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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kubis 

Tanaman kubis “Brassica oleracea”merupakan sayuran daun 

utama di dataran tinggi bahkan merupakan sayuran terpenting di Indonesia 

disamping kentang dan tomat. Kubis juga merupak tanaman dwi-musim 

yang telah ada sejak Perang Dunia II dan ditanam di daerah pegunungan 

yang diamana benihnya selalu didatangkan dari luar negeri terutama dari 

Eropa khususnya Nederland. Kelangkaan benih impor dari Nederland 

menjadikan benih kubis didatangkan dari Taiwan yang kemudian 

disebarkan ke daerah Tawangmangu ke daerah Kopeng dan Ngablak di 

Salatiga serta di sepanjang jalur Kopeng-Wonosobo (Permadi dan 

Sastrosiswojo, 1993). 

Tanaman kubis berbatang pendek dan beruas-ruas. Tanaman kubis 

berakar tunggang dengan akar sampingnya sedikit tetapi dangkal. Kubis 

memiliki bentuk daun yang lebar berbentuk bulat telur dan lunak. Daun 

yang muncul terlebih dahulu menutup daun yang muncul kemudian, 

demikian seterusnya hingga membentuk krop daun bulat seperti telur dan 

padat berwarna putih. Bunganya tersusun dalam tandan dengan mahkota 

bunga berwarna kuning spesifik. Tanaman kubis sukar berbunga di 

Indonesia karena perlu suhu rendah antara 5-10ᵒ C selama satu bulan lebih. 

Buahnya bulat panjang menyerupai polong. Polong muda berwarna hijau, 

setelah tua berwarna kecokelatan dan mudah pecah (Sunarjono, 
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2016).Untuk lebih jelasnya secara detail berikut ini klasifikasi dan 

morfologi tanaman kubis: 

1. Klasifikasi tanaman kubis 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Papavorales 

Famili  : Cruciferae (Brassicaceae) 

Genus  : Brassica 

Spesies :Brassica oleracea L 

2. Morfologi Tanaman Kubis 

a) Akar 

Tanaman kubis memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar 

tunggang tumbuh ke pusat Bumi (ke arah dalam), sedangkan akar 

serabut timbuh kearah samping (horizontal), menyebar dan 

dangkal (20-30 cm). 

b) Batang 

Batang tanaman kubis bunga tumbuan pendek  tegak (± 30 cm). 

Batang tersebut berwarna hijau, tebal dan lunak namun cukup kuat. 

Batang tanaman tidak bercabang, batang tanaman tersebut halus 

tidak berambut, dan tidak begitu tampak jelas karena tertutup oleh 

daun-daun. 
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c) Daun 

Daun kubis bunga berbentuk bulat telur (oval) dengan 

bagian tepi daun bergeri, agak panjang seperti daun tembakau dan 

membentuk celah-celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. 

Daun tesebut berwarna hijau dan tumbuh berselang-seling pada 

batang tanaman. 

d) Bunga 

Bunga tanaman merupakan kumpulan massa bunga yang 

berjumlah banyak. Bunga tanaman tersebut tersusun dari kuntum-

kuntum bunga yang berjumlah dari 5.000 kuntum bunga yang 

bersatu membentuk bulatan yang tebal serta padat (kompak). Kubis 

bunga memiliki berat anatara 0,5-1,3 kg dengan diameter 20 cm 

atau lebih. 

e) Buah 

Tanaman kubis bunga dapat menghasilkan buah yang 

mengandung banyak biji. Buah tersebut terbentuk dari hasil 

penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang dengan bantuan 

serangga lebah madu. Buah berbentuk polong, berukuran kecil, dan 

ramping dengan panjang antara 3-5 cm. Di dalam buah tersebut 

terdapat biji. Biji-biji tersebut dapat dipergunakan sebagai benih 

perbanyakan tanaman. 
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Kubis dikonsumsi dalam bentuk daun, umbi, bunga, dan 

krop. Kubis berdaun hijau mengandung vitamin C. Sementara 

kubis putih sumber vitamin A dan kubis bunga sumber vitamin B. 

Kubis juga memiliki beberapa manfaatyaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Kekebalan Tubuh 

Vitamin C pada kubis jauh lebih banyak daripada jeruk. 

Dengan kekayaan vitamin C yang demikian mengonsumsi 

kubis dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh 

sehingga kita lebih terlindung dari berbagai infeksi bakteri dan 

virus di sekitar kita. 

2) Baik untuk Organ Pencernaan 

Kandungan serat yang tinggi menjadikan kubis sebagai 

makanan yang sangat baik bagi kesehatan organ pencernaan. 

Dimana serat dapat dapat membantu pergerakan usus ketika 

menyerap makanan sehingga usus tidak perlu bekerja terlalu 

keras dan menghindarkan dari berbagai gangguan pencernaan 

seperti sembelit, diare, atau risiko wasir. 

