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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang menghubungkan

produsen dengan konsumen dalam dunia usaha, tujuan utamanya adalah

mengembangkan usaha, mendapatkan laba serta mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan itu sendiri. Berhasil tidaknya suatu usaha atau bisnis sangat tergantung

pada keahlian manajemen dan pemasaran dalam memasarkan produk yang diproduksi

salah satunya tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat

diharapkan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Pengembangan tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi yang maju dan

dikelola dengan profesional akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan

daerah dan devisa negara (Rukmana, 2014). Selain meningkatkan pendapatan daerah

dan devisa negara, pengembangan tanaman perkebunan juga merupakan salah satu

upaya dalam meningkatkan keberhasilan program diversifikasi produk pertanian yang

pada akhirnya menambah pangsa pasar serta daya saing, sehingga dapat lebih

menguntungkan bagi para pelaku bisnis baik skala kecil, menengah dan besar pada

umumnya.

Pengembangan tanaman perkebunan di Timor-Leste terus dikembangkan saat

ini, mengingat Timor-Leste memiliki wilayah yang luas dan sumberdaya alam yang

besar memberi peluang bagi berkembangnya usaha-usaha pertanaian salah satunya

tanaman kopi Arabika, karena kopi Arabika memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan

strategis dan sebagian besar masyarakatnya hidup dan tergantung pada kegiatan

pertanian. Selain kopi Arabika ada pula tanaman perkebunan lain yang dikembangkan



�

agar dapat bersaing dipasar internasional diantaranya kakao, kemiri, cengkeh dan

kelapa. Perkembangan tanaman kopi Arabika di Timor-Leste sangat dirasakan

manfaatnya, hal ini terlihat dalam kontribusinya bagi pereknomian Timor-Leste

melalui pemenuhan konsumsi dalam negeri, terutama dalam meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sumber pendapatan dan devisa bagi negara

sekitar 49 persen produk domestik bruto (PDB) dari sektor migas dan pertanian

(Trading Economics.com-National Statistics Directorate,Timor).

Komoditas kopi Arabika yang dihasilkan oleh petani dan perusahaan swasta

memberi kontribusi penting bagi perekonomian Timor-Leste, dalam hal penciptaan

nilai tambah (value added) selain gas dan minyak hal ini tercermin dari kontribusinya

terhadap pemenuhan komsumsi dalam negeri dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi

sekitar 32,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sektor pertanian (World

Bank, 2015). Saat ini tanaman kopi yang ditanam di Timor-Leste (80 persen) adalah

kopi jenis Arabika yang tumbuh dihampir semua Distrito (Kabupaten) di Timor-Leste

ditanam secara organik.

Kopi Arabika yang diproduksi tidak menggunakan pupuk pestisida, namun

menggunakan sistem pengolahan yang dilakukan secara tradisional dengan sistem

pengelolaan usahatani secara sistematis yang telah diperkenalkan pada tahun 1994 oleh

National Cooperative of Business Association of America (NCBA) dan bekerjasama

dengan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Timor-Timur serta sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga sertifikasi seperti International Food Of

Agriculture Movement (IFOAM), di mana kopi Arabika yang dihasilkan dan

dipasarkan berupa kopi olah basah (wet process) dan kopi olah kering (dry process).

Kegiatan usahatani ini sudah dilaksanakan bertahun-bertahun, mengingat hampir

seluruh masyarakat di wilayah Timor-Leste mengkonsumsi kopi, sehingga peluang dari
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usahatani kopi Arabika dipandang menguntungkan dan meningkatkan pendapatan

petani.

