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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh

beberapa lembaga atau organisasi dalam proses penyaluran kopi Arabika dari

produsen hingga konsumen. Aktivitas saluran pemasaran kopi Arabika dari petani

hingga konsumen akhir memerlukan peran pedagang perantara atau lembaga

pemasaran yang memiliki peranan penting dalam menyalurkan hasil produksi dalam

kegiatan pemasaran.

Hasil penelitian saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila

memiliki tiga pola saluran pemasaran dan melibatkan beberapa lembaga pemasaran

yang terdiri atas petani, tengkulak, pedagang besar, pedagang pengumpul kecamatan

dan pedagang pengecer. Hadirnya lembaga pemasaran tersebut akan mempengaruhi

besar kecilnya marjin pemasaran, keuntungan serta biaya pemasaran yang akan

dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika. Pola

saluran pemasaran yang terbentuk yakni sebagai berikut :

1. Pola Saluran tipe I :

Petani pedagang besar pedagang pengecer konsumen

(supermarket).

2. Pola Saluran tipe II :

Petani       pedagang pengumpul kecamatan       pedagang besar

pedagang pengecer konsumen (supermarket)

3. Pola Saluran tipe III :

Petani         tengkulak         pedagang pengumpul kecamatan

pedagang besar       pedagang pengecer         konsumen (supermarket).
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Dari pola pemasaran yang terbentuk, lembaga pemasaran memiliki peranan

penting dalam menyalurkan kopi Arabika, mengingat di subdistrito Ainaro Vila dan

Nugufu, tidak tersedianya industri pengolahan kopi Arabika dalam skala besar, namun

hanya tersedia industri pengolahan kopi dalam dalam skala menengah di mana hanya

untuk memenuhi kebutuhan pasar (lokal) khususnya konsumen yang berada di

subdistrito Ainaro Vila dan Nugufu. Secara keseluruhan pola saluran pemasaran kopi

Arabika, disajikan pada gambar berikut :

Gambar 6. Pola Saluran Pemasaran Kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila.
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5.1.1 Pola Saluran Pemasaran Tipe I

Pada pola saluran pemasaran tipe I, menunjukkan pola saluran pemasaran

terpendek, di mana hanya melibatkan tiga lembaga pemasaran yakni petani, pedagang

besar dan pedagang pengecer. Dari 20 petani responden yang diteliti diketahui ada 13

orang petani yang menjual kopi buah merah langsung kepada pedagang besar, dengan

jumlah yang kopi Arabika yang dijual berbeda-beda meliputi sepuluh orang menjual

dengan jumlah 1000kg, satu orang 700kg, tiga orang 300kg dan dua orang 500kg.

Sedangkan sisa petani responden menjual dalam bentuk kopi tanduk ke tengkulak.

Penentuan harga jual kopi Arabika berdasarkan pada informasi harga jual yang

diperoleh dari pedagang besar, sehingga petani hanya menerima harga (price taker)

karena posisi tawar menawar (bargaining power) lemah, hal ini disebabkan oleh

karena sebelum pasca panen, pedagang besar telah melakukan survey terhadap petani

yang akan melakukan panen kopi buah merah.

Pada pola saluran tipe I, kopi buah merah yang dijual oleh petani kepada

pedagang besar sebesar USD $0,33 per kg. Proses penjualan dilakukan di lokasi, di

mana petani duduk dan sambil menunggu pedagang besar yang datang untuk membeli

kopi Arabika yang sudah disediakan dipinggir jalan raya. Setelah membeli kopi buah

merah kemudian pedagang besar mendistribusikan hasil kopi Arabika yang telah

diolah ke pedagang pengecer dengan harga jual sebesar USD $2,25 per kg.

Selanjutnya pedagang pengecer menyalurkan kopi Arabika ke konsumen

(supermarket) dengan harga jual sebesar USD $3,00 per bungkus.

Biaya pemasaran yang ditanggung pada pola saluran pemasaran tipe I, oleh

setiap lembaga pemasaran meliputi biaya tenaga kerja sebesar USD $0,15 yang

ditanggung oleh petani, pedagang besar sebesar USD $0,55 dan pedagang pengecer

sebesar USD $0,35. Sistem pembayaran pada saluran pemasaran tipe I dibayar tunai
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(cash), baik ditingkat petani dengan pedagang besar maupun pedagang besar dengan

pedagang pengecer.