3) Mencegah Kanker 

Kubis mengandung antoksidan yang tinggi sehingga dapat 

mencegah perkembangan radikal bebas di dalam tubuh yang 

dapat memicu berbagai penyakit berbahaya seperti kanker. 

Sebuah penelitian dari Vanderbilt University juga menjelaskan 
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bahwa mengonsumsi kubis bisa melindungi wanita dari kanker 

payudara. 

4) Kesehatan Mata 

Kubis baik dikonsumsi sebagai asupan nutrisi bagi 

kesehatan mata. Dengan kandungan beta karoten yang 

dimilikinya bermanfaat untuk mempetajam penglihatan, 

menjaga daya lihat pada orang tua, serta mencegah timbulnya 

katarak. 

5) Menurunkan Berat Badan 

Bagi yang menjalankan program diet disarankan 

mengonsumsi makanan-makanan rendah kalori, kaya serat, 

serta yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan 

tubuh. 

6) Nutrisi Otak 

Kubis baik bagi otak karena mengandung antioksidan dan 

vitamin K dimana keduanya bermanfaat menjadikan 

konsentrasi otak lebih baik. Vitamin K juga sangat baik 

dikonsumsi utuk mencegah penyakit-penyakit yang 

berhubungan dengan penurunan fungsi otak seperti demensia 

dan alzheimer. 
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7) Kesehatan Tulang 

Kubis mengandung beberapa mineral penting bagi tubuh 

seperti magnesium, kalsium, dan potasium yang sangat baik 

untuk kesehatan tulang sehingga tulang sehat dan terhindar dari 

berbagai penyakit seperti osteoporosis. 

8) Detoksifikasi 

Kubis juga bermafaat sebagai langkah detoksifikasi atau 

pembuangan zat-zat racun dalam tubuh. Kandungan vitamin C 

dan sulfur pada kubis menjadikan tubuh lebih sehat dan bersih 

dari zat-zat beracun. 

9) Membantu Pembentukan Sel Darah Merah 

Sel darah merah sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah 

cukup agar berbagai fungsinya seperti membawa oksigen ke 

seluruh tubuh dapat berjalan dengan baik. Hal ini bisa dicapai 

dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi 

seperti kubis. 

10) Mencegah Hipertensi 

Hipertensi dapat memicu berbagai penyakit seperti jantung. 

Untuk menjaga kestabilan tekanan darah kita dapat 

memanfaatkan kubis yang memiliki sifat anti hipertensi. 

11) Zat Anti Peradangan 

Salah satu komponen yang ada dalam kubis adalah glutamine, 

salah satu asam amino yang paling penting untuk menjaga 
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kesehatan otot dan paru-paru. Glutamine adalah zat anti 

peradangan. 

Menurut Sunarjono (2016) ada beberapa jenis tanaman 

kubis yang banyak diusahakan, diantaranya kubis krop, kubis 

daun, kubid umbi, kubis tunas, dan kubis bunga. Berikut 

beberapa jenis kubis yang dikembangkan secara komersial: 

(a) Kubis Krop (telur) atau lebih dikenal dengan kubis putih 

(Brassica oleracea L. var. capitata L.) berdaun membentuk 

krop. Daun ni menutup satu sama lain hingga warna krop 

menjadi putih. Krop kubis putih tersebut besar dan padat 

(kompak) hingga tahan banting jika dikirim jauh. 

(b) Kubis Tunas atau kubis babat. Kubis tunas (Brassica oleacea 

L. var. bullata DS) ini biasanya membentuk krop bahkan tunas 

sampingnya dapat membentuk krop kecil. Dalam satu pohon 

terdapat beberapa krop kecil. 

(c) Kubis Umbi (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) pada 

bagian dasar batang di bawah tanah atau diatas tanah membesar 

sehingga merupakan umbi besar. 

(d) Kubis Bunga (Brassica oleracea L. var. botrytis L.). Jenis 

kubis ini bakal bunganya mengembang dan membentuk masa 

bunga. Bunga tersebut berbentuk kerucut terbalik dan berwarna 

putih kekuning-kuningan. 
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B. Budidaya Kubis 

1. Syarat Tumbuh 

Pada umumnya kubis ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian 

antara 1.000-3.000 m dpl. Adapun syarat yang penting untuk dipenuhi 

agar kubis tumbuh dengan baik, yaitu tanahnya gembur, bersarang, 

mengandung bahan organik, serta suhu udaranya rendah dan lembap. 

Syarat lainnya ialah pH tanah antara 6-7 karena ada salah satu jenis 

kubis, yaitu kubis bunga yang sangat peka terhadap pH rendah. Waktu 

tanam kubis yang baik ialah pada awal musim hujan (awal Oktober) 

atau awal musim kemarau (Maret). 

