarah kepada persaingan oligopoli murni. Kinerja pasar menunjukkan bahwa 

penyebaran marjin, farmer’s share, dan rasio keuntungan tidak merata pada 

masing-masing lembaga pemasaran. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Situmorang et al., (2015) dengan sekarang adalah terletak pada objek 

penelitiannya. Penelitian Situmorang et al. (2015) tidak menggunakan metode 

analisis konsentrasi rasio dan elastisitas transmisi harga sedangkan sekarang 

menggunakan metode analisis konsentrasi rasio. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang et al., (2015), 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2017), menganalisis usahatani dan 

efisiensi pemasaran kopi (coffea sp) di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif dengan pendekatan SCP. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa R/C ratio > 1 menunjukkan bahwa usahatani kopi 

layak untuk diusahakan. Pemasaran kopi di Kecamatan Pulau Panggung 
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Kabupaten Tanggamus belum efisien. Perbedaan penelitian Lestari et al., (2017) 

dengan sekarang adalah penelitian Lestari et al., (2017) pada analisis struktur dan 

perilaku pasar menggunakan metode analisis kualitatif (deskriptif), sedangkan 

pada penelitian sekarang analisis struktur dan perilaku pasar menggunakan 

analisis kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2017), 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017), mengananalisis struktur, 

perilaku dan kinerja pasar komoditi padi di Desa Bunga Raya dan Desa Kemuning 

Muda Kabupaten Siak. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif 

(deskriptif) dan kuantitatif dengan metode pendekatan SCP. Hasil penelitian 

menunjukkan ada tiga saluran pemasaran yang ada di dua desa tersebut. Struktur 

pasar beras adalah pasar oligopsoni. Margin pemasaran menunjukkan bahwa 

margin dan keuntungan paling banyak didapat oleh pedagang yang melakukan 

lebih banyak fungsi pemasaran. Perbedaan penelitian Dewi et al., (2017) dengan 

sekarang yaitu menggunakan dua desa dalam pengambilan sampel sedangkan 

sekarang meggunakan satu desa. Penelitian Dewi et al. (2017) menggunakan 

analisis Indeks Herfindhal (HI) pada struktur pasar, sedangkan sekarang tidak 

menggunakan analisis Indeks Herfindhal (HI).  

2.2 Kerangka Teoris 

2.2.1 Jenis-Jenis Kopi (Coffea sp) 

Kopi adalah tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan 

terutama di Indonesia. Genus Coffea tergolong dalam keluarga Rubiacea. 

Didalam genus Coffea terdapat sekitar 100 spesies yang belum semuanya dikenal 



15 

 

    

 

oleh orang banyak, karena masih sedikitnya kajian botani terhadap kopi. 

Konsumsi kopi didunia pada spesies kopi arabika mencapai 70% dan spesies 

robusta mencapai 26% dan kopi liberika serta ekselsa masing-masing 3%. Daerah 

yang ada disekitar pegunungan Etiopia merupakan tempat asal tumbuhnya kopi 

arabika. Saat ini kopi jenis kopi yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia 

adalah kopi robusta sebesar 90% dan sisanya arabika (Rahardjo, 2012).  

Sebesar 90% kopi yang banyak ditanam di Indonesia adalah jenis kopi 

robusta dan sisanya kopi arabika, liberika dan ekselsa. Hal ini menyebabkan kopi 

arabika menjadi komoditas ekspor terpenting selama kurun waktu lebih dari 100 

tahun karena memiliki kualitas yang sangat baik daripada kopi jenis lainnya. 

Menurut (Rahardjo, 2017) ada 4 jenis kopi yang dikenal masyarakat, yaitu kopi 

arabika, kopi robusta, kopi liberika dan kopi ekselsa. Kopi liberika dan ekselsa 

banyak ditanam di daerah Jambi, selain didaerah tersebut sanga sulit mendapatkan 

tanaman kopi ekselsa dan kopi liberika. Berikut 4 jenis-jenis kopi yang 

dibudidayakan di Indonesia. 

1. Kopi arabika 

Kopi arabika memiliki kualitas cita rasa yang tinggi daripada cita rasa kopi 

jenis lainnya dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan robusta 

sehingga harga kopi arabika lebih mahal daripada kopi robusta. Kopi 

arabika biasanya ditanam pada lahan dataran tinggi diatas 1.000 m. Kopi 

arabika memiliki pohon yang tumbuh melebar dan berbentuk mengerucut. 

Pohon ini mulai berbuah setelah berumur antara 2-3 tahun. 
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2. Kopi Robusta 

Coffea canephora atau lebih sering dikenal kopi robusta memiliki kadar 

kafein yang tinggi. Kopi robusta dapat tumbuh hingga ketinggian 3500 kaki. 

Pohon ini mulai berbuah sesudah berusia 3-4 tahun. 

