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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Stroberi 

Tanaman stroberi “ Fragaria vesca ” pertama kali di temukan 

di  Chili, Amerika. Salah satu spesies ini menyebar luas ke berbagai negara 

Amerika, Eropa dan Asia. Sedangkan spesies lain yaitu “Fragaria vesca L”, 

lebih menyebar luas dan juga pertaman kali di budidayakan di Indonesia. 

Tanaman ini adalah tanaman subtropis yang dapat menyesuaikan diri dengan 

baik di dataran tinggi yang memiliki temparatur 17-20 derajat celcius dan 

curah hujan yang baik. Untuk lebih jelasnya lihat secara detailnya klasifikasi 

dan morfologi tanaman stroberi : 

Klasifikasi Tanaman Stroberi 

Kingdom   : Plantae 

Divisi   : Magnoliopyhta  

Subdivisi     : Angiospermae 

Kelas     : Dicotyledone 

Ordo      : Rosales 

Famili     : Rosaceae 

Subfamilik    : Rosoideae 

Genus     : Fragaria 

Spesies     : Fragaria sp. 

Stroberi merupakan salah satu komoditas buah buahan yang 

terpenting dunia, terutama untuk negara negara iklim tropis. Permintaan dunia 

akan buah Stroberi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Daya 

serap pasar yang semakin tinggi, hal ini berarti agribisnis Stroberi mempunyai 
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prospek yang cerah. Negara yang beriklim subtropis pengembangan budidaya 

Stroberi di jadikan salah satu sumber devisa. Produksi buah Stroberi di dunia 

telah menghasilkan 650.000 ton setiap tahunnya. Negara produsen dan 

pengekspor saat ini adalah Amerika Serikat, Jepang, Meksiko Polandia dan 

Italia. Perkembangan selanjutnya, baik secara cepat maupun lambat daerah 

daerah yang beriklim tropis pun akan menaruh perhatian yang besar terhadap 

agribisnis tanaman Stroberi. 

Budidaya Stroberi pada mulanya di dominasi daerah daerah atau 

beriklim subtropis, akan tetapi seiring perkembangan ilmu dan teknologi 

pertanian semakin maju, kini Stroberi mendapatkan perhatian pengembangan 

di daerah beriklim tropis. Penanaman strawberry di Indonesia sudah lama di 

rintis sejak zaman kolonialisasi Belanda, akan tetapi pengembangannaya 

masih dalam skala kecil. Walaupun Stroberi bukan tanaman Indonesia namun 

pengembangan komoditas ini yang berpola agribisnis dan agroindustri dapat 

di ketagorikan sebagai satu sumber pendapatan baru dalam sektor pertanian. 

Fakta ini didasari dengan semakin banyaknya penggemar Stroberi baik 

konsumsi dalam keadaan segar maupun yang telah di olah menjadi berbagai 

macam makanan. 

Buah stroberi merupakan sumber Vitamin C yang sangat baik, begitu 

pula halnya akan kandungan flavanoids dan phenolic acids. Stroberi juga 

mengandung fisetin dan memiliki level tinggi antioksidan dibandingkan buah 

lainnya, berikut adalah manfaat buah stroberi : 
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1. Antioksidan 

Stroberi mengandung senyawa kimia yang disebut fenol. Antosianin 

(Anthocyanin), salah satu jenis fenol yang melimpah pada buah stroberi, 

menjadikan buah ini berwarna merah terang. Antosianin dapat 

meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh, yang mana dapat berperan 

sebagai agen antioksidan dalam tubuh. 

2. Kesehatan Mata 

Penelitian menyatakan bahwa sajian tiga buah atau lebih buah stroberi 

setiap harinya dapat menurunkan resiko degenerasi makula dan katarak 

yang berhubungan dengan usia hingga sepertiganya. 

3. Anti-Inflamasi 

Senyawa fenol dalam stroberi juga dapat melawan banyak gangguan 

inflamasi, seperti osteoarthritis, asma dan aterosklerosis, dengan 

menghambat enzim siklooksigenase (COX) dengan cara yang sama yang 

dilakukan obat aspirin dan ibuprofen. Stroberi bagaimanapun, tidak 

membawa efek samping yang tidak diinginkan seperti gangguan 

pencernaan. 

4. Anti-kanker 

Kombinasi agen antioksidan dan anti-inflamasi yang ditemukan dalam 

stroberi terkenal dapat melawan timbulnya berbagai bentuk kanker. 

Berkat vitamin C, folat, dan flavonoid yang dikandungnya, stroberi 

adalah pertahanan yang hebat untuk melawan sel berpotensi kanker. 
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5. Vitamin C Melimpah 

Sajian 255 gram buah stroberi dapat memenuhi lebih dari 150% asupan 

harian vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang sangat efektif, 

dapat memperkuat daya tahan tubuh, dan membantu menurunkan tekanan 

darah. 

B. Budidaya Stroberi 

1. Syarat Tumbuh Stroberi 

a. Iklim 

Tanaman stroberi dapat tumbuh dgn baik di daerah dgn curah hujan 

600-700 mm/tahun. Lamanya penyinaran cahaya matahari yg 

dibutuhkan dalam pertumbuhan adalah 8–10 jam setiap harinya. 

Stroberi adalah tanaman subtropis yg dapat beradaptasi dgn baik di 

dataran tinggi tropis yg memiliki temperatur 17–20 derajat C. 

Kelembaban udara yg baik utk pertumbuhan tanaman stroberi antara 

80-90%. 

b. Media Tanam 

Jika ditanam di kebun, tanah yg dibutuhkan adalah tanah liat berpasir, 

subur, gembur, mengandung banyak bahan organik, tata air & udara 

baik. Derajat keasaman tanah (pH tanah) yg ideal utk budidaya 

stroberi di kebun adalah 5.4-7.0, sedangkan utk budidaya di pot adalah 

6.5–7,0. Jika ditanam dikebun maka kedalaman air tanah yg 

disyaratkan adalah 50-100 cm dari permukaan tanah. Jika ditanam di 
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dalam pot, media harus memiliki sifat poros, mudah merembeskan 

airdan unsur hara selalu tersedia. 

c. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat yg memenuhi syarat iklim tersebut adalah 1.000 -

1.500 meter dpl. 

2. Hama dan Penyakit Stroberi 

a. Hama 

i. Kutu daun (Chaetosiphon fragaefolii) 

Kutu berwarna kuning-kuning kemerahan, kecil (1-2 mm), hidup 

bergerombol di permukaan bawah daun. 

Gejala: pucuk/daun keriput, keriting, pembentukan bunga/buah 

terhambat. 

Pengendalian: dgn insektisida Fastac 15 EC & Confidor 200 LC. 

ii. Tungau (Tetranychus sp. & Tarsonemus sp.) 

Tungau berukuran sangat kecil, betina berbentuk oval, jantan 

berbentuk agak segi tiga & telur kemerah-merahan. 

Gejala: daun berbercak kuning sampai coklat, keriting, mengering 

& gugur. 

Pengendalian: dgn insektisida Omite 570 EC, Mitac 200 EC atau 

Agrimec 18 EC. 

iii. Kumbang penggerek bunga (Anthonomus rubi), kumbang 

penggerek akar (Otiorhynchus rugosostriatus) & kumbang 

penggerek batang (O. sulcatus). 

Gejala: di bagian tanaman yg digerek terdapat tepung. 
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Pengendalian: dgn insektisida Decis 2,5 EC, Perfekthion 400 EC 

atau Curacron 500 EC pada waktu menjelang fase berbunga. 

iv. Kutu putih (Pseudococcus sp.) 