2. Cara Tanam 

Menanam kubis dapat dikembangbiakkan dengan biji atau setek, 

tergantung jenisnya. Kubis krop pada umumnya dikembangbiakkan 

dengan biji. Adapun kubis lokal dikembangbiakkan dengan setek tunas 

batang, seperti argalingga dan wonosobo. Cara menanam kubis dengan 

biji atau setek pada dasarnya sama. Bedanya, biji-biji kubis yang akan 

ditanam perlu disemaikan terlebih dahulu, sedangkan setek atau tunas 

dapat langsung ditanam di kebun yang telah dipersiapkan. Biji yang 

akan disemai harus dipersiapkan terlebih dahulu di tempat 

persemaiannya. Lahan persemaian dicangkul dan diberi pupuk 

kandang. Setelah itu dibuatkan atap (naungan) dengan arah yang 

miring ke barat. Persemaian yang basah akan menyebabkan bibit kubis 

mudah terserang cendawan. 
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3. Persemaian 

Sebelum disemai, benih kubis direndam terlebih dahulu dalam air 

hangat (50ᵒ C) atau larutan Previcur N (1 cc/l) selama satu jam. 

Kemudian benih disebar merata pada pada bedengan/tempat 

penyemaian dengan media campuran tanah dan pupuk 

kandang/kompos (1:1), lalu ditutup dengan daun pisang selama 2-3 

hari. Badengan persemaian diberi naungan/atap dari 

screen/kasa/plastik transparan.setelah berumur 7-8 hari, bibit 

dipindahkan ke dalam bumbunan daun pisang/pot plastik dengan 

media yang sama (tanah dan pupuk kandang steril). Penyiraman 

dilakukan setiap hari. 

4. Pengolahan Lahan 

Lahan yang akan ditanami kubis terlebih dahulu diolah. Lahan tersebut 

dicangkul sedalam 30 cm, lalu diberi pupuk kandang sebanyak 15 

ton/ha. Selanjutnya dibuat bedengan yang lebarnya 80 cm dan selokan 

yang lebarnya 20 cm. Setiap bedengan dibuat dua baris tanaman 

dengan jarak antar baris 60 cm dan jarak tanamnya 50 cm. Setelah 

bibit berumur satu bulan dari waktu sebar kemudian dipindahkan ke 

bedengan yang telah disiapkan. 

5. Pemupukan 

Saat tanaman berumur dua minggu di kebun, tanaman mulai diberi 

pupuk kandang dan pupuk buatan. Pupuk kandang dapat berupa pupuk 

kandang sapi 30 ton/ha, pupuk kandang domba 20 ton/ha. Sedangkan 
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pupuk buatan berupa Urea sebanyak 100 kg/ha, ZA 250 kg/ha, TSP 

atau SP-36 250 kg/ha dan KCL 200 kg/ha. Untuk tiap tanaman 

diperlukan Urea sebanyak 4 g + ZA 9 g, TSP 9 g (SP-36), dan KCL 7 

g. Pupuk kandang (1 kg), setengah dosis pupuk N (Urea 2 g + ZA 4,5 

g), pupuk TSP (9 g) dan KCL (7 g) diberikan sebelum tanam pada tiap 

lubang tanam sebagai pupuk dasar. Sisa pupuk N (Urea 2 g + ZA 4,5 g 

per tanaman) diberikan pada saat tanaman berumur empat minggu. 

6. Hama dan Penyakit 

Hama-hama yang sangat berbahaya terhadap tanaman kubis 

ialah ulat kubis. Ada dua jenis ulat kubis yaitu, Plutella maculipennis 

dan Crocodolomia bitonalis. Ulat kubis Plutella maculipennis ini 

merusak tanaman dengan memakan bagian daging daun (epidermis). 

Jenis ulat lainnya adalah ulat kubis Crocodolomia bitonalis. Ulat ini 

sering menyerang daun yang masih muda, terutama kropnya. Ulat 

yang sudah masuk ke dalam krop, akan sulit diberantas. 

Selain hama, yang sering mengancam kelangsungan hidup 

tanaman kubis adalah penyakit. Penyakit biasanya disebabkan oleh 

bakteri dan cendawan. Penyakit yang disebabkan bakteri adalah 

penyakit busuk hitam dan penyakit busuk lunak. Penyakit busuk hitam 

disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Penyakit ini 

ditandai dengan warna merah pada tepi daun yang berbentuk huruf V. 

Sedangkan penyakit busuk lunak disebabkan oleh bakteri Erwinia 

carotovorus. Peyakit ini ditandai dengan pembusukan (bau telur busuk) 
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pada krop dan batang kubis. Biasanya penyakit ini timbul setelah ada 

serangan penyakit busuk hitam. 