3. Kopi Liberika  

Kopi liberika dikenal kurang ekonomis dan komersial karena hanya tumbuh 

di daerah Jambi dan Bngkulu serta banyak masyarakat yang kurang 

mengenal kopi jenis ini dan kopi liberika memiliki banyak variasi bentuk 

dan ukuran biji. Kopi liberika menyumbang volume ekspor sebesar 1%. 

Kopi liberika tumbuh didaerah kelembapan tinggi dan panas. Kopi liberika 

biasanya berbuah setelah berusia 4-5 tahun.  

4. Kopi Ekselsa 

Tanaman kopi ekselsa cocok dikembangkan pada lahan dataran tinggi 0-750 

meter di atas permukaan laut. Kopi ekselsa memiliki pertumbuhan pohon 

yang besar dan kuat. Tanaman kopi ekselsa dapat ditemui di daerah Jambi. 

2.2.2 Definisi Pemasaran 

Pemasaran menurut (Kotler, 2009) adalah sebuah proses dimana 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk atau jasa kepada 

individu atau kelompok untuk memenuhi apa yang mereka inginkan dan apa yang 

mereka butuhkan. Secara umum pemasaran merupakan proses aliran barang yang 

terjadi di pasar dari barang yang di produksi produsen hingga sampai ke tangan 

konsumen akhir. Aliran barang tersebut sering disebut dengan saluran pemasaran.  
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Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 

konsumen dengan baik sehingga produk atau jasa yang dipasarkan dapat sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Pemasaran komoditas pertanian terdapat pelaku-

pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara 

melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Terdapat lima pendekatan pemasaran 

pertanian yaitu, pendekatan komoditi, pendekatan lembaga, pendekatan fungsi, 

pendekatan teori ilmu ekonomi dan pendekatan sistem (Sudiyono, 2002).  

Selama proses pergerakan barang dari produsen ke konsumen akhir, 

terdapat upaya-upaya dari lembaga-lembaga pemasaran yang dilalui barang 

tersebut untuk menambah nilai guna terhadap barang tersebut sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen. Bentuk saluran pemasaran yang terjadi pada 

suatu komoditas sangat beragam, ada yang berbentuk sederhana dan ada yang 

berbentuk rumit sekali. Berikut salah satu bentuk saluran pemasaran menurut 

(Sudiyono, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bentuk Saluran Pemasaran 

(Sumber : Sudiyono, 2004) 
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Menurut Anindita (2005) terdapat empat jenis kegunaan yang dilakukan 

dalam kegiatan pemasaran yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan bentuk (from utility), yaitu merubah bentuk suatu barang yang 

ada sesuai dengan keinginan konsumen. 

2. Kegunaan tempat (place utility), yaitu kegunaan yang ditimbulkan ketika 

hasil produksi di suatu tempat yang mensyaratkan menginginkan barang 

tersebut. 

3. Kegunaan waktu (time utility) yaitu barang akan lebih berguna jika tersedia 

dalam waktu yang diinginkan oleh konsumen. 

4. Kegunaan milik (prossession utility) dilakukan ketika barang ditransfer atau 

ditempatkan atas control dari seseorang yang diinginkan. 

2.2.3 Struktur Pasar 

Struktur pasar (Market structure) adalah penggolongan pasar berdasarkan 

strukturnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam 

pasar. Struktur pasar dikatakan kompetitif jika perusahaan-perusahaan yang ada 

dalam pasar sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga 

dan jumlah barang dipasar. Semakin lemah kemampuan mempengaruhi suatu 

perusahaan maka semakin kompetitif struktur pasar tersebut dan sebaliknya 

semakin kuat suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga maka semakin tidak 

kompetitif struktur pasar tersebut (Alam, 2007).  

Penjualan suatu perusahaan dapat digunakan dalam mengukur pangsa 

pasar perusahaan tersebut dalam bentuk persentase daari seluruh penjualan pasar 

yang berkisar antara 0 persen hingga 100 persen. Semakin tinggi pangsa pasar, 
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maka semakin tinggi kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan tersebut. Bila 

pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan kecil, maka perusahaan tersebut 

mempunyai kekuatan monopoli pasar yang kecil (Jaya, 2008). 

Tabel 2.1 Tipe Pasar 

Tipe Pasar Kondisi Utama 

Monopoli Murni Suatu perusahaan memiliki pangsa pasar 100% 

Perusahaan dominan Sutau perusahaan yang memiliki 50-100% dari pangsa 

pasar dan tanpa persaingan yang kuat. 

Oligopoli ketat Peggabungan 4 perusahaan yang memiliki pangsa pasar 

60-100% 

Oligopoli longgar Penggabungan 4 perusahaan yang memiliki pangsa 

pasar 40% atau kurang 

Persaingan monopolistik Banyak persaingan yang efektif, tidak satupun yang 

memiliki lebih dari 10% pangsa pasar 

Persaingan murni Lebih dari 50 pesaing yang mana tidak satupun yang 

memiliki pangsa pasar berarti. 