Secara administratif Timor-Leste dibagi menjadi tiga belas (13) distrito

(kabupaten), dari ketiga belas distrito tersebut terdapat enam distrito yang

memproduksi kopi Arabika meliputi distrito Ermera, distrito Ainaro, distrito Liquiça,

distrito Manufahi, distrito Aileu dan distrito Bobonaro. Pada keenam distrito tersebut

telah dibangun sentra produksi kopi Arabika dan memiliki beberapa fasilitas seperti

pembibitan buah merah (cherry) dan fasilitas pengolahan buah kopi tanduk

(parchment) baik dalam skala menengah dan besar telah dibangun. Menurut data

statistik dari Direçao National Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC), pada

tahun 2013 luas areal perkebunan kopi di Timor-Leste adalah 54,878 ha dengan

produksi 9,379 ton kopi Arabika. Adapun luas areal dan produksi kopi Arabika

menurut distrito disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Luas Area, Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika Menurut Distrito,
Tahun 2013

Distrito Luas Area (ha) Produksi (ton) Produktivitas
(ton/ha)

Ermera 31,616 3,615 0,12
Liquiça 6,795 1,655 0,25
Ainaro 5,077 1,605 0,32
Aileu 1,457 192 0,14
Bobonaro 2,583 462 0,18
Manufahi 7,350 1,850 0,25

Total 54,878 9,379 -
Sumber : Direção National Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC), 2013

Potensi komoditas kopi Arabika di Timor-Leste dilihat dari perkembangan produksi

kopi Arabika setiap tahun yang cenderung fluktuatif, seperti yang tercatat pada data statistik

dari kementerian pertanian Timor-Leste dalam laporan (Dadus Statistica Direção Nasional

Plantas Industria eAgro-comercio DNPIAC) Tahun 2015, yang disajikan pada tabel 2.
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Tabel 2. Perkembangan Produksi Kopi Arabika Berdasarkan Luas Area,
Produksi dan Ekspor Kopi Arabika dari Tahun 2010 sampai dengan
Tahun 2015.

Tahun Luas Area (ha) Produksi (ton/ha) Ekspor (ton)

2010 51,348 12,800 11,271
2011 50,784 8,230 7,322
2012 49,873 6,387 6,010
2013 54,878 9,379 6,929
2014 52,002 7,673 6,154
2015 50,341 7,819 6,875

Sumber : Direção National Plantas Industria e Agro-comercio (DNPIAC), 2016

Tabel 2, terlihat perkembangan produksi kopi Arabika untuk setiap tahunnya

masih jauh dari harapan, hal ini diakibatkan oleh karena faktor iklim dan cuaca yang

tidak menentu serta perubahan luas lahan yang diusahakan sehingga mempengaruhi

jumlah produksi kopi Arabika. Produksi kopi Arabika tertinggi dicapai dalam enam

tahun terakhir adalah pada tahun 2010 dengan hasil produksi sebesar 12,800 ton dengan

luas areal 51,348 ha.

Distrito Ainaro merupakan daerah yang terletak dibagian barat daya

Timor-Leste, dengan jumlah penduduk 66.397 jiwa, yang mayoritas penduduknya

mengusahakan tanaman kopi Arabika sebagai salah satu kegiatan dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi khususnya rumah tangga serta permintaan pasar, terbagi menjadi

empat Subdistrito (kecamatan) yang terdiri atas subdistrito Ainaro Vila, subdistrito

Hato-Udo, subdistrito Maubisse dan subdistrito Hatu-Builico.

Subdistrito Ainaro Vila merupakan pusat penghasil kopi Arabika, selain

komoditas lainnya seperti kol, kacang merah, kentang, bawang merah, kelapa, kemiri

dan vanila. Berikut disajikan perkembangan produksi kopi Arabika menurut luas lahan

dan produktivitas berdasarkan subdistrito di distrito Ainaro (2015) pada tabel 3.
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Tabel 3. Perkembangan Produksi Kopi Arabika menurut Luas Area dan
Produktivitas berdasarkan pada setiap subdistrito di distrito Ainaro,
Tahun 2015

Subdistrito Luas Area (ha) Produktivitas (ton/ha)
Ainaro Vila 3891,0 1.7
Hato-Udo 282,0 1.4
Hato-builico 990,5 1.5
Maubisse 2552,0 1.7

Total 798,87 6.3
Sumber : Direção Nasional Estatistica-PEDM Timor-Leste, 2015

Berdasarkan Tabel 3, terlihat subdistrito Ainaro Vila merupakan subdistrito

dengan penghasil kopi Arabika terbesar sebesar 1,7 ton dengan luas area 3.891,0 ha,

setelah subdistrito Maubisse yang memproduksi kopi sebesar 1,7 ton dengan luas area

2.552,0 ha. Subdistrito Ainaro Vila terletak diantara dua gunung tertinggi Gunung

Ramelau dan Kablaki dengan ketinggian 2.963 m diatas permukaan laut dengan suhu

minumum 180-230C, dengan topografi pengunungan sehingga daerah tersebut cocok

ditanami kopi Arabika dan berbagai macam jenis tanaman holtikultura lainnya.