Gejala: bagian tanaman yg tertutupi kutu putih akan menjadi 

abnormal. 

Pengendalian: kimia dgn insektisida Perfekthion 400 EC atau Decis 

2,5 EC. 

v. Nematoda (Aphelenchoides fragariae atau A. ritzemabosi) 

Hidup di pangkal batang bahkan sampai pucuk tanaman. 

Gejala: tanaman tumbuh kerdil, tangkai daun kurus & kurang 

berbulu. 

Pengendalian: dgn nematisida Trimaton 370 AS, Rugby 10 G atau 

Nemacur 10 G. 

b. Penyakit 

i. Kapang kelabu (Botrytis cinerea) 

Gejala: bagian buah membusuk & berwarna coklat lalu 

mengering. 

Pengendalian: dgn fungisida Benlate atau Grosid 50 SD. 

ii. Busuk buah matang (Colletotrichum fragariae Brooks) 

Gejala: bah masak menjadi kebasah-basahan berwarna coklat 

muda & buah dipenuhi massa spora berwarna merah jambu. 

Pengendalian: dgn fungisida berbahan aktif tembaga seperti 

Kocide 80 AS, Funguran 82 WP, Cupravit OB 21. 
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iii. Busuk rizopus (Rhizopus stolonifer). 

Gejala: buah busuk, berair, berwarna coklat muda & bila ditekan 

akan mengeluarkan cairan keruh di tempat penyimpanan, buah yg 

terinfeksi akan tertutup miselium jamur berwarna putih & spora 

hitam. 

Pengendalian: membuang buah yg sakit, pasca panen yg baik & 

budidaya dgn mulsa plastik. 

iv. Empulur merah (Phytophthora fragariae Hickman) 

Gejala: jamur menyerang akar sehingga tanaman tumbuh kerdil, 

daun tdk segar, kadang-kadang layu terutama siang hari. 

v. Embun tepung (Sphaetotheca mascularis atau Uncinula necator). 

Gejala: bagian yg terserang, terutama daun, tertutup lapisan putih 

tipis seperti tepung, bunga akan mengering & gugur. 

Pengendalian: dgn fungisida Benlate atau Rubigan 120 EC. 

vi. Daun gosong (Diplocarpon earliana atau Marssonina fragariae) 

Gejala: Daun berbercak bulat telur sampai bersudut tdk teratur, 

berwarna ungu tua. 

Pengendalian kimia dgn fungisida Dithane M-45 atau Antracol 70 

WP. 

vii. Bercak daun 

Penyebab : Ramularia tulasnii atau Mycosphaerella fragariae 

Gejala: bercak kecil ungu tua pada daun. Pusat bercak berwarna 

coklat yg akan berubah menjadi putih; 
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viii. Pestalotiopsis disseminata, 

Gejala: bercak bulat pada daun. Pusat bercak berwarna coklat fua 

dikelilingi bagian tepi berwarna coklat kemerahan atau 

kekuningan, daun mudah gugur; 

ix. Rhizoctonia solani, 

Gejala : bercak coklat-hitam besar pada daun. 

Pengendalian kimia dgn fungisida bahan aktif tembaga seperti 

Funguran 82 WP, Kocide 77 WP atau Cupravit OB 21. 

x. Busuk daun (Phomopsis obscurans). 

Gejala: noda bula berwarna abu-abu dikelilingi warna merah 

ungu, kemudian noda membentuk luka mirip huruf V. 

Pengendalian: dgn Dithane M-45, Antracol 70 WP atau Daconil 

75 WP. 

xi. Layu vertisillium (Verticillium dahliae) 

Gejala: daun terinfeksi berwarna kekuning-kuningan hingga 

coklat, layu & tanaman mati. 

Pengendalian: melalui fumigasi gas dgn Basamid-G. 

c. Virus 

Ditularkan melalui serangga aphids atau tungau. 

Gejala: terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi kuning 

(khlorosis) sepanjang tulang daun atau totol-totol (motle), daun jadi 

keriput, kaku, tanaman kerdil. 

Pengendalian: menggunakan bibit bebas virus, menghancurkan 

tanaman terserang, menyemprot pestisida utk mengendalikan 

ANALISIS TATANIAGA STROBERI ... ADDIN AJI HARYANTO,AGRIBISNIS, UMP 2017.



15 
 

 
 

serangga pembawa virus. Pencegahan hama & penyakit umumnya 

dapat dilakukan dgn menjaga kebersihan kebun/tanaman, menanam 

secara serempak (untuk memutus siklus hidup), menanam bibit yg 

sehat, memberikan pupuk sesuai anjuran sehingga tanaman tumbuh 

sehat, melakukan pergiliran tanaman dgn tanaman bukan keluarga 

Rosaceae & memangkas bagian tanaman/mencabut tanaman yg 

sakit. Membudidayakan stroberi dgn mulsa plastik juga akan 

menekan pertumbuhan hama/penyakit. Khusus utk penyakit, 

perbaikan drainase biasanya dapat menurunkan serangan. 

3. Panen Stroberi 

Tanaman asal stolon & anakan mulai berbunga ketika berumur 2 bulan 

setelah tanam. Bunga pertama sebaiknya dibuang. Setelah tanaman 

berumur 4 bulan, bunga dibiarkan tumbuh menjadi buah. Periode 

pembungaan & pembuahan dapat berlangsung selama 2 tahun tanpa 

henti. 

a. Ciri & Umur Panen 

Buah sudah agak kenyal & agak empuk. Kulit buah didominasi 

warna merah: hijau kemerahan hingga kuning kemerahan. Buah 

berumur 2 minggu sejak pembungaan atau 10 hari setelah awal 

pembentukan buah. 

b. Cara Panen 

Panen dilakukan dgn menggunting bagian tangkai bunga dgn 

kelopaknya. Panen dilakukan dua kali seminggu. 
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c. Perkiraan Produksi 

Produktivitas tanaman stroberi tergantung dari varietas & teknik 

budidaya: 

Varitas Osogrande: 1,2 kg/tanaman/tahun. 

Varitas Pajero: 0,8 kg/tanaman/tahun. 

Varitas Selva: 0,6 - 0,7 kg/tanaman/tahun. 

Teknik budidaya stroberi dgn naungan UV memberikan hasil 1-

1,25 kg/tanaman/tahun. 

4. PASCAPANEN 

a. Pengumpulan : Buah disimpan dalam suatu wadah dgn hati-hati 

agar tdk memar, simpan di tempat teduh atau dibawa langsung ke 

tempat penampungan hasil. Hamparkan buah di atas lantai beralas 

terpal/plastik. Cuci buah dgn air mengalir & tiriskan di atas rak-rak 

penyimpanan. 

b. Penyortiran & Penggolongan : Pisahkan buah yg rusak dari buah yg 

baik. Penyortiran buah berdasarkan pada varietas, warna, ukuran & 

bentuk buah. Terdapat 3 kelas kualitas buah yaitu: 

i. Kelas Ekstra: (1) buah berukuran 20-30 mm atau tergantung 

spesies; (2) warna & kematangan buah seragam. 

ii. Kelas I: (1) buah berukuran 15-25 mm atau tergantung spesies; 

(2) bentuk & warna buah bervariasi. 

iii. Kelas II: (1) tdk ada batasan ukuran buah; (2) sisa seleksi kelas 

ekstra & kelas I yg masih dalam keadaan baik. 
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c. Pengemasan & Penyimpanan : Buah dikemas di dalam wadah 

plastik transparan atau putih kapasitas 0,25-0,5 kg & ditutup dgn 

plastik lembar polietilen. Penyimpanan dilakukan di rak dalam 

lemari pendingin 0-1 derajat C. 