5.1.2 Pola Saluran Pemasaran Tipe II

Pada saluran pemasaran tipe II hanya melibatkan empat lembaga pemasaran

yakni petani, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang besar dan pedagang

pengecer. Petani menjual langsung kopi tanduk (parchment) ke pedagang pengumpul

kecamatan dengan harga jual sebesar USD $0,37 sen per kg. Selain membeli kopi

tanduk dari petani di subdistrito Ainaro Vila, pedagang pengumpul kecamatan juga

membeli kopi tanduk di luar kecamatan subdistrito Ainaro Vila dan Nugufu, yang

juga menjual kopi Arabika. Hal ini dilakukan oleh karena untuk memenuhi kebutuhan

dan permintaan dari pedagang besar.

Setelah semua persediaan terpenuhi, kemudian pedagang pengumpul kecamatan

mendistribusikan kopi Arabika menuju ke kota Dili untuk dijual ke pedagang besar

dengan harga jual sebesar USD $2,50 per kg. Kemudian pedagang besar mengolah

kopi Arabika yang telah di beli sebelum diteruskan ke tangan pedagang pengecer

dengan harga jual sebesar USD $3,50 per kg, selanjutnya pedagang pengecer

menyalurkan kopi Arabika ke konsumen (supermarket) dalam bentuk kopi bubuk

dengan harga jual sebesar USD $5,00 per bungkus.

Biaya pemasaran yang di tanggung oleh setiap lembaga pemasaran yang pada

saluran pemasaran tipe II mencakup biaya bongkar muat, transportasi, penyimpanan

dan pengemasan yang ditanggung oleh pedagang pengumpul sebesar USD $0,35 per

kg, sementara biaya pemasaran yang ditanggung oleh pedagang besar sebesar USD

$0,45 kg dan pedagang pengecer sebesar USD $0,50 per kg. Sistem pembayaran yang

dilakukan pada saluran pemasaran tipe II sama dengan saluran tipe I yakni

pembayaran dibayar secara tunai (cash) baik ditingkat petani maupun tingkatan
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lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses penjualan dan pembelian kopi

Arabika.

5.1.3 Pola Saluran Pemasaran Tipe III

Pada saluran tipe III, menunjukkan pola saluran terpanjang, di mana melibatkan

lima lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika. Kelima lembaga

pemasaran tersebut meliputi : petani, tengkulak, pedagang pengumpul kecamatan,

pedagang besar dan pedagang pengecer. Proses penjualan kopi Arabika yang

dilakukan oleh petani yakni menjual kopi tanduk (parchment) kepada tengkulak

dengan harga jual USD $0,37 per kg. Selanjutnya tengkulak membawa kopi yang

telah diproses dan dipacking ke tempat pedagang pengumpul kecamatan untuk dijual

dengan harga per kilonya sebesar USD $1,70 per kg.

Setelah membeli kopi tanduk dari tengkulak, pedagang pengumpul kecamatan

tidak langsung menjual kopi tanduk ke pedagang besar, namun pedagang pengumpul

kecamatan melakukan penyimpanan terlebih dahulu dan mengumpulkan lagi kopi

tanduk dari petani lain yang berada di luar desa atau kecamatan.

Hal ini dilakukan karena pedagang pengumpul ingin mendapat keuntungan dari

hasil penjualan kopi tanduk. Selanjutnya kopi Arabika diangkut ke pusat pengolahan

kopi yang berpusat kota Dili untuk dijual ke pedagang besar dengan harga jual

sebesar USD $2,50 per kg. Dari pedagang besar akan diolah menjadi kopi beras

(green bean), dari hasil pengolahan tersebut kopi beras sebagian diekspor dan

sebagian dijual ke pedagang pengecer dengan harga jual sebesar USD $3,50,

kemudian pedagang penegecer menyalurkan kopi Arabika yang telah diolah menjadi

kopi bubuk ke konsumen (supermarket) dengan harga jual sebesar ke USD $5,00 per

bungkus. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada pola saluran pemasaran tipe III

terdiri atas biaya tenaga kerja dan transportasi yang ditanggung oleh tengkulak
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sebesar USD $0,30 per kg, pedagang pengumpul kecamatan sebesar USD $0,35 per

kg, pedagang besar sebesar USD $0,45 per kg dan pedagang pengecer sebesar USD

$0,50 per kg. Sistem pembayaran yang terjadi pada tipe pola saluran pemasaran tipe

III, sama dengan tipe pola saluran pemasaran tipe I dan II yakni sistem pembayaran

dilakukan secara tunai (cash) pada setiap tingkatan saluran pemasaran yang dilalui

oleh setiap lembaga pemasaran.