Sumber : (Jaya, 2008) 

2.2.4 Perilaku Pasar 

Perilaku pasar dalam efifiensi pemasaran adalah bagaimana pelaku pasar 

yakni produsen, konsumen, dan lembaga pemasaran yang terlibat dapat 

menyesuaikan diri terhadap situasi pembelian dan penjualan yang berlangsung di 

pasar. Terdapat tiga pelaku pasar yang memiliki kepentingan berbeda ketika 

menganalisis perilaku pasar. Produsen menginginkan harga yang tinggi, tersedia 

waktu dan informasi pasar yang cukup, serta kekuatan tawar menawar yang kuat. 

Lembaga pemasaran menginginkan keuntungan yang maksimal. Konsumen 

menginginkan tersedianya produk pertanian sesuai dengan kebutuhan dan dengan 

harga wajar (Sudiyono, 2002). 

Perilaku pasar menurut Kuncoro (2007), adalah suatu pola tanggapan yang 

dilakukan lembaga-lembaga pemasaran untuk mencapai tujuannya dalam struktur 
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pasar. Pola tanggapan antar satu lembaga pemasaran terhadap lembaga pemasara 

lainnya diterapkan dalam bentuk penetapan harga jual, karakteristik produk, serta 

promosi produk (advertising). 

Menurut Teguh (2006), perilaku pasar digunakan untuk menentukan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga pemasaran. 

Strategi pasar jenis ini dilakukan oleh pelaku pasar beserta pesaing-pesaingnya 

untuk mencapai tujuannya. Perilaku setiap lembaga pemasaran akan sulit 

diperkirakan untuk kondisi pasar oligopoli.  

2.2.5 Kinerja Pasar 

Kinerja pasar merupakan hasil keputusan akhir yang dapat dambil dan 

berhubungan dengan proses tawar menawar serta persaingan pasar. Fungsi dari 

keragaan atau kinerja pasar adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh struktur 

dan tingkah laku pasar dalam proses pemasaran hasil pertanian. Keragaan pasar 

juga merupakan salah satu indikator dalam melihat suatu efisiensi pemasaran. 

Untuk melihat efisien atau tidak dalam pendekatan kinerja pasar terdapat beberapa 

indikator yaitu (1) harus terdapat kemajuan  tekonologi, (2) adanya orientasi untuk 

perkembangn lembaga-lembaga pemasaran, (3) adanya efisiensi peningkatan 

penggunaan sumber daya serta, (4) adanya kualitas produk dan maksimasi jasa 

pemsaran dengan biaya serendah mungkin (Sudiyono, 2002). 

Kinerja pasar menurut Teguh (2006) dalam (Sulastri & Suhono, 2016), 

merupakan reaksi yang diakibatkan karena terjadinya tindakan-tindakan para 

pesaing pasar guna bersaing menguasai pasar. Keuntungan dan efisiensi suatu 

perusahaan yang telah dicapai dapat mengukur kinerja pasar dari perusahaan 
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tersebut. Produsen pada umumnya akan berproduksi pada saat harga sama dengan 

biaya marginal dan biaya rata-rata.  

2.3 Kerangka Pemikiran  

Pemasaran dianggap sebagai proses mengalirnya barang dari produsen 

hingga sampai ke tangan konsumen. Kegiatan dalam memasarkan suatu produk 

diperlukan peran lembaga pemasaran yang akan membentuk suatu jalur yang 

disebut saluran pemasaran. Posisi tawar petani yang rendah mengakibatkan petani 

hanya menerima harga yang diberikan oleh tengkulak. Sehingga keuntungan yang 

didapatkan petani tidak maksimal. Pedagang atau lembaga pemasaran dalam 

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen selalu mengambil keuntungan 

yang jauh lebih tinggi daripada petani dan juga mengeluarkan biaya-biaya dalam 

kegiatan pemasaran. Memasarkan komoditi kopi tawangargo akan melibatkan 

beberapa faktor pemasaran, anatara lain sistem pemasaran dan lembaga-lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam melakukan fungsi pemasaran dan serta struktur, 

perilaku pasar dan keragaan pasar yang menentukan tingkat harga komoditi kopi 

tawangargo tersebut. Struktur pasar dapat diketahui dengan melihat jumlah 

penjualan dan pembelian, informasi pasar, jenis transaksi yang terjadi dan 

hambatan keluar masuk pasar. Perilaku pasar dapat diketahui dengan melihat 

praktek penjualan dan pembelian, penentuan harga, cara pembayaran dan 

kerjasama antar lembaga, sedangkan keragaan pasar dapat diketahui dengan 

melihat marjin pemasaran, share biaya dan keuntungan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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