C.  Pengertian Tataniaga 

Tataniaga merupakan salah satu cabang aspek pemasaran yang 

menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen 

atau distribusi. Menurut (Mubyarto, 1989) Tata niaga adalah pemasaran atau 

distribusi dalam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau 

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Disebut tata niaga karena 

berarti dagang, sehingga tata niaga menyangkut “aturan permainan” dalam 

perdagangan barang-barang. Perdagangan dilakukan dalam pasar, maka 

tataniaga disebut juga pemasaran. 

Kata tataniaga dan pemasaran sering digunakan bergantian karena 

pada dasarnya memiliki makna yang sama. Dalam bahasa inggris kedua kata 

tersebut mempunyai arti yang sama yaitu marketing (Asmarantaka, 2009). 

Sehingga tataniaga maupun pemasaran sama - sama memiliki tujuan dalam 

menyalurkan (aliran) barang maupun hasil produksi dari produsen kepada 

konsumen akhir yang terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan bisnis. 

Tataniaga dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wahana dimana ada 

kekuatan supply dan demand yang bekerja, ada proses pembentukan harga dan 

terjadinya proses pengalihan kepemilikan barang maupun jasa. (Dahl dan 

Hamond, 1987). 
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Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil 

produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu 

mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang 

dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan 

produksi dan tataniaga. Menurut Khol dan Uhl (2002) mendefinisikan 

tataniaga sebagai suatu aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aliran  

barang dan jasa dari titik produksi sampai ketitik konsumen. Produksi adalah 

penciptaan kepuasan, proses pembuat kegunaan barang dan jasa. Kepuasan di 

bentuk dari proses produktif yang diklasifikasikan menjadi kegunaan bentuk, 

tempat, waktu dan kepemilikan. Pendekatan  dalam  tataniaga  pertanian  

dikelompokan  menjadi  pendekatan kelembagaan (institutional approach),  

pendekatan  fungsi  (fungtional  approach), pendekatan  barang  (the 

commodity  approach)  dan  pendekatan  sistem  (system approach). 

1. Pendekatan Kelembagaan (institutional approach) 

Yaitu  suatu  pendekatan  yang  menekankan  untuk  mempelajari 

pemasaran dari  segi  organisasi  lembaga-lembaga  yang  turut  serta  

dalam proses  penyampaian  barang  dan  jasa  dari  titik  produsen  sampai  

titik konsumen. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses 

penyampaian barang  dan  jasa  antara  lain:  produsen,  pedagang  besar 

dan  pedagang pengecer. 

2. Pendekatan Fungsi (fungtional approach)    

Adalah  mengklasifikasikan  aktivitas - aktivitas  dan  tindakan  

atau perlakuan perlakuan ke dalam fungsi yang bertujuan untuk 
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menyampaikan proses  penyampaian  barang  dan  jasa. Adapun  fungsi  

pemasaran  terdiri dari tiga fungsi pokok, yaitu:  

a. Fungsi pertukaran :  

 Penjualan : Mengalihkan barang ke pembeli dengan harga yang 

memuaskan. 

 Pembelian : Mengalihkan barang dari penjual dan pembeli dengan 

harga yang memuaskan. 

b. Fungsi pengadaan secara fisik : 

 Pengangkutan : Pemindahan  barang  dari  tempat  produksi  dan 

atau  tempat penjualan ke  tempat-tempat dimana barang  tersebut 

akan terpakai (kegunaan tempat). 

 Penyimpanan  :  Penahanan  barang  selama  jangka  waktu  

antara dihasilkan atau diterima sampai dijual (kegunaan waktu). 

c. Fungsi pelancar   

 Pembiayaan : Mencari dan mengurus modal uang yang berkaitan 

dengan  transaksi-transaksi  dalam  arus  barang  dari  sektor 

produksi sampai sektor konsumsi. 

 Penanggungan  risiko  : Usaha  untuk mengelak  atau mengurangi 

kemungkinan  rugi  karena  barang  yang  rusak,  hilang,  

turunnya harga dan tingginya biaya. 

 Standardisasi  dan  Grading  :  Penentuan  atau  penetapan  dasar 

penggolongan  (kelas  atau  derajat)  untuk  barang  dan  memilih 

barang untuk dimasukkan ke dalam kelas atau derajat yang telah 

ditetapkan dengan jalan standardisasi. 
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 Informasi  Pasar  :  Mengetahui  tindakan-tindakan  yang 

berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi, penyampaian fakta, 

menafsirkan  fakta dan mengambil  kesimpulan  akan  fakta  yang 

terjadi.  

3. Pendekatan barang (the commodity approach)  

Yaitu  suatu  pendekatan  yang  menekankan  perhatian  terhadap 

kegiatan atau  tindakan-tindakan  yang  diperlakukan  terhadap  barang  

dan jasa yang selama proses penyampaiannya mulai dari titik produsen 

sampai ke titik konsumen.Pendekatan  ini menekankan pada komoditi 

yang akan diamati. 

4. Pendekatan Sistem (system approach)   

Yaitu  merupakan  suatu  kumpulan  komponen-komponen  yang 

bekerja  secara  bersama-sama  dalam  suatu  cara  yang  terorganisir. 

Suatu komponen dari  suatu  sistem, mungkin merupakan  suatu  sistem 

tersendiri yang lebih kecil yang dinamakan subsistem. 

D. Lembaga dan Saluran Tataniaga 

Menurut Kotler (1992), saluran tataniga terdiri dari serangkaian 

lembaga tataniaga atau perantara yang akan memperlancar kegiatan tataniaga 

dari tingkat produsen sampai tingkat konsumen. Tiap perantara yang 

melakukan tugas membawa produk dan kepemilikanya lebih dekat ke pembeli 

akhir yang merupakan satu tingkat saluran. Saluran nol-tingkat (saluran 

atataniaga nol-langsung) terdiri dari produsen yang menjual barang langsung 

ke konsumen akhir. Saluran satu-tingkat terdiri dari satu perantara penjual, 

yaitu pengecer. Saluran dua-tingkat dari dua perantara, seperti pedagang besar 
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dan pengecer. Saluran tiga-tingkat dalam saluran tataniaga barang konsumsi 

memiliki tiga perantara, yaitu pedagang besar, pemborong dan pengecer. 

Lembaga tataniaga adalah badan usaha atau individu yang 

menyelenggarakan tataniaga, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya. Tugas lembaga tataniaga adalah menjalankan fungsi-fungsi 

tataniaga serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin (Sudiono, 

2001). Panjang pendeknya saluran tataniaga tergantung dari jumlah lembaga 

perantara yang digunakan. Tiap lembaga perantara yang melakukan kegiatan 

jual beli merupakan tingkatan dalam rantai penyaluran barang dari produsen 

kepada konsumen.  

Menurut Soekartawi (1993) saluran tataniaga dapat terbentuk secara 

sederhana dan rumit. Hal ini tergantung dari macam komoditi, lembaga 

tataniaga dan sistem tataniaga. Sistem pasar monopoli mempunyai saluran 

tataniaga pertanian yang relatif sederhana dibandingkan dengan sistem pasar 

yang lain. Komoditi pertanian yang lebih cepat sampai ke tangan konsumen 

dan yang tidak mempunyai nilai ekonomi terlalu tinggi, biasanya mempunyai 

saluran tataniaga yang relatif sederhana. 