5.2  Analisis Kinerja Pasar Produk Pertanian

Kinerja pasar adalah ukuran presentasi yang diperoleh dari aktifitas proses

pemasaran kopi Arabika secara menyeluruh dari setiap lembaga pemasaran dengan

menggunakan beberapa indikator efisiensi pemasaran meliputi : marjin pemasaran,

farmer share dan rasio keuntungan biaya.

5.2.1 Analisis Marjin Pemasaran Produk Pertanian

Analisis marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui selisih harga jual kopi

Arabika yang diterima oleh petani dengan harga beli yang dibayarkan oleh konsumen

diberbagai tingkat saluran pemasaran. Adanya perbedaan kegiatan dari setiap lembaga

akan menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga yang satu dengan lembaga

yang lain sampai ke tingkat konsumen akhir. Semakin banyak lembaga pemasaran

yang terlibat, maka semakin panjang saluran pemasaran kopi Arabika yang pada

akhirnya menyebabkan marjin pemasaran semakin tinggi.

Dalam penelitian ini, untuk menghitung marjin pemasaran didasarkan pada pola

saluran pemasaran yang terbentuk yakni tiga tipe pola saluran pemasaran. Dari ketiga

tipe pola saluran yang terbentuk, akan dihitung marjin pemasaran, biaya pemasaran,

farmer share dan keuntungan pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap lembaga
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pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika. Marjin pemasaran, keuntungan dan

farmer share dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Marjin pemasaran dapat dihitung dengan cara pengurangan antara harga beli

ditingkat pedagang dengan harga jual ditingkat petani. Lebih jelasnya marjin

pemasaran dapat dihitung sebagai berikut :

Mp =  pr - pf

= USD $2,25 - USD $0,33

Mp = USD $1,92

2. Keuntungan didapat dari hasil pengurangan antara marjin pemasaran dan biaya

pemasaran pada setiap tingkatan saluran pemasaran. Lebih jelasnya keuntungan

pemasaran dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Keuntungan = marjin - biaya pemasaran

= USD $1,92 - USD $0,55

= USD $1,37

3. Farmer share didapat dari hasil pembagian antara harga beli ditingkat petani

dibagi harga jual ditingkat pedagang dikali seratus persen. Farmer share dapat

dihitung dengan cara :

Fs = pf / pr x 100%

= USD $0,33 / USD $3.00 x 100%

Fs = 11%

Dari hasil saluran pemasaran yang terbentuk dapat diketahui marjin pemasaran,

farmer share dan keuntungan biaya pemasaran yang diperoleh dari setiap lembaga

pemasaran yang terlibat dalam memasarkan kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila.

Besarnya marjin dan keuntungan pemasaran yang terjadi pada setiap tipe pola saluran

pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila, disajikan pada tabel 12.
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Tabel 12. Analisis Marjin Pemasaran Kopi Arabika Pada Saluran Pemasaran
Tipe I, II, III di subdistrito Ainaro Vila

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Pada tabel 12, diketahui bahwa nilai total marjin terbesar kopi Arabika di

subdistrito Ainaro Vila terdapat pada pola saluran tipe II dan III yakni sebesar USD

$4,63 per kg, besarnya marjin pemasaran pada pola saluran tipe II dan III disebabkan