Ada pula penyakit yang disebabkan oleh cendawan, yaitu 

penyakit busuk akar dan penyakit bengkak akar. Penyakit busuk akar 

(damping off) disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia sp. Tanda-tanda 

terjadinya busuk akar ialah bibit menjadi layu lalu roboh. Sedangkan 

penyakit bengkak akar (club root) disebabkan oleh cendawan 

Plasmodiophora brassicae (rotasi). 

7. Pemanenan 

Tanaman dapat dipanen hasilnya setelah kropnya besar dan padat 

penuh. Umur tanaman tersebut kira-kira antara 3-4 bulan dari waktu 

sebar. Pemanenan tidak boleh terlambat karena kropnya akan pecah 

(retak) dan kadang-kadang busuk. Jika terjadi pada kubis bunga, 

bunganya akan pecah dan bertangkai hingga mutunya menjadi rendah. 

Kubis yang terawat dengan baik dan tidak terserang hama atau 

penyakit dapat menghasilkan krop antara 10-40 ton/ha, tergantung 

jenis kubis. Untuk kubis telur hasilnya dapat mencapai 30-40 ton krop 

bersih/ha, kubis tunas 10-15 ton krop/ha, sedangkan kubis 

bunga/brokoli 5-10 ton bunga/ha. Produksi kubis putih merupakan 

komoditas ekspor penting bagi Indonesia. Pasar luar negeri 

menghendaki kubis yang bulat, berukuran sedang, dan beratnya 1,5- 2 

kg/krop. 
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C. Nilai Ekonomis Kubis 

Indonesia mempunyai beragam komoditas hortikultura yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi, salah satunya yaitu kubis. Meski memiliki 

potensi ekonomi yang tinggi, kubis sering dikonotasikan bernilai gizi 

rendah bahakan beberapa orang berpantang memakannya karena dituduh 

sebagai penyebab asam lambung. Kubis sangat akrab dengan ibu-ibu 

rumah tangga karena sering dimasak menjadi olahan seperti sop, soto, 

gado-gado, pecel lele, siomay dan sebagainya. 

Menurut catatan BPS, rata-rata ekspor kubis Indonesia dalam 

kurun waktu 2013-2017 mencapai 4.500 ton per tahun. Pada periode 

Januari-Agustus 2018 mencapai 24,6 ribu ton, naik dari periode yang sama 

tahun 2017 sebanyak 22,1 ribu ton. Kubis bahkan dicatat sebagai 

komoditas sayuran yang paling banyak di ekspor dibandingkan dengan 

jenis sayuran lain seperti buncis, kentang, kembang kol, selada dan 

sebagainya. Produksi kubis rata-rata per tahun selama lima tahun terakhir 

mencapai 1.463.126 ton. Pada tahun 2017 lalu mencapai 1.442.624 ton 

dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen kubis terbesar di 

dunia yang mampu menembus pasar luar negeri seperti Jepang, Malaysia, 

Taiwan, Singapura hingga Uni Emirat Arab. Kelebihan kubis di Indonesia 

selain pengaruh harganya yang relatif murah juga karena Indonesia 

mampu memasok secara kontinyu dari sentra-sentra utama seperti 

Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah 

lainnya. 
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Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO), 

menunjukkan ada beberapa negara penghasil atau produsen sayur kubis 

terbesar di Dunia. Menurut catatan FAO, sepanjang tahun 2016 Chuna 

menghasilkan sayuran kubis sebanyak 33.323.058 Ton, sementara urutan 

kedua yaitu India dengan jumlah produksi sebesar 8.755.000 Ton. 

Indonesia juga ikut andil menjadi negara penghasil kubis terbesar di Dunia 

dengan menempati urutan ke enam dengan jumlah produksi sebesar 1.513. 

318 Ton. Berikut adalah tabel daftar negara penghasil/produsen kubis 

terbesar di Dunia tahun produksi 2016. 

Tabel 5. Daftar Negara Penghasil Kubis Terbesar di Dunia Tahun 2016 

No. Negara Jumlah Produksi (Ton) 

1. China 33.323.058 

2. India 8.755.000 

3. Russia 3.618.771 

4. Republic of Korea 2.501.953 

5. Ukraina 1.656.440 

6. Indonesia 1.513.318 

7. Japan  1.446.000 

8. Poland 1.091.653 

9. Uzbekistan 1.030.107 

10. USA 1.027.740 

Sumber : Food and Agriculture Organization, 2016 

Berdasarkan tabel 5 diatas, negara penghasil kubis terbesar yang 

berada diperingkat satu Dunia adalah negara China dengan jumlah 

produksi sebesar 33.323.058 ton. Indonesia berada diperingkat keenam 

dengan penghasil kubis terbesar di Dunia sebesar 1.513.318 ton. 

Sedangkan diperingkat ke sepeluh ada USA dengan jumlah produksi 

sebesar 1.027.740 ton. 