Rohardi (1993) mengatakan di dalam tataniaga terdapat beberapa jenis 

pedagang perantara diantaranya :   

a. Pedagang Pengumpul 

Merupakan pedagang yang mengumpulkan barang-barang hasil pertanian 

dari produsen dan kemudian memasarkannya kembali dalam partai besar 

kepada pedagang lain. 
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b. Pedagang Besar   

Merupakan pedagang yang membeli hasil pertanian dari pedagang 

pengumpul dan atau dari produsen, serta menjual kembali kepada pengecer 

dan pedagang lain atau kepada pembeli untuk industri, lembaga dan 

pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama pada 

konsumen akhir.   

c. Pedagang Pengecer   

Merupakan pedagang yang menjual barang hasil pertanian dari produsen ke 

konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dalam partai kecil 

Menurut Rahardja (2003) ada beberapa lembaga dalam proses 

distribusi barang dari produsen ke konsumen dapat dikelompokkan menjadi 

empat golongan antara lain:  

a. Pedagang yaitu pedagang besar dan pedagang kecil  

b. Perantara khusus yaitu agen, makelar, dan komisioner.  

c. Eksportir dan importir.  

d. Lembaga-lembaga pembantu dalam proses distribusi yaitu; bank, asuransi, 

pengepakan (packing), perusahaan pengangkutan, perusahaan pengiklanan, 

dan konsultan 

Swastha (1982), mendefinisikan saluran tataniaga sebagai sekelompok 

pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan 

fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar 

tertentu. 
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Fungsi utama dari saluran tataniaga ialah menyalurkan barang dari 

produsen ke konsumen. Terdapat berbagai macam saluran tataniaga antara lain 

: 

1. Produsen – konsumen akhir 

Bentuk saluran ini merupakan yang paling pendek dan sederhana 

karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual produk 

langsunh ke konsumen. Saluran biasa disebut saluran distribusi 

tataniaga langsung 

2. Produsen – pengecer – konsumen 

Dalam saluran ini produsen produsen hanya melayani penjulan dalam 

jumlah besar kepada pedagang pengecer. Pembelian oleh konsumen 

dilayani pengecer saja. 

3. Produsen – pedagang besar – pengecer – konsumen 

Saluran distribusi ini banyak digunakan saluran distribusi tradisional. 

Disini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada 

pedagang besar saja, tidak ke pedagang pengecer. Pembelian oleh 

pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen 

dilayani pengecer saja. 

4. Produsen – pengumpul – pengecer – konsumen akhir 

Produsen memberikan produksinya kepada pedagang pengumpul atau 

agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar 

dalam saluuran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya ditujukan 

kepada pedagang pengecer besar. 
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5. Produsen -  pengumpul – pedagang besar – pengecer – konsumen 

akhir. 

Dalam saluran ini produsen menggunakan agen sebagai perantara 

untuk menyalurkan barangnya ke pedagang besar yang kemudian 

menjualnya ke toko kecil hingga akhir sampai ke konsumen. 

E. Pendekatan Structure, Conduct, Performance 

Lipczynski (2005) menjelaskan struktur pasar mempengaruhi perilaku 

perusahaan, dari perilaku ini akan menimbulkan strategi untuk mencapai 

kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan melihat struktur, perusahaan akan 

mengetahui kekuatan dari suatu perusahaan. Perusahaan akan menetapkan 

strategi-strategi yang sesuai dengan kekuatan perusahaan pesaing. Strategi-

strategi ini yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sederhananya 

pendekatan SCP ini digunakan untuk mengetahui kondisi struktur dan 

persaingan usaha dalam suatu industri dilihat dari struktur industri, perilaku 

perusahaan, dan kinerja perusahaan. Pendekatan ini awalnya digunakan 

pemerintah untuk menganalisis keadaan suatu industri sehingga dapat 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang akan merugikan 

konsumen. Dalam perkembangannya, pendekatan ini digunakan perusahaan 

untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kondisi pasar. Hubungan ketiga 

variabel ini adalah linier yaitu struktur mempengaruhi perilaku, perilaku 

mempengaruhi kinerja. Pada perkembangannya hubungan ini bisa terbalik 

dan saling mempengaruhi. 
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Hasibuan (1993) menjelaskan bahwa struktur pasar menggambarkan 

pangsa pasar dari perusahaan - perusahaan. Struktur pasar merupakan kunci 

penting dari pola konsep konvensional dalam ekonomi industri. Struktur 

pasar juga mempengaruhi perilaku dari perusahaan. Struktur dan perilaku 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja pasar. Aspek utama dari struktur, 

perilaku dan kinerja adalah determinandeterminan yang membentuk struktur 

itu sendiri, yaitu skala ekonomi dan disekonomi. Jaya (2001) menjelaskan 

bahwa pasar dapat diartikan sebagai suatu kelompok penjual dan pembeli 

yang saling bertransaksi, mempertukarkan barang yang dapat disubstitusikan. 

Konsentrasi atau pemusatan merupakan gabungan pangsa pasar dari 

perusahaan-perusahaan oligopoli dimana mereka menyadari adanya saling 

ketergantungan. Pangsa pasar merupakan indikator tunggal yang 

menunjukkan tingkatan kekuatan monopoli pada suatu industri. Pangsa pasar 

yang lebih besar mengarah pada kekuatan monopoli, sedangkan pangsa pasar 

yang lebih kecil menunjukkan hal yang sebaliknya (Jaya, 2001). Hasibuan 

(1993) menjelaskan bahwa kinerja pasar atau industri adalah hasil kerja yang 

dipengaruhi oleh struktur dan perilaku industri. Lebih lanjut Jaya (2001) 

menjelaskan bahwa kinerja industri biasanya dipusatkan pada tiga aspek 

pokok yaitu efisiensi, kemajuan teknologi dan kesinambungan dalam 

distribusi (keadilan). 

Paradigma SCP berpendapat bahwa konsentrasi pasar yang tinggi 

membuat perusahaan lebih mudah untuk menguasai pasar dan menghasilkan 

keuntungan atau margin yang tinggi. Penguasaan pasar yang tinggi cenderung 
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menghasilkan kinerja pasar yang buruk, yaitu konsumen harus membayar 

harga yang sangat tinggi (Daryanto, 2003). 

Dasar paradigma SCP dicetuskan oleh Mason (1939) yang 

mengemukakan bahwa struktur (structure) suatu industri akan menentukan 

bagaimana para pelaku industri berperilaku (conduct) yang pada akhirnya 

menentukan  kinerja (performance) industri tersebut. Struktur biasanya diukur 

dengan rasio konsentrasi. Perilaku antara lain dilihat dari tingkat persaingan 

ataupun kolusi antar produsen. Kinerja suatu industri diukur antara lain dari 

derajat inovasi, efisiensi dan profitabilitas. 

Dasar paradigma SCP sendiri dicetuskan oleh Edward S. Mason, 

seorang dosen di University of Harvard tahun 1930-an. Tahun 1979, Scherer 

juga turut mengembangkan pendekatan SCP menjadi lebih luas dengan 

penjelasan yang logis, sehingga mempengaruhi para ekonom-ekonom dunia 

saat itu untuk  memandang SCP sebagai suatu cara yang biasa digunakan 

dalam menganalisis suatu industri (Shepherd, 1992). Berikut merupakan 

gambar pendekatan tradisional struktur-perilaku-kinerja. 

 

Gambar 1. Pendekatan Tradisional Structure, Conduct, Performance (S-C-P). 

Sumber : Daryanto, 2004. 