No Lembaga Pemasaran
Sal I Sal II Sal III

USD
($/kg) % USD

($/kg) % USD
($/kg) %

1 Petani
a Harga Jual $ 0,33 11 $ 0,37 7,4 $ 0,37 7,4
b B.pemasaran $ 0,15 5 $ 0,15 3 $ 0,25 5
c Keuntungan $ 0,18 6 $ 0,22 4,4 $ 0,12 2,4
2 Tengkulak
a Harga Beli $ 0,37 7,4
b B.pemasaran $ 0,30 6
c Harga Jual $ 1,70 34
d Marjin $ 1,33 26,6
e Keuntungan $ 1,03 20,6
3 Pedagang Pengumpul Kec.
a Harga Beli $ 0,37 7,4 $ 1,70 34
b B.pemasaran $ 0,35 7 $ 0,35 7
c Harga Jual $ 2,50 50 $ 2,50 50
d Marjin $ 2,13 42,6 $ 0,80 16
e Keuntungan $ 1,78 35,6 $ 0,45 9
4 Pedagang Besar
a Harga Beli $ 0,33 11 $ 2,50 50 $ 2,50 50
b B.pemasaran $ 0,55 18.33 $ 0,45 9 $ 0,45 9
c Harga Jual $ 2,25 75 $ 3,50 70 $ 3,50 70
d Marjin $ 1,92 64 $ 1,00 20 $ 1,00 20
e Keuntungan $ 1,37 45.67 $ 0,55 11 $ 0,55 11
5 Pedagang Pengecer
a Harga Beli $ 2,25 75 $ 3,50 70 $ 3,50 70
b B.pemasaran $ 0,35 11.67 $ 0,50 10 $ 0,50 10
c Harga Jual $ 3,00 100 $ 5,00 100 $ 5,00 100
d Marjin $ 0,75 25 $ 1,50 30 $ 1,50 30
e Keuntungan $ 0,40 13,33 $ 1,00 20 $ 1,00 20

Total Biaya Pemasaran (Ci) $ 1,05 35 $ 1,45 29 $ 1,85 37
Total Keuntungan (πi) $ 1,95 65 $ 3,55 71 $ 3,15 63
Total Marjin $ 2,67 89 $ 4,63 92,60 $ 4,63 92,60
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oleh karena adanya perbedaan pada jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam

memasarkan kopi Arabika dari petani ke padagang dan harga jual kopi Arabika yang

diterima oleh petani pada setiap pola saluran pemasaran berbeda-beda baik itu antara

pedagang pengumpul, tengkulak, pedagang besar maupun pedagang pengecer,

sedangkan total marjin pemasaran terendah terdapat pada pola saluran pemasaran tipe

I yakni sebesar USD $2,67 per kg, hal ini disebabkan jumlah lembaga yang terlibat

dalam memasarkan kopi Arabika lebih sedikit.

Total keuntungan terbesar terdapat pada pola saluran tipe II yakni sebesar USD

$3,55 per kg, sementara keuntungan terendah terdapat pada pola saluran tipe I yakni

sebesar USD $1,95 per kg, hal ini disebabkan oleh karena lembaga pemasaran yang

terlibat dalam memasarkan kopi Arabika lebih sedikit, sehingga biaya pemasaran yag

dikeluarkan pun lebih kecil yakni sebesar USD $1,05 per kg.

Total biaya pemasaran terbesar terdapat pada pola saluran pemasaran tipe III

yakni sebesar USD $1,85 per kg, pada pola saluran pemasaran tipe II sebesar USD

$1,45 per kg dan total biaya pemasaran terendah pada pola saluran pemasaran tipe I

sebesar USD $1,05 per kg, hal ini disebabkan oleh karena banyaknya lembaga yang

terlibat dalam memasarkan kopi Arabika, sehingga menyebabkan adanya tambahan

biaya dalam proses pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh setiap lembaga

pemasaran.

Jika dilihat dari total marjin pemasaran, pola saluran pemasaran tipe I

merupakan saluran yang efisien, karena memiliki marjin terkecil dengan tipe pola

saluran pemasaran terpendek, namun dilihat dari total keuntungan pemasaran yang

diperoleh pola saluran pemasaran tipe I dikatakan belum efisien, hal ini disebabkan

oleh karena pendeknya saluran dan rendahnya harga jual kopi Arabika. Dian Herawati

(2012) menyatakan besarnya marjin untuk setiap saluran tataniaga dipengaruhi oleh
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volume penjualan, jarak lokasi pemasaran, panjang pendeknya rantai pemasaran,

fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran serta struktur pasar

yang dihadapi. Suatu saluran dikatakan efisien apabila harga yang diterima petani atau

produsen kopi Arabika lebih besar daripada marjin pemasaran keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola saluran pemasaran tipe II

merupakan saluran yang efisien, karena memiliki nilai total keuntungan yang terbesar

dari pola saluran pemasaran tipe I dan III. Besarnya keuntungan yang diperoleh

disebabkan oleh karena harga jual yang diterima petani atau produsen kopi Arabika

lebih besar dalam memasarkan kopi Arabika.