 

Analisis Pola Distribusi..., Siti Munfaridah, Fakultas Pertanian UMP, 2019



25 
 

 

D. Pola  Saluran Distribusi 

Menurut Karim dan Reskiati (2016), pola distribusi adalah 

serangkaian lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran 

suatu produk mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Sub 

variabel pola distribusi adalah saluran pemasaran. Setiap  tahapan  proses  

distribusi  suatu  produk mulai  dari  produsen  sampai  ke  konsumen 

akhir memerlukan  permintaan pengangkutan barang. Proses  distribusi ini  

menunjukkan saluran distribusi sehingga para pelaku kegiatan distribusi 

nantinya dapat diketahui (Nurkholis, 2003). Secara umum saluran 

distribusi produk akan mengikuti pola seperti pada gambar  berikut ini: 

   

Sumber : Nurkholis, 2003. 

Gambar 1. Saluran Distribusi 

 Pada pola distribusi kebanyakan produsen bekerjasama dengan 

perantara atau distributor untuk menyalurkan produknya ke pasar atau ke 

konsumen akhir. Penggunaan perantara akan sangat mengurangi pekerjaan 

produsen sehingga bisa mencapai efisiensi sangat tinggi dalam penyediaan 

suatu produk atau barang hingga jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan 

pasar. Suatu pola distribusi biasanya memiliki struktur dan distribusi suatu 

komoditi tertentu agar suatu produk sampai ditangan konsumen akhir. 

Berikut ini adalah gambar struktur dan distribusi produksi pertanian. 

 

pengepul Pedagang besar Pedagang pengecer Konsumen akhir 

Analisis Pola Distribusi..., Siti Munfaridah, Fakultas Pertanian UMP, 2019



26 
 

 

Ubaidillah (2001), berpendapat bahwa pola distribusi ditunjukkan 

oleh aliran barang dan jasa yang secara faktual terjadi dalam 

kesehariannya, yaitu: 

1) Perdagangan antara Desa dengan Kota 

Pola ini berkaitan erat dengan aliran hasil desa (produk pertanian) 

ke kota dan aliran sarana produksi serta barang kebutuhan rumah 

tangga industri manufaktur dari kota ke desa. 

2) Perdagangan antar Daerah 

Pola perdagangan ini dapat pula mencakup pola pertama, akan 

tetapi lebih menekankan pada aliran bahan mentah atau bahan baku 

dari suatu daerah ke daerah lainnya. Hal ini terkait erat dengan 

keberadaan industri di suatu daerah dan ketersediaan bahan baku di 

daerah lainnya. 

3) Perdagangan antar Pulau 

Pola ini lebih menekankan pada aspek lokasi yang 

menyeberangi laut sehingga lebih banyak melibatkan institusi antar 

daerah seperti pelabuhan, perusahaan pelayaran, bongkar muat, dan 

lain-lain. Sedangkan untuk komoditasnya bisa sama dengan apa yang 

diperdagangkan dalam pola pertama maupun pola kedua. 

  Menurut Rahardja (2003) ada beberapa lembaga dalam proses 

distribusi suatu produk dari produsen ke konsumen dikelompokkan 

menjadi empat golongan yaitu: 
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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. 

 

E. Permasalahan (Sosial Ekonomi) dan Solusi  Pertanian Kubis 

Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian rakyat (pertanian 

dalam arti sempit), perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan 

(Mubyarto, 1981). Sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

perikanan sebagian besar merupakan sub sektor yang dikuasai oleh rakyat 

baik dari sisi luas pertanian dan keterlibatan petani dalam kegiatan 

pertanian. Meskipun menguasai sebagian besar kegiatan pertanian di 

Indonesia, kelompok ini juga menghadapi banyak permasalahan dalam 

pengembangan pembangunan pertanian modern.  

Menurut Mustika Zed (2004), masalah merupakan segala sesuatu 

yang belum ditentukan pemecahan atau jawabannya, suatu teka-teki yang 

menuntut pemecahan ilmiah, karena jawabannya hanya mungkin 

didapatkan melalui penelitian atau cara kerja ilmiah. Dalam upaya 

mewujudkan kemandirian pangan, Pemerintah melindungi dan 

memberdayakan petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan 

memperoleh sarana prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, 

kegagalan panen, dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani 
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serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, 

maju, modern dan berkelanjutan. 

Adapun persoalan sosial ekonomi dalam Pertanian di Indonesia, 

yaitu: 

1. Sempitnya kepemilikan lahan di Indonesia; permasalahan utama 

adalah bertambahnya jumlah rumah tangga petani gurem (luas lahan 

<0,5 ha) yang disebabkan karena sebahagian lahan petani kecil telah 

terjual kepada petani kaya. Luas lahan yang relatif kecil (0,5- 1 Ha) 

dan letaknya terpencar-pencar dan jumlah penduduk yang terus 

bertambah menyebabkan beban usahatani menjadi semakin besar dan 

menyulitkan perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia. 