Dalam ekonomi industri struktur pasar menggambarkan pangsa pasar 

dari perusahaan. Dan untuk memperluas pangsa pasar, suatu perusahaan 

menghadapi sejumlah rintangan. Setiap struktur pasar berada di antara 
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monopoli (pangsa pasar yang tinggi dan rintangan masuk yang tinggi) dan 

persaingan murni (pangsa pasar kecil dan rintangan masuk kecil). Struktur 

industri manufaktur erat kaitannya dengan tiga hal, yakni tingkat diversifikasi 

produk, intensitas pemakaian faktor - faktor produksi, termasuk SDA dan 

orientasi pasar. Gambar 1. menunjukan bahwa struktur dan perilaku 

kemudian mempengaruhi kinerja pasar. Kinerja yang baik terutama 

mencakup harga yang rendah, efisiensi, inovasi dan keadilan. Kondisi dasar 

yang diwakili oleh elastisitas permintaan dapat melihat struktur, semakin 

elastis ada kecenderungan struktur pasar yang semakin terkonsentrasi. 

Struktur pasar yang semakin terkonsentrasi antara lain akan menyebabkan 

adanya kecenderungan dalam kekakuan harga. Hal ini dapat berpengaruh 

pada perilaku pasar. 
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Gambar 2. Paradigma Structure Conduct Performance (S-C-P) 

Sumber : Jaya, 2001 

 

 

1. Struktur ( structure ) 

Teguh (2010), menjelaskan bahwa struktur pasar menunjukan 

karakteristik pasar, seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan 

produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan 

rintangan pasar. perbedaan tersebut yang akan menetukan perilaku dan 
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kinerja perusahaan. Lipczinski (2005), mengemukakan 4 variabel utama 

dalam struktur pasar yaitu :  

a. Jumlah pembeli dan penjual serta besaran pangsa pasar 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui kekuatan pasar 

perusahaan dominan dalam suatu industri. Variabel ini dapat dilihat 

dari kekuatan penjualan, asset, atau karyawan yang dimiliki. 

Struktur pasar yang baik terjadi ketika penjual dan pembeli 

mempunyai kekuatan pasar yang sama.  

b. Hambatan untuk masuk pasar  

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan baru yang akan 

memasuki suatu pasar. Hambatan atau kesulitan ini dapat 

diciptakan oleh perusahaan dominan. Hambatan atau kesulitan ini 

akan membuat perusahaan baru keluar dari suatu pasar. 

c. Diferensiasi produk 

Diferensiasi produk untuk menentukan perbedaan karakteristik 

produk dari setiap perusahaan. Perusahaan yang melakukan 

diferensiasi produk akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas 

dari sebelumnya. 

 

d. Integrasi vertikal dan diversifikasi 

Integrasi vertikal merupakan pengambilalihan perusahaan yang 

berbeda tingkatan dalam suatu proses produksi yang sama. 

Integrasi ini dapat mengusai bahan baku untuk suatu produk 

sehingga akan menyulitkan perusahaan lain untuk mendapatkan 
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bahan baku yang sama. Integrasi vertikal akan berdampak pada 

perilaku dan peforma perusahaan. Sedangkan diversifikasi adalah 

pemanfaatan bahan baku yang tidak terpakai. Bahan baku yang 

tidak terpakai dapat dibuat produk lainnya yang berbahan baku 

sama. Diversifikasi akan mendatangkan keuntungan yang lebih 

dalam pemanfaatan bahan baku. 

Struktur pasar mempunyai 4 jenis utama struktur pasar  

(Samuelson dan Nordhaus, 1994) :  

a.  Pasar Persaingan Sempurna  

Pasar Persaingan Sempurna adalah suatu pasar dimana terdapat 

banyak penjual dan pembeli yang memperdagangkan produk 

identik, sehingga masing-masing dari mereka akan menjadi 

penerima harga (Mankiw, 2006). Pembeli dan penjual tidak dapat 

mempengaruhi harga. Harga tercipta dengan kekuatan pasar 

melalui permintaan dan penawaran. Hal tersebut juga disebut price 

takers. 

b.  Pasar Oligopoli  

Pasar oligopoli adalah struktur pasar dimana hanya terdapat sedikit 

penjual, masing-masing menjual barang yang sama atau identik 

dengan yang lain (Mankiw, 2006). Menurut Case and Fair (2007) 

oligopoli adalah suatu bentuk struktur industri  yang dicirikan 

terdapat beberapa perusahaan dominan di  industri tersebut. Inti 

dari pasar oligopoli adalah hanya terdapat sedikit penjual. Hasilnya, 

tindakan salah satu penjual dalam pasar dapat mempengaruhi 
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keuntungan penjual-penjual lain. Artinya, perusahaan-perusahaan 

oligopolistik saling terikat satu sama lain dengan cara yang berbeda 

dengan perusahaan kompetitif.  

c.  Pasar Monopoli  

Perusahaan monopoli adalah ketika suatu perusahaan satu-satunya 

penjual suatu barang tanpa adanya barang subtitusi (Mankiw, 

2006).  Sedangkan Case and Fair (2007) dalam bukunya “Case 

Fair” mendefinisikan pasar monopoli adalah suatu industri dengan 

satu perusahaan yang berproduksi dimana tidak ada barang 

substitusi dan ada hambatan bagi perusahaan lainnya untuk masuk 

ke dalam industri. Jadi pada intinya pasar monopoli adalah suatu 

industri yang  hanya terdapat  satu peusahaan di dalam industri 

tersebut tanpa ada pesaing. Penjual dalam pasar monopoli dapat 

menentukan harga karena tidak ada saingan dalam pasar.  

d.  Pasar Persaingan Monopolistik  

Pasar Persaingan Monopolistik menurut Pindyck (2003), adalah 

pasar dimana perusahaan-perusahaan dapat masuk dengan bebas, 

yang memproduksi mereknya sendiri atau versi suatu produk yang 

dibedakan. Pasar persaingan monpolistik mendekati pasar 

persaingan sempurna. Perbedaan pasar persaingan monopolistik 

dan pasar persaingan sempurna terletak di produk, dimana pasar 

persaingan monopolistik memproduksi produk yang heterogen 

sedangkan pasar persaingan sempurna memproduksi produk yang 

homogen. 
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Secara teoritis struktur pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak 

sempurna dibedakan menjadi tiga yaitu persaingan monopoli, 

oligopoli dan monopolistik. Struktur pasar dapat dilihat dari tiga hal 

yaitu jumlah perusahaan, tipe produksi dan hambatan masuk 

(Hasibuan, 1994). Ringkasan tipe-tipe struktur pasar dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Tipe – tipe struktur pasar 

 TIPE PASAR Jumlah 

Perusahaan 

Tipe 

Produksi 

Hambatan 

Masuk 

1 Persaingan Sempurna Banyak  Homogen  Bebas 

2 Persaingan Tidak 

Sempurna 

a. Persaingan 

Monopolistik 

b. Oligoppoli 

c. Monopoli  

 

 

Banyak  

 

Sedikit 

Satu atau kolusi 

 

 

Diferensiasi  

 

Diferensiasi 

Diferensiasi 

 

 

Bebas  

 

Terbatas 

Sangat 

terbatas   

Sumber : Hasibuan, 1994 

Terdapat beberapa alat pengukuran konsentrasi yang umum 

dipergunakan untuk menggambarkan distribusi dari pangsa pasar di 

antara perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri, yaitu: Rasio 

Konsentrasi (concentration ratio atau CR) dan Herfindahl Hirschman 

Index (HHI). 

a. Pangsa pasar (Market Share) 

Menurut Jaya (2001) pangsa pasar merupakan hal penting dalam 

aspek pemasaran dikarenakan peningkatan pangsa pasar 

mengindikasikan adanya peningkatan persaingan bagi perusahaan 

dalam industri. Pangsa pasar berpengaruh terhadap keuntungan. 