5.2.2 Analisis Farmer Share

Analisis farmer’s share digunakan untuk mengetahui perbandingan persentase

harga kopi Arabika yang diterima petani kopi Arabika dengan harga yang dibayar

ditingkat pedagang (konsumen akhir). Bagian (share) yang diterima petani dinyatakan

dalam persen (%). Besar kecilnya framer’s share dipengaruhi oleh jenis dan jumlah

produksi serta biaya pemasaran karena adanya tambahan nilai (value added) yang

dilakukan oleh pedagang dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Farmer share berhubungan negatif dengan marjin pemasaran, artinya semakin

tinggi marjin pemasaran maka share yang akan diterima oleh petani semakin kecil.

Siregar (2010) menyatakan bahwa besar kecilnya farmer’s share tidak selalu

menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh petani. Semakin panjang

saluran pemasaran maka bagian (share) harga yang diterima petani semakin kecil,

walaupun harga yang dibayarkan konsumen semakin besar. Farmer share yang

diterima oleh petani pada saluran pemasaran kopi Arabika pada subdistrito Ainaro

Vila, distrito Ainaro disajikan pada tabel 13.
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Tabel 13. Farmer share Saluran Pemasaran Kopi Arabika di subdistrito Ainaro
Vila

Saluran Pemasaran Harga di Tingkat
Petani ($/kg)

Harga di Tingkat
Konsumen ($/kg)

Farmer Share
(%)

Saluran I $ 0,33 $ 3,00 11

Saluran II $ 0,37 $ 5,00 7,40

Saluran III $ 0,37 $ 5,00 7,40

Sumber : Data primer diolah, 2016

Pada tabel 13, dapat di lihat bahwa bagian (share) yang diterima oleh petani

sebesar 11,00 persen terdapat pada pola saluran pemasaran tipe I, hal ini dikarenakan

pada pola saluran tipe I merupakan saluran terpendek yang dilalui dalam memasarkan

kopi Arabika, sedangkan pada pola saluran pemasaran tipe II dan III bagian (share)

yang diterima oleh petani sebesar 7,40 persen, namun jika dilihat dari total

keuntungan yang didapat, saluran pemasaran tipe II lebih mengguntungkan bagi

petani walaupun share yang di terima oleh petani kecil sebesar 7,40 persen, hal ini

disebabkan oleh karena tingginya harga jual kopi Arabika. Dengan demikian pola

saluran pemasaran tipe II merupakan saluran pemasaran yang paling mengguntungkan

bagi petani dalam memasarkan kopi Arabika.

5.2.3 Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya

Rasio keuntungan digunakan untuk melihat sebaran keuntungan dan biaya

pemasaran yang ditanggung oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi

Arabika. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau ditanggung oleh

setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika. Biaya pemasaran

meliputi biaya pengangkutan, penyimpanan, pembersihan, penyusutan, sortasi dan

garding, bongkar muat, pemesanan, tenaga kerja, transportasi dan pengemasan.
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Pada tabel 12, diketahui total biaya pemasaran yang ditanggung pada pola

saluran tipe I sebesar USD $1,05 per kg. Biaya pemasaran terbesar ditanggung oleh

pedagang besar yakni sebesar USD $0,55 per kg dan biaya pemasaran terendah oleh

ditanggung oleh petani sebesar USD $0,15 per kg. Sedangkan keuntungan lembaga

pemasaran terbesar diperoleh oleh pedagang besar sebesar USD $1,37 per kg dan

keuntungan lembaga pemasaran terendah diperoleh oleh peyani yakni sebesar USD

$0,18 per kg. Besarnya biaya pemasaran yang ditanggung pada saluran pemasaran

tipe I dalam memasarkan kopi Arabika disajikan pada lampiran 5.