2. Usahatani merupakan usaha rumah tangga; tujuan utama usahatani 

adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga akan makanan, kesehatan, 

pakaian, dan sebagainya. Kerja usahatani dengan rumah tangga tidak 

dapat dipisahkan dan tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja 

dalam keluarga. 

3. Kekurangan modal; kurangnya modal dalam pengembangan usahatani 

menyebabkan tingkat pendapatan petani relatif kecil sehingga tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Petani terjerat 

dengan hutang dan menggantungkan hidupnya kepada bantuan 

tengkulak. 
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4. Pengangguran tersembunyi; tenaga kerja dimana mereka tidak bekerja 

secara penuh dari waktu ke waktu. Ada beberapa penyebab munculnya 

pengangguran tersembunyi: 

a. Luas usaha tani kecil 

b. Tenaga kerja keluarga berlebihan 

c. Produksi musiman 

d. Industri kecil pedesaan tidak berkembang 

5. Kesukaran dalam Penerapan Teknologi; rendahnya tingkat pendapatan 

yang diperoleh dari kegiatan usahatani menyebabkan petani harus 

berhati-hati dalam menerima teknologi baru karena teknologi baru 

mengundang resiko kegagalan. 

6. Perangkap kemiskinan; kemiskinan di sektor pertanian bukan hanya 

masalah ekonomi melainkan juga masalah sosial budaya dimana para 

petani terperangkap dalam lingkaran hutang terselubung. 

7. Kurangnya sarana pendukung; diakibatkan karena jarak lokasi 

usahatani yang cukup jauh dari kota sehingga penyediaan sarana 

produksi yang diperlukan menjadi relatif sulit didapatkan. 

8. Kemampuan manajerial petani rendah; beberapa penduduk desa 

terpaksa untuk menjadi petani karena tidak mampu bersaing di sektor 

lain di daerah perkotaan. 

 Kinerja pemasaran suatu produk pertanian yang baik, khususnya 

pangan akan mendorong petani untuk lebih giat menghasilkan produk 

melebihi kebutuhan rumah tangga. Pemasaran suatu produk akan 
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memberikan insentif kepada petani agar menghasilkan produk sesuai 

standar pemasaran yang berlaku. Kinerja pemasaran diukur dari 

keuntungan yang diterima oleh petani atau persentase harga yang diterima 

petani dibanding harga eceran, efisiensi rantai pemasaran, dan 

keterjangkauan harga produk oleh konsumen (Carlon dan Perloff, 2000). 

 Ketersediaan infrastruktur yang menunjang pemasaran, seperti 

jalan raya, pasar, dan fasilitas penyimpanan akan mempermudah petani 

menjual hasil panennya dengan harga yang layak  (Crawford, 1997). 

Selain infrastruktur, produksi hasil pertanian secara umum juga harus 

memenuhi standar atau selera konsumen. Pengolahan pasca panen 

diperlukan agar produk tetap segar hingga sampai ke konsumen. Fasilitas 

jalan raya untuk transportasi, sarana pengangkutan, pengemasan, 

penyimpanan dan outlet harus terpenuhi. 

 Adapun pemasaran pertanian memiliki permasalah yang secara 

umum yaitu, 1) produk pertanian memiliki ciri khas sehingga 

membutuhkan penanganan khusus → berat, memakan banyak tempat dan 

cepat atau mudah rusak; 2) terpencarnya lokasi produsen dan konsumen → 

kesulitan penyampaian barang; 3) fluktuasi harga; 4) rantai pemasaran 

panjang sehingga tidak efisien; 4) nilai tambah rendah karena masih dijual 

dalam bentuk mentah; 5) tidak memadainya fasilitas pemasaran dan 

informasi pasar; 6) peraturan yang kurang memadai untuk menciptakan 

pasar yang efisien (Sudiyono, 2004). 
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 Sedangkn pengertian Solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari 

suatu masalah (Munif Chatib, 2012). Pemecahan masalah adalah suatu 

proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian 

tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera 

(Saad dan Ghani, 2005). 