Besaran pangsa pasar berkisar antara 0 hingga 100 persen total 
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penjualan seluruh pasar. Pangsa pasar yang besar mencirikan 

kekuatan pasar yang besar. Sebaliknya pangsa pasar yang kecil 

dimaknai perusahaan tidak mampu bersaing dalam tekanan 

persaingan. 

Pangsa pasar dapat dihitung dengan beberapa cara yaitu 

berdasarkan nilai penjualan, unit penjualan, unit produksi dan 

kapasitas produksi. Pada produk yang bersifat homogen biasanya 

pangsa pasar diukur dengan menggunakan unit atau volume 

penjualan sedangkan pada pasar yang produknya heterogen pangsa 

pasar dihitung terhadap total penjualan. Beberapa tipe pasar dengan 

kondisi pangsa pasar dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Tipe – tipe  pasar 

TIPE PASAR Kondisi Utama Contoh  

Monopoli Murni Suatu perusahaan yang memiliki 100 

persen dari pangsa pasar  

PLN, TELKOM, 

PAM 

Perusahaan yang 

dominan (dominant 

firm)  

Suatu perusahaan yang memiliki 50 – 

100 persen dari pangsa pasar dan tanpa 

pesaing yang kuat 

 

Surat kabar lokal atau 

nasional, film kodak, 

baterai 

Oligopoli kuat Penggabungan empat perusahaan 

terbesar yang memiliki pangsa pasar 60 – 

100 persen. Kesepakatan diantara mereka 

untuk menentapkan harga relatif mudah. 

Bank – bank lokal, 

siaran TV, bola 

lampu, sabun, toko 

buku, dan semen 

Oligopoli longgar Banyak pesaing yang efektif, tidak satu 

pun yang memiliki 40 – 60 persen pangsa 

pasar, kesepakatan mereka untuk 

menentukan harga sebenerarnya 

mungkin. 

Kayu, perkakas rumah 

tangga, mesin – mesin 

kecil, perangkat keras, 

majalah, batu baterai, 

obat – obatan 

Persaingan 

monopolistik 

Banyak pesaing yang efektif, tidak satu 

pun yang mempunyai lebih dari 10 

persen pangsa pasar. 

Pedagang eceran, 

penjual pakaian. 

Persaingan murni Lebih dari 50 persen pesaing yang mana 

tidak satupun memiliki pangsa pasar 

yang  berarti. 

Sapi dan unggas 

Sumber : Hasibuan, 1994 
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Shepherd (1992) menyatakan pangsa pasar yang mencapai 100 

persen termasuk dalam monopoli murni, jika satu perusahaan mempunyai 

pangsa pasar lebih dari 40 persen dan tidak mempunyai pesaing yang 

berarti termasuk dalam perusahaan dominan. Jika pangsa pasar mencapai 

lebih dari 60 persen termasuk dalam oligopoli ketat. Semakin besar 

pangsa pasar maka semakin besar pula hak monopoli bagi perusahaan 

yang bersangkutan. Derajat kekuatan pasar pada umumnya akan muncul 

ketika pangsa pasar mencapai 15 persen, pada tingkatan yang lebih tinggi 

yaitu 25-30 persen derajat monopoli menjadi signifikan, dan pada tingkat 

50-60 persen biasanya perusahaan mempunyai kekuatan pasar yang 

sangat besar. Kesuksesan perusahaan biasanya selain digambarkan oleh 

profit tetapi juga oleh besarnya pangsa pasar. Secara umum terdapat 

hubungan yang positif antara pangsa pasar dan keuntungan (Yunianti, 

2001). 

Pangsa pasar dapat dihitung dengan menggunakan penerimaan 

penjualan atau kapasitas produksi. 

Msi =  x 100% 

dimana : 

MSi = pangsa pasar perusahaan i (%) 

Si = penjualan atau kapasitas produksi perusahaan i 

Stot = total penjualan atau produksi seluruh perusahaan 

b. Konsentrasi Pasar 

Konsentrasi pasar memiliki keterkaitan erat dengan pangsa pasar. 

Konsentrasi pasar merupakan kombinasi pangsa pasar dari 

perusahaanperusahaan oligopolis yang saling bergantung satu 
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dengan lainnya (Jaya 2001). Waldman dan Jensen (2007) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan 

untuk mengukur konsentrasi pasar yaitu rasio konsentrasi  

(concentration ratio atau CR) dan Herfindahl Hirchman Index 

(HHI). Rasio konsentrasi menghitung persentase penjualan di pasar 

dari jumlah absolut beberapa perusahaan besar yang ada di pasar. 

Konsentrasi pasar menunjukkan pangsa pasar yang dikuasai oleh 

beberapa perusahaan terbesar. Menurut Baye (2010) rasio 

konsentrasi dapat digunakan untuk mengukur struktural power 

karena melibatkan jumlah absolut perusahaan dan ukuran sidtribusi. 

Contohnya perhitungan CR4 yaitu mengukur konsentrasi dari empat 

perusahaan terbesar yang ada salam satu pasar. Nilai CR berada 

diantara 0 sampai 100. Untuk pasar persaingan sempurna CR sama 

dengan 0 dan untuk monopoli CR sama dengan 100. 

b.1. Rasio Konsentrasi (CR)  

CRm i 

Dimana :  

CRm =  Rasio konsentrasi sebanyak m perusahaan (%) 

m  =  Jumlah perusahaan terbesar 

Msi  =  Pangsa pasar perusahaan ke-i (%) 

Semakin besar angka persentasenya (mendekati 100 persen) 

berarti semakin besar konsentrasi industri dari produk tersebut. 

Jika rasio konsentrasi suatu industri mencapai 100 persen berarti 

bentuk pasarnya adalah monopoli. 
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b.2. Indeks Hirschman – Herfindahl (HHI)  

Pengukuran ini didasarkan pada jumlah total dan distribusi 

ukuran dari perusahaan-perusahaan dalam industri. Dihitung 

dengan penjumlahan kuadrat pangsa pasar semua perusahaan 

dalam suatu industri.  

HHI = 1
2 

Dimana :  

HHI  =  Indeks Hirschman – Herfindahl  

Msi  =  Pangsa pasar perusahaan ke-i (%)  

n = Jumlah total seluruh perusahaan  yang berada 

pada  

    industri  

HHI akan mempunyai nilai 1 jika suatu perusahaan 

menguasai penjualan industri 100 persen. HHI mempunyai nilai 

1/n jika masing-masing perusahaan dalam industri mempunyai 

jumlah penjualan yang sama. 

c. Hambatan Masuk 

Hambatan masuk merupakan segala sesuatu yang menyebabkan 

terjadinya penurunan kesempatan masuknya pesaing baru. Menurut 

Waldman dan Jansen (2007) terdapat empat hambatan struktural 

dalam memasuki suatu pasar yaitu skala ekonomi, biaya modal, 

keuntungan biaya absolut, dan keunggulan dalam melakukan 

diferensiasi produk. Kondisi ini sangat menentukan tingkat 

persaingan baik yang aktual maupun yang potensial. Sehingga dapat 

mempengaruhi struktur pasar yang terjadi. Menurut Jaya (2001) 

terdapat beberapa hal umum yang harus dipahami terkait dengan 
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hambatan masuk pasar. Hambatan tersebut adalah hambatan - 

hambatan yang timbul dalam kondisi pasar yang mendasar, tidak 

hanya dalam bentuk perangkat legal ataupun dalam bentuk kondisi 

yang berubah dengan cepat. Hambatan kedua dibagi dalam berbagai 

tingkatan. Mulai dari tanpa ada hambatan yakni bebas masuk tanpa 

ada hambatan, hambatan rendah, hambatan sedang sampai hambatan 

tingkat tinggi sehingga tidak terdapat jalan untuk masuk. Salah satu 

cara yang digunakan untuk melihat hambatan masuk adalah dengan 

mengukur skala ekonomi yang dilihat melalui outpot perusahaan 

yang menguasai pasar. Nilai output ini kemudian dibagi dengan 

output total industri . Data ini disebut MES (Minimum Efficiency 

Scale). MES merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan 

mengukur kemampuan masuknya pendatang baru kedalam suatu 

industri yang didekati melalui output perusahaan. 

