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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang dilaksanakan di subdistrito

Ainaro Vila, distrito Ainaro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila, melibatkan

beberapa lembaga pemasaran meliputi petani, tengkulak, pedagang pengumpul

kecamatan, pedagang besar dan pengecer dalam memasarkan kopi Arabika.

Dari masing-masing lembaga pemasaran tersebut membentuk tiga pola saluran

pemasaran mulai dari titik petani (produsen) sampai ke konsumen akhir.

Masing-masing lembaga pemasaran menghadapi proses saluran pemasaran kopi

Arabika yang berbeda-beda berdasarkan tingkat saluran yang dilaluinya, sebagai

berikut :

a. Pola saluran pemasaran tipe I :

Petani           Pedagang besar          Pedagang pengecer

Konsumen (supermarket)

b. Pola saluran pemasaran tipe II :

Petani Pedagang pengumpul kecamatan          Pedagang besar

Pedagang pengecer          Konsumen (supermarket)

c. Pola saluran pemasaran tipe III :

Petani        Tengkulak       Pedagang pengumpul kecamatan

Pedagang besar       Pedagang pengecer       Konsumen (supermarket)

2. Hasil analisis saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila,

menunjukkan bahwa kinerja pasar dalam saluran pemasaran kopi Arabika dapat

dilihat pada sebaran marjin pemasaran, farmer share dan rasio keuntungan
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biaya yang didapat berbeda-beda tergantung pada tingkatan saluran pemasaran

yang dilalui.

a. Marjin terbesar pada pola saluran pemasaran tipe II yakni sebesar USD

$4,63 per kg, sementara marjin terendah terdapat pada pola saluran tipe I

yakni sebesar USD $2,67 per kg. Besarnya marjin pemasaran pada pola

saluran tipe II dan III disebabkan 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 serta proses

pengolahan kopi Arabika yang dilakukan oleh setiap lembaga pemasaran.

b. Farmer share yang diperoleh pada pola saluran tipe I sebesar 11,00 persen

sedangkan pola saluran pemasaran tipe II dan III sebanyak 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.

c. Total rasio keuntungan biaya terbesar terdapat pada pola saluran tipe II yakni

sebesar 2,45 persen, diikuti pola saluran pemasaran tipe I sebesar 1,86 persen

dan rasio keuntungan biaya terendah terdapat pada pola saluran tipe III yakni

sebesar 1,70 persen. Secara efisiensi operasional dilihat dari penyebaran

marjin, farmer share dan rasio keuntungan biaya yang diterima, pola saluran

pemasaran tipe II merupakan pola saluran yang efisien, karena memiliki nilai

keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe pola saluran

pemasaran lainnya serta penyebaran rasio terhadap keuntungan relatif merata

dan menguntungkan bagi petani.
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6.2 Saran

Dari hasil penelitian saluran pemasaran kopi Arabika di subdistrito Ainaro Vila,

distrito Ainaro ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam

menjalankan dan meningkatkan hasil produksi kopi Arabika untuk mendukung usaha

memasarkan kopi Arabika yakni :

1. Untuk mendapatkan kualitas kopi Arabika yang baik, maka petani diharapkan

dapat memperbaiki proses pengolahan kopi Arabika, agar dapat meghasilkan kopi

Arabika yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan harga jual kopi Arabika,

sehingga dapat tercapainya efisiensi pemasaran kopi Arabika dengan

memperkecil marjin pemasaran dan share yang diterima lebih menguntungkan.

2. Petani perlu melakukan kerjasama dengan para lembaga pemasaran, agar dapat

mnadapatkan informasi bagaimana mengahsilkan kopi yang berkualitas dan

memenuhi standar yang dibutuhkan oleh para lembaga pemasaran, sehingga dapat

meningkatkan harga jual kopi Arabika.

3. Bagi pemerintah perlu memperhatikan dan memfasilitasi mekanisme saluran

pemasaran kopi Arabika yang menggutungkan bagi semua pihak, dimana dapat

ditempuh dengan cara memberikan informasi pasar (harga kopi Arabika) yang

lebih tepat dan akurat serta menyediakan sarana dan prasarana khususnya sarana

pengolahan kopi Arabika, agar dapat membantu petani dalam melakukan

pengolahan kopi Arabika dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas kopi

Arabika yang berkualitas.