 Menurut Polya (1973) ada empat tahapan pemecahan masalah, 

yaitu: 

a. Memahami masalah 

b. Merencanakan pemecahan 

c. Melaksanakan rencana 

d. Memeriksa kembali 

 

F. Pendekatan Structure, Conduct, Performance 

Menurut Lipezynski (2001), pendekatan SCP digunakan untuk 

mengetahui kondisi struktur dan persaingan usaha dalam suatu industri 

yang dilihat dari struktur industri, perilaku perusahaan, dan kinerja 

perusahaan. Pendekatan SCP pada mulanya digunakan oleh pemerintah 

untuk menganalisis keadaan suatu industri sehingga dapat melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan tersebut.dalam perkembangannya, 

pendekatan ini digunakan perusahaan untuk menjalankan usaha sesuai 

kondisi pasar. Hubungan ketiga variabel ini adalah linier yaitu struktur 

mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi kinerja. Bahkan pada 

kondisi saat ini hubungan ketiga variabel dapat terbalik dan saling 

mempengaruhi. 
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Dasar paradigma SCP dicetuskan oleh Edward S. Mason, seorang 

dosen di Universitas of Harvard pada tahun 1930-an. Tahun 1979, 

Schererjuga turut mengembangkan pendekatan SCP menjadi lebih luas 

dengan penjelasan yang lebih logis sehingga memepengaruhi para 

ekonom-ekonom dunia saai itu untuk memandang SCP sebagai suatu cara 

yang bisa digunakan dalam menganalisis suatu perusahaan atau industri 

(Stepherd, 1992). 

 

 

Sumber : Daryanto, 2004. 

Gambar 3. Pendekatan Tradisional Structure, Conduct, Perfomance (SCP) 

 

 Struktur pasar mengacu pada sekumpulan karakteristik pasar yang 

menentukan lingkungan ekonomi tempat perusahaan beroperasi (Thomas 

dan Maurice, 2011). Karakteristik pasar didasarkan pada empat 

karakteristik industri yaitu jumlah pembeli dan penjual aktif, pendatang 

potensial; tingkat diferensi produk; biaya informasi tentang harga produk 

dan kualitas produk; kondisi masuk dan keluar. Pasar kemudian 

melakukan reformasi ke pola perilaku yang diikuti oleh perusahaan dalam 

beradaptasi atau menyesuaikan diri pada pasar (Hirscley, 1993). Dimensi 

perilaku termasuk metode yang digunakan dalam menentukan harga 

output dan kebijakan promosi penjualan, ada atau tidaknya taktik siklus 

yang diarahkan terhadap pesaing. Sedangkan  kinerja pasar mengacu pada 

hasil ekonomi yang mengalir dari industri dan seberapa baik kinerjanya 

Kondisi pasar perilaku Struktur Kinerja 
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dalam hal hubungan lisensi dan progresnya atau inovasi (Wisdom Nzima 

dkk, 2014). 

1. Struktur (structure) 

Teguh (2010), berpendapat bahwa struktur pasar menunjukkan 

karakteristik pasar, seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, 

keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta 

keadaan rintangan pasar. Perbedaan diatas akan menentukan perilaku 

dan kinerja perusahaan.  

 Menurut Samuelson dan Nordhaus (1994), Struktur pasar 

memiliki empat jenis utama pasar yaitu: 

1) Pasar Persaingan Sempurna 

Merupakan suatu pasar terdapat banyak penjual dan 

pembeli yang memperdagangkan produk identik, sehingga 

masing-masing dari mereka akan menjadi penerima harga 

(Mankiw, 2006). Dimana penjual dan pembeli tidak dapat 

mempengaruhi harga. Harga yang ada tercipta dengan adanya 

kekuatan pasar melalui oermintaan dan penawaran. Hal 

tersebut juga disebut dengan Price Takers. 

2) Pasar Oligopoli/Oligopsoni 

Yaitu struktur pasar dimana hanya terdapat sedikit penjual 

dengan menjual barang yang sama atau identik dengan barang 

yang lain (Makiw, 2006). Sedangkan menurut Case and Fair 

(2007), pasar oligopoli adalah suatu bentuk struktur industri 
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yang dicirikan terdapat beberapa perusahaan dominan di 

industri tersebut. Dalam pasar oligopoli, tindakan salah satu 

penjual dalam pasar dapat mempengaruhi keuntungan penjual-

penjual lain. Artinya, perusahaan-perusahaan oligopolistik 

saling terikat satu sama lain dengan cara yang berbeda dengan 

perusahaan kompetitif. 

3) Pasar Monopoli 

Pasar monopoli yaitu ketika suatu pasar atau perusahaan 

menjadi satu-satunya penjual suatu barang tanpa adanya barang 

substitusi (Mankiw, 2006). Sedangkan menurut Case and Fair 

(2007), mendefinisikan pasar monopoli sebagai suatu industri 

dengan satu perusahaan yang berproduksi dimana tidak ada 

barang substitusi dan ada hambatan bagi perusahaan lainnya 

untuk masuk ke dalam suatu industri. Pada intinya, pasar 

monopoli adalah suatu industri yang hanya terdapat satu 

perusahaan tanpa ada pesaing dimana penjual dapat 

menentukan harga karena tidak ada saingan dalam pasar. 