MES =  x 100% 

2. Perilaku ( Conduct ) 

Perilaku pasar merupakan tingkah laku lembaga pemasaran dalam 

struktur pasar tertentu yang dihadapinya, yang meliputi kegiatan 

pembelian dan penjualan, penentuan harga, dan siasat pemasaran seperti 

potongan harga (Kohls dan Uhl, 2002). Perilaku yang berhubungan 

dengan lembaga tataniaga yang ada yaitu petani sebagai produsen, 

tengkulak, pedagang besar, pedagang pengumpul dan pedagang pengecer 

meliputi perilaku dalam sistem pembentukan harga, kontrak dan 

ANALISIS TATANIAGA STROBERI ... ADDIN AJI HARYANTO,AGRIBISNIS, UMP 2017.



38 
 

 
 

kolusi/kerjasama antara lembaga pemasaran, Pujiharto (2004). Perilaku 

pasar mencerminkan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan yang 

berkaitan dengan produk yang dihasilkan, harga produk tersebut, tingkat 

produksi, promosi, dan beberapa variabel operasional lainnya. 

Menurut Dahl dan Hammond (1977), perilaku pasar merupakan 

pola tingkah laku dari lembaga-lembaga pemasaran dalam struktur pasar 

tertentu, meliputi kegiatan pembelian-penjualan, penentuan dan 

pembentukan harga, kerjasama lembaga pemasaran, dan praktek fungsi 

pemasaran. Pada SCP, hubungan yang terjadi merupakan pengaruh 

struktur terhadap perilaku dimana perusahaan yang memiliki kekuatan 

pasar kemungkinan akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan 

meningkatkan harga diatas harga kompetitif. Perilaku pasar merupakan 

tingkah laku lembaga pemasaran dalam struktur pasar tertentu. Struktur 

pasar dan perilaku pasar akan menentukan suatu kinerja pasar. Perilaku 

pasar berhubungan dengan pelaku perusahaan. Perusahaan yang pencari 

harga merupakan mengharapkan perlakuan berbeda dari jenis-jenis price 

taker dalam suatu industry (Marion 1976) . 

Kohl dan Uhl (2002), menjelaskan bahwa dalam menggambarkan 

perilakupasar, terdapat empat hal yang harus diperhatikan yaitu (1) Input-

output system, sistem input-output ini menerangkan bagaimana tingkah 

laku perusahaan dalam mengelola sejumlah input menjadi satu set output, 

(2) Power system, sistem kekuatan ini menjelaskan bagaimana suatu 

perusahaan dalam suatu sistem tataniaga, misalnya kedudukan 

perusahaan dalam suatu sistem tataniaga sebagai perusahaan yang 
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memonopoli suatu produk sehingga perusahaan tersebut dapat sebagai 

penentu harga, (3) Communications system, sistem komunikasi ini 

mempelajari tentang perilaku perusahaan mengenai mudah tidaknya 

mendapatkan informasi dan, (4) System for adapting to internal and 

external change, sistem adaptif menerangkan bagaimana perilaku 

perusahaan dalam beradaptasi pada suatu sistem tataniaga agar dapat 

bertahan di pasar. Perilaku pasar dapat diketahui melalui pengamatan 

terhadap penjual dan pembeli yang dilakukan tiap lembaga pemasaran, 

sistem penentuan harga dan pembayaran, serta kerjasama diantara 

berbagai lembaga pemasaran. 

Lipczinski (2005), mengemukakan 6 variabel utama perilaku 

pelaku  

pasar (conduct) yaitu : 

a. Tujuan perusahaan  

Tujuan perusahaan dapat dilihat dari karakter struktur industri, 

khususnya dilihat dari besaran distribusi perusahaan. Neoklasik 

mengasumsikan tujuan perusahaan adalah meraih profit maksimal. 

Akan tetapi pada era sekarang tujuan perusahaan bukan hanya meraih 

profit maksimal, melainkan juga pendapatan penjualan, pertumbuhan 

perusahaan dan kepuasan manajerial.  

b. Kebijakan harga  

Kebijakan harga didasarkan pada strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan saingan lainnya yang lebih besar dalam suatu struktur 

industri. Kebijakan harga antara lain predator pricing, price 
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leadership, dan price discrimination. Dalam pasar oligopoli, ini 

penting untuk menghindari perusak harga.  

c. Karakteristik produk  

Karakteristik produk memberikan nilai tambah untuk bersaing dengan 

produk dari perusahaan dominan yang nantinya akan menentukan 

strategi dari perusahaan pesaing lainnya seperti strategi iklan dan 

pemasaran. 

d. Pengembangan produk  

Pengembangan produk dilakukan untuk mempertahankan pangsa 

pasar perusahaan. Konsumen akan merasa bosan dengan produk yang 

tidak berkembang dan akan mencari produk lain yang lebih inovatif. 

Perusahaan akan melakukan inovasi atau pengembangan produk untuk 

mempertahankan konsumen agar tidak pindah ke produk lain. 

e. Kolusi  

Kerjasama antar perusahaan baik dalam hal strategi harga maupun 

strategi lainnya yang bertujuan membentuk penghalang bagi 

perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. 

f. Merger  

Penggabungan dua perusahaan atau lebih  yang bertujuan memperluas 

pangsa pasar atau pun untuk memperkuat posisi dalam struktur pasar. 

3. Kinerja ( Performance ) 

Kinerja pasar menurut Dahl dan Hammond (1977) merupakan 

keadaan sebagai akibat dari struktur dan perilaku pasar dalam kenyataan 

sehari-hari yang ditunjukkan dengan harga, biaya, dan volume produksi 
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yang akan memberikan penilaian baik atau tidaknya suatu sistem 

pemasaran. Deskripsi kinerja pasar dapat dilihat dari pertama harga dan 

penyebarannya ditingkat produsen dan tingkat konsumen. Kedua marjin 

pemasaran dan penyebarannya pada setiap tingkat lembaga pemasaran. 

Kinerja pasar merupakan gabungan antara struktur pasar dan 

perilaku pasar yang menunjukkan terjadi interaksi antara struktur pasar, 

perilaku pasar, dan kinerja pasar yang tidak selalu linier, tetapi saling 

mempengaruhi. Adapun elemen kinerja pasar terdiri atas marjin 

pemasaran, farmer share, R/C Rasio, dan integrasi pasar. 

Menurut Sudiyono (2002) kinerja pasar merupakan hasil keputusan 

akhir yang diambil dalam hubungan dengan proses tawar menawar dan 

persaingan harga. Kinerja pasar dapat digunakan untuk melihat pengaruh 

struktur dan tingkah laku pasar dalam proses pemasaran komoditi 

pertanian. Market performance merupakan refleksi atau dampak dari 

structure dan conduct pada harga produk, biaya, dan jumlah kualitas dari 

output (Cramer dan Gail 2001). 