Keberhasilan perusahaan dalam menyampaikan produk ke konsumen

memerlukan suatu sistem pemasaran yang baik dan efisien agar dapat memasarkan

hasil pertanian khususnya kopi Arabika yang diproduksi agar dapat sampai ke

konsumen pada waktu dan tempat yang tepat, hal ini disebabkan oleh karena komoditas

pertanian pada umumnya mudah rusak (bulky). Efisiensi pemasaran dapat tercapai

apabila sistem pemasaran memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang terlibat

dalam proses pemasaran kopi Arabika yakni produsen dan lembaga pemasaran

Soekartawi (2002).

Sistem pemasaran yang diharapkan dapat memberi informasi pasar yang baik

terhadap petani, sehingga petani termotivasi untuk menghasilkan produk yang

berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen serta dapat meningkatkan pendapatan

dan kesehjahteraan petani, mengingat mayoritas penduduk melakukan aktivitas
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bertaninya belum berorientasi pada bisnis. Dengan pemberian informasi pasar dan

sistem pemasaran yang baik akan menjadikan pemasaran kopi Arabika lebih efisien

bagi semua pihak atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran kopi Arabika ke tangan

konsumen.

Agar komoditi kopi cepat sampai ke tangan konsumen diperlukan peran saluran

pemasaran. Saluran pemasaran merupakan serangkaian organisasi yang saling

tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan produk siap untuk digunakan,

di mana dalam saluran pemasaran terlibat beberapa lembaga pemasaran dalam

memasarkan kopi Arabika, karena tujuan pemasaran kopi Arabika dilakukan pada

pasar-pasar tradisional yang ada di distrito Ainaro serta pasar-pasar yang berada di luar

distrito Ainaro dengan bantuan lembaga pemasaran (pedagang perantara) dalam

memasarkan kopi Arabika. Bentuk kopi yang dijual oleh para petani kepada pedagang

baik tengkulak, pedagang pengumpul kecamatan dan pedagang besar meliputi kopi

buah merah (cherry) dan kopi tanduk (parchment), sedangkan bentuk kopi yang

diekspor dan dijual oleh pedagang besar dan pedagang pengecer meliputi kopi beras

(green bean) dan kopi bubuk.

Terbentuknya saluran pemasaran atau lembaga pemasaran yang dilewati

menimbulkan perbedaan harga ditingkat pedagang dengan harga ditingkat petani, atau

sering disebut marjin pemasaran. Semakin panjang saluran pemasaran, maka harga

ditingkat konsumen akan semakin tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh dari

tingginya harga jual kopi Arabika tidak dinikmati oleh petani namun dinikmati oleh

pedagang besar atau perantara. Setiap lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran

kopi Arabika memperoleh nilai tambah dari marjin pemasaran. Dengan demikian

perbedaan marjin pemasaran yang tinggi akan menyebabkan petani menjadi rugi dan
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saluran pemasaran tidak efisien serta petani hanya sebagai penerima harga (price taker)

karena posisi dalam tawar menawar (bargaining power) lemah.

Hadirnya lembaga pemasaran ini karena adanya keinginan dari konsumen dalam

memperoleh kopi Arabika sesuai dengan waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan

oleh konsumen. Tugas utama lembaga pemasaran menjalankan fungsi-fungsi

pemasaran dan memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin (Sudiyono,

2004). Lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran kopi Arabika di

subdistrito Ainaro Vila terdiri atas petani, pedagang pengumpul kecamatan, tengkulak,

pedagang besar dan pedagang pengecer berdasar pada survey yang dilakukan

sebelumnya.