Total keuntungan lembaga pemasaran pada pola saluran pemasaran tipe II

sebesar USD $3,55 per kg. Keuntungan lembaga pemasaran terendah diperoleh oleh

petani yakni sebesar USD $0,22 per kg, dan keuntungan terbesar didapat pada

pedagang pengumpul kecamatan yakni sebesar USD $1,78 per kg. Sedangkan biaya

pemasaran terbesar ditanggung oleh pedagang pengecer sebesar USD $0,50 per kg,

dan biaya pemasaran terendah ditanggung oleh petani sebesar USD $0,15 per kg.

Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan pada saluran tipe II, dalam memasarkan

kopi Arabika disajikan pada lampiran 6.

Total biaya pemasaran yang ditanggung pada pola saluran tipe III sebesar USD

$1,85 per kg. Keuntungan terbesar didapat oleh tengkulak sebesar USD $1,03 per kg

dan keuntungan terkecil didapat oleh petani sebesar USD $0,12 per kg. Selanjutnya

biaya pemasaran terendah ditanggung oleh petani sebesar USD $0,25 per kg dan

biaya pemasaran terbesar ditanggung oleh pedagang pengecer sebesar USD $0.50 per

kg. Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan pada pola saluran tipe III dalam

memasarkan kopi Arabika disajikan pada lampiran 7. Suatu saluran pemasaran

dikatakan efisien apabila penyebaran rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran

yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran merata, artinya setiap satu sen biaya
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pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi

Arabika akan memberikan keuntungan merata antara setiap lembaga yang satu dengan

lainnya yang berada pada saluran pemasaran tersebut. Besarnya rasio keuntungan

pada setiap lembaga pemasaran pada masing-masing saluran pemasaran disajikan

pada tabel 14.

Tabel 14. Rasio Keuntungan dan Biaya Pemasaran Pada Saluran Pemasaran
Kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Keterangan : πi : keuntungan lembaga pemasaran
Ci : Biaya Pemasaran

No Lembaga Pemasaran Saluran Pemasaran
I II III

1 Petani
a πi $ 0,18 $ 0,22 $ 0,12
b Ci $ 0.15 $ 0,15 $ 0,25
c Rasio πi/Ci 1,2 1,47 0,48
2 Tengkulak
a πi $ 1,03
b Ci $ 0,30
c Rasio πi/Ci 3,43

3 Pedagang Pengumpul
Kecamatan

a πi $ 1,78 $ 0,45
b Ci $ 0,35 $ 0,35
c Rasio πi/Ci 5,09 1,29
4 Pedagang Besar
a πi $ 1,37 $ 0,55 $ 0,55
b Ci $ 0,55 $ 0,45 $ 0,45
c Rasio πi/Ci 2,49 1,22 1,22
5 Pedagang Pengecer
a πi $ 0,40 $ 1,00 $ 1,00
b Ci $ 0,35 $ 0,50 $ 0,50
c Rasio πi/Ci 1,14 2,00 2,00

Total
πi $ 1,95 $ 3,55 $ 3,15
Ci $ 1,05 $ 1,45 $ 1,85
Rasio keuntungan biaya : πi/Ci 1,86 2,45 1,70
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total rasio keuntungan dan biaya

pemasaran yang didapat oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi

Arabika pada pola saluran pemasaran tipe I adalah sebesar 1,86 persen, pada pola

saluran pemasaran tipe II sebesar 2,45 persen dan pada pola saluran tipe III sebesar

1,70 persen. Rasio keuntungan dapat diperoleh dari membagi keuntungan yang

diperoleh oleh setiap lembaga pemasaran dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan

oleh setiap lembaga pemasaran dalam memasarkan kopi Arabika. Jika nilai πi/Ci lebih

dari satu (πi/Ci>1) maka kegiatan pemasaran tersebut menguntungkan, sebaliknya

jika nilai πi/Ci kurang dari satu (πi/Ci<1) maka kegiatan tersebut tidak memberikan

keuntungan (Asmarantaka, 2012).

Efisiensi pemasaran dapat tercapai apabila sistem pemasaran memberikan

kepuasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasaran kopi Arabika

yakni produsen, lembaga pemasaran dan konsumen akhir. 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).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara efisiensi operasional analisis

saluran pemasaran yang dilakukan menunjukkan pola saluran pemasaran tipe II

merupakan pola saluran yang efisien, karena memiliki nilai keuntungan yang lebih

besar dibandingkan dengan pola saluran pemasaran lainnya serta penyebaran rasio

terhadap keuntungan relatif merata dan menguntungkan petani.