Pada pendekatan SCP, hubungan yang terjadi merupakan interaksi 

antara struktur, perilaku dan kinerja pasar. Perusahaan yang memiliki 

kekuatan pasar akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan 

meningkatkan harga diatas harga kompetitif. Perusahaan akan berlaku 

sebagai pemimpin pasar. Pemimpin pasar (leader) biasanya akan 

menentukan harga dan output menurut pandangannya yang 

menguntungkan dan terhindar dari ancaman pemerintah dan persaingan 

pasar. Sebaliknya perusahaan-perusahaan kecil akan mengikuti harga 
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yang telah disepakati oleh pemimpin pasar. Perusahaan-perusahaan kecil 

bebas menentukan pilihan apakah akan mengikuti keputusan pemimpin 

pasar atau menentukan harga jual sesuai keputusan sendiri, namun 

dengan konsekuensi yang diterima yaitu akan menghadapi ancaman 

kemungkinan keluar dari pasar (Carlton dan Perloff 2000). 

Lipczinski (2005), mengemukakan 5 variabel utama performance 

yaitu : 

a. Keuntungan 

Neoklasik mengasumsikan bahwa pendapatan yang tinggi adalah 

hasil dari pangsa pasar perusahaan dominan. Menurut aliran Chicago 

School pendapatan yang tinggi merupakan hasil dari efisiensi biaya 

produksi. Menurut ahli ekonomi lain, pendapatan yang tinggi adalah 

hasil dari inovasi, atau hasil dari manajerial yang baik. Keluar atau 

bertahannya  

suatu perusahaan dalam suatu industri ditentukan oleh keuntungan 

yang didapat. Variabel ini merupakan dampak langsung dari struktur 

pasar. 

b. Pertumbuhan 

Pertumbuhan penjualan, asset, dan pekerja dapat menjadi alternatif 

lain dari indikator performa. Dengan melihat perbandingan 

pertumbuhan penjualan, asset, dan pekerja dapat menjadi dasar 

pengambilan strategi. 

c. Kualitas produk dan pelayanan 

Indikator ini penting untuk menjaga kepercayaan dari konsumen. 
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d. Pertumbuhan teknologi 

Indikator ini adalah hasil dari pengembangan produk melalui 

pengembangan teknologi. Dengan adanya pertumbuhan teknologi, 

efisiensi produksi akan tercipta dan akan menurunkan biaya produksi 

sehingga akan tercipta keuntungan yang lebih besar. 

e. Efisiensi produk dan alokasi 

Efisiensi produksi merupakan hasil penggunaan teknologi perusahaan 

dalam membuat sebuah produk dengan mengkombinasikan beberapa 

input. Efisiensi alokasi merupakan kondisi kesejahteraan sosial dalam 

keadaan maksimal dalam keseimbangan pasar. 

Analisis yang sering digunakan dalam kajian efisiensi 

operasional adalah analisis marjin pemasaran dan farmer’s share. 

Efisiensi harga menekankan kepada kemampuan sistem pemasaran dalam 

menentukan alokasi sumberdaya yang tersedia secara efisien apa yang 

diproduksi produsen dengan apa yang diinginkan konsumen. Tingkat 

efisiensi harga dapat tercapai apabila masingmasing pihak yang terlibat 

puas atau responsif terhadap harga (price signals) yang berlaku dan 

terjadi keterpaduan atau integrasi antara pasar acuan dengan pasar 

ditingkat petani. Alat analisis yang sering dipergunakan adalah korelasi 

harga antar pelaku pemasaran dan tingkat keterpaduan (integrasi) antar 

tingkat pasar (Ravallion 1986). 

a. Marjin Pemasaran 

Menurut Tomek dan Robinson (1990) terdapat dua alternatif dalam 

memahami defenisi marjin pemasaran yaitu (1) perbedaan harga 
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yang dibayarkan konsumen (Pr) dengan harga yang diterima 

produsen (Pf) atau dapat dituliskan = Pr – Pf dan (2) merupakan 

harga dari kumpulan jasajasa pemasaran sebagai akibat adanya 

aktivitas produktif atau konsep nilai tambah. Pengertian ini lebih 

tepat, karena memberikan pengertian semua proses bisnis dari aliran 

pemasaran mulai dari petani produsen primer sampai  ke tangan 

retailer  atau konsumen akhir. (3) bila marjin pemasaran (Pr-Pf) 

dikalikan jumlah produk yang ditawarkan Qr,f) maka hasilnya 

disebut nilai marjin pemasaran (the value of the marketing margin 

atau VMM) (Kohls dan Uhl 2002).  Berdasarkan Gambar terlihat 

bahwa marjin pemasaran merupakan selisih harga yang dibayarkan 

konsumen (Pr) dengan harga yang diterima oleh petani (Pf)    

 

Gambar 3. Komponen Margin Tataniaga (Rahim, A dan Hastuti, 

2007). 

Keterangan :  

Pf  = Harga di tingkat petani 

Pr  = Harga di tingkat pedagang 

Sf  = Kurva penawaran petani 

Sr  = Kurva penawaran pedagang 
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Df  = Kurva permintaan petani 

Dr  = Kurva permintaan pedagang 

Qr,f  = Jumlah keseimbangan ditingkat petani dan pedagang 

Secara matematik sederhana VMM = (Pr – Pf) Q. Nilai dari 

marjin pemasaran (VMM) dapat dipandang secara agregat atau 

kedalam dua aspek yang berbeda. Aspek pertama dari VMM 

adalah penerimaan dari input yang dipergunakan dalam proses 

pengolahan atau jasa pemasaran dari tingkat petani sampai 

konsumen (marketing costs or returns to factors). Sebagai balas 

jasa terhadap input-input pemasaran dapat berupa   upah, suku 

bunga, sewa dan keuntungan. Atau dari aspek balas jasa terhadap 

kelembagaan pemasaran. 

b. Bagian Yang Diterima Petani (Farmer’s Share)  

Konsep marjin pemasaran sangat erat kaitannya dengan bagian harga 

yang diterima petani (farmer’s share). Menurut Kohls dan Uhl 

(2002) farmer’s share merupakan persentase harga yang diterima 

oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen dalam 

bentuk persentase (%). Secara umum, besaran farmer share dan 

marjin pemasaran bervariasi antar komoditi tergantung biaya relatif 

pemasaran yang dikeluarkan sehubungan dengan nilai tambah (the 

value added utilities) waktu, bentuk, kepemilikan dan tempat 

berdasarkan aktifitas bisnis atau fungsi-fungsi pemasaran yang 

dilakukan. Oleh karenanya, marjin yang tinggi dan farmer share 

yang rendah, belum dapat dikategorikan sebagai pemasaran efisien 

atau tidak. Namun harus memperhitungkan bentuk, fungsi dan 
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atribut-atribut yang melekat pada produk hingga sampai ke 

konsumen akhir. Farmer’s share merupakan alat analisis yang dapat 

digunakan untuk menentukan efisiensi pemasaran dari sisi 

pendapatan petani. Secara sederhana farmer’s share dirumuskan 

sebagai berikut : 

FS  =  x 100% 

dimana : 

FS   = Bagian harga yang diterima petani (farmer’s share) 

Pf = Harga di tingkat petani  

Pr = Harga di tingkat pedagang 

  

ANALISIS TATANIAGA STROBERI ... ADDIN AJI HARYANTO,AGRIBISNIS, UMP 2017.