Kopi Arabika yang dibeli oleh para pedagang kemudian diproses dipusat

pengolahan kopi sebelum diekspor dan dipasarkan. Pemasaran menjadi kendala utama

yang dihadapi oleh petani kopi Arabika di subdistrito Ainaro dalam memasarkan kopi

Arabika meliputi kendala saluran pemasaran yang melibatkan banyak lembaga

pemasaran, kurangnya sumber informasi harga jual kopi Arabika dan kualitas kopi

Arabika yang kurang baik, hal ini dapat dilihat dari kecilnya harga jual kopi Arabika

yang dijual serta bagian (share) yang diterima, sementara keuntungan lebih besar

didapat oleh para pedagang besar sebagai pemilik modal besar.

Lembaga-lembaga pemasaran kopi Arabika yang terlibat dalam saluran

pemasaran kopi Arabika juga melaksanakan fungsi pemasaran, sehingga menyebabkan

adanya tambahan biaya yakni biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran yang

dikeluarkan oleh produsen dan masing-masing lembaga pemasaran dalam menyalurkan

kopi Arabika tergantung pada biaya pemasaran yang dikeluarkan.

Menurut hasil penelitian Caetano Dos Santos Cristovão (2015), tentang analisis

efisiensi pemasaran dan pilihan saluran pemasaran kopi organik di Kabupaten Ermera,



	

Timor-Leste, menunjukkan bahwa analisis kinerja pasar kopi di Kabupaten Ermera

belum efisien. Hal ini dilihat dari distribusi marjin yang belum merata serta share harga

yang diterima petani pada saluran penjualan kopi tanduk hanya sebesar 47 persen. Pada

penjualan kopi glondong petani memperoleh share 54 persen sedangkan pedagang

hanya sebesar 46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan kopi glondong lebih

menguntungkan petani walaupun disadari bahwa tujuan pengolahan adalah

memperoleh nilai tambah (value added). Agar lebih efisien maka dapat ditempuh

dengan memilih saluran yang lebih memberi nilai share harga yang lebih tinggi dan

mengurangi biaya pemasaran. Dari hasil analisis diketahui bahwa hanya faktor

pengalaman usahatani dan harga kopi tanduk arabika yang secara statistik berpengaruh

secara signifikan di dalam memilih saluran pemasaran kedua di Kabupaten Ermera.

Fenomena pasar yang demikian, menurut Soekartawi (2002) telah menyebabkan

mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna dan akibatnya sistem pemasaran

menjadi tidak efisien, sehingga besarnya keuntungan diambil oleh para pelaku

pemasaran tersebut. Lebih lanjut menurut Soekartawi (2002) faktor-faktor yang

menyebabkan tidak efisiennya saluran meliputi : (1) panjangnya saluran pemasaran, (2)

Tingginya biaya pemasaran, (3) Kegagalan pasar dan (4) Lemahnya produsen dalam

menentukan harga.

Kegiatan pemasaran dikatakan efisien apabila biaya pemasaran dapat ditekan

sehingga keuntungan pemasaran dapat lebih tinggi, persentase perbedaan harga yang

dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi, tersedianya fasilitas fisik

pemasaran dan adanya kompetisi pasar yang sehat (Soekartawi, 2002). Pemasaran yang

efisien sangat dibutuhkan agar petani dapat memperoleh keuntungan yang maksimal

sehingga dapat meningkatkan pendapatan khususnya bagi petani kopi Arabika.






Dengan mengetahui saluran pemasaran yang efisien dari suatu komoditas maka

dapat diketahui jalur mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur yang akan

ditempuh, serta dapat mempermudah mencari besarnya marjin yang diterima pada

setiap lembaga pemasaran yang terlibat dan pada akhirnya dapat menentukan harga jual

kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila, distrito Ainaro, Timor-Leste. Oleh karena

hampir seluruh produksi kopi Arabika diekspor maka harga kopi internasional menjadi

acuan utama dalam penetapan harga oleh eksportir atau pengusaha kopi Arabika.

Mengingat pentingnya komoditas kopi Arabika bagi Timor-Leste, khususnya

petani di subdistrito Ainaro Vila, maka menarik untuk diketahui pola saluran

pemasaran yang terbentuk di subdistrito Ainaro Vila serta kinerja pasar yang dilihat

dari beberapa indikator efisiensi pemasaran meliputi marjin pemasaran, farmer share

dan rasio keuntungan biaya, dari telaah literatur yang dilakukan tentang saluran

pemasaran kopi Arabika dari produsen sampai ke konsumen akhir agar tercapai

efisiensi pemasaran belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian dengan judul :

“ANALISIS KINERJA PASAR PADA SALURAN PEMASARAN KOPI ORGANIK

DI SUBDISTRITO AINARO VILA, DISTRITO AINARO, DILI TIMOR-LESTE”

relevan untuk dilakukan.
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1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, memberi gambaran bahwa komoditas kopi Arabika

terus dikembangkan, namun belum diketahui efisiensi pemasaran yang terbentuk

dilihat dari pola saluran pemasaran kopi Arabika dan kinerja pasar (market

performace).

Penelitian ini membahas tentang pola saluran pemasaran kopi Arabika dan

kinerja pasar saluran pemasaran di subdistrito Ainaro Vila dengan menggunakan

indikator efisiensi pemasaran yaitu efisiensi teknis (operasional) dan efisiensi harga.

Efisiensi operasional digunakan untuk menghitung dan membandingkan marjin

pemasaran, farmer’s share dan rasio keuntungan pada setiap pola saluran pemasaran

kopi Arabika. Efisiensi harga digunakan untuk melihat integrasi pasar pada suatu

lembaga pemasaran terhadap lembaga pemasaran lainnya. Efisiensi harga dapat diukur

melalui keterkaitan perubahan harga ditingkat petani dan lembaga pemasaran,

khususnya dalam menyalurkan komoditas kopi Arabika dari produsen ke konsumen.

Perubahan harga terjadi akibat adanya perubahan tempat, waktu dan bentuk komoditas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin

dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pola saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila,

distrito Ainaro, Timor-Leste, dilihat dari kinerja pasar disetiap saluran ?

2. Bagaimana kinerja pasar yang terjadi dalam saluran pemasaran kopi Arabika di

subdistrito Ainaro Vila, distrito Ainaro, Timor-Leste dengan menghitung dan

membandingkan marjin pemasaran, farmer share dan rasio keuntungan biaya pada

setiap pola saluran pemasaran yang terbentuk ?
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1.3  Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang hendak diteliti maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pola saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila,

distrito Ainaro, Timor-Leste.

2. Mengetahui kinerja pasar yang terjadi dalam saluran pemasaran kopi Arabika di

subdistrito Ainaro Vila, distrito Ainaro,Timor-Leste.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Akan Datang

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan

informasi dan acuan untuk penelitian yang akan datang dibidang saluran

distribusi untuk produk hasil pertanian.

Praktis :

Sebagai bahan rekomendasi, sumber informasi dan masukan bagi pemerintah dan

para pelaku bisnis kopi Arabika di Timor-Leste dalam pengembangan dan

pembenahan petani Timor-Leste dalam saluran pemasaran kopi Arabika secara

berkelanjutan untuk menuju transisi dari pertanian subsistem menuju pertanian

yang lebih komersial agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi

Arabika yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah subdistrito Ainaro Vila dan desa Nugufu,

distrito Ainaro, Timor-Leste dengan komoditas utama yang diteliti adalah kopi

Arabika. Responden petani yang dipilih merupakan responden petani yang

mengusahakan tanaman kopi Arabika serta bertempat tinggal di subdistrito Ainaro Vila
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dan Nugufu. Sedangkan responden pedagang merupakan pedagang yang melakukan

kegiatan pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila dan Nugufu.

Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif, dimana analisis deskripftif menggambarkan kondisi pemasaran kopi

Arabika yang hasil pendiskripsian tersebut akan disajikan dalam bentuk gambar dan

tabel. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganilisis kinerja pasar kopi

Arabika dengan menggunakan beberapa indikator efisiensi pemasaran meliputi marjin

pemasaran, farmer share dan rasio keuntungan biaya. Dari hasil analisis dapat

diketahui pola saluran pemasaran yang terbentuk, hasil marjin pemasaran, farmer

dan rasio keuntungan biaya pada setiap tingkatan saluran pemasaran yang dilalui.