4) Pasar Persaingan Monopolistik 

Menurut Pindyck (2003), pasar persaingan monopolistik 

adalah pasar yang diamana perusahaan-perusahaan dapat 

masuk dengan bebas, yang memproduksi mereknya sendiri atau 

versi suatu produk yang dibedakan. Pasar ini mendekati pasar 

persaingan sempurna. Perbedaannya terletak pada produk, 
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dimana pasar persaingan monopolistik mempoduksi produk 

yang heterogen sedangkan pasar persaingan sempurna 

memproduksi produk yang homogen. 

Stuktur pasar secara kuantitatif yaitu menghitung 

konsentrasi rasio, market share, dan nilai indeks Harfindahl. 

Terdapat beberapa alat pengukuran konsentrasi yang umum 

digunakan untuk menggambarkan distribusi dari pangsa pasar 

diantara perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam industri, 

yaitu: Rasio Konsentrasi (concentration ratio atau CR) dan 

Herfindahl Hirschman Index (HHI). 

(a) Pangsa Pasar (Market Share) 

Pangsa pasar merupakan hal penting dalam aspek 

pemasaran dikarenanakan peningkatan pangsa pasar 

mengidentifikasikan adanya peningkatan persaingan bagi 

perusahaan dalam industri (Jaya, 2001). Pangsa pasar 

berpengaruh terhadap keuntungan. Besaran pangsa pasar 

berkisar antara 0 hingga 100% total penjualan seluruh 

pasar. Pangsa pasar yang besar menggambarkan kekuatan 

pasar yang besar. Sebaliknya pangsa pasar yang kecil 

menggambarkan perusahaan tidak mampu bersaing dalam 

tekanan persaingan. 

Pangsa pasar dapat dihitung menggunakan beberapa 

cara yaitu berdasarkan nilai penjualan, unit penjualan, unit 
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produksi dan kapasitas produksi. Pada produk yang sifatnya 

homogen biasanya pangsa pasar diukur dengan 

menggunakan unit atau volume penjualan. Sedangkan pada 

poduk yang heterogen pangsa pasar dihitung terhadap total 

penjualan. 

Menurut Stepherd (1992), pangsa pasar yang 

mencapai 100% termasuk kedalam monopoli murni, jika 

suatu perusahaan mempunyai pangsa pasar >40% dan tidak 

memiliki pesaing yang berarti termasuk kedalam 

perusahaan dominan. Jika pangsa pasar mencapai 60% 

termasuk dalam oligopoli ketat. Semakin besar pangsa 

pasar maka semakin besar pula hak monopoli bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Derajat kekuatan pasar 

pada umumnya muncul ketika pangsa pasar mencapai 15%, 

pada tingkatan yang lebih tinggi 25-30% derajat monopoli 

menjadi signifikan, dan pada tingkat 50-60% biasanya 

perusahaan mempunyai kekuatan pasar yang sangat besar. 

Kesuksesan suatu perusahaan selain digambarkan oleh 

profit juga ditentukan oleh besarnya pangsa pasar karena 

terdapat hubungan yang positif antara pangsa pasar dan 

keuntungan (Yunianti, 2001). 

Pangsa pasar merupakan hubungan antara return 

antara capital employe (ROC) dan pangsa pasar diharapkan 
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menjadi positif karena ukuran pasar yang besar 

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produksi, 

memisahkan produk mereka, meningkatkan volume 

penjualan, dan karenanya dapat menghasilkan lebih banyak 

laba atau keuntungan ( Bassey dkk, 2015). 

Pangsa pasar dapat dihitung dengan menggunakan 

penerimaan penjualan atau kapasitas produksi (Arini, 

2013). 

MSi = 
  

    
 x 100% 

Dimana : 

Msi = pangsa pasar perusahaan i (%) 

Si = penjualan atau kapasitas produksi pedagang i 

Stot = total penjualan atau produksi seluruh perusahaan 

Dengan kriteria: 

1) Monopoli murni, jika satu perusahaan memiliki 100% 

dari pangsa pasar. 

2) Perusahaan dominan jika memiliki 50 – 100% dari 

pangsa pasar dan tanpa pesaing yang kuat. 

3) Oligopoli/Oligopsoni ketat jika penggabungan 4 

pedagang memiliki 60 – 100% pangsa pasar. 

4) Oligopoli/Oligopsoni longgar jika penggabungan 4 

pedagang memiliki 40% atau kurang dari  60% pangsa 

pasar. 
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5) Persaingan monopolistik jika banyak pesaing yang 

efektif tidak satupun yang memiliki besar dari 0% 

pangsa pasar. 

6) Persaingan murni, lebih dari 50 pesaing tapi tidak 

satupun yang memiliki pangsa pasar berarti (Ketut, 

2011). 

(b) Konsentrasi Pasar 

Konsentrasi pasar merupakan kombinasi pangsa 

pasar dari perusahaan-perusahaan oligopolis yang saling 

bergantung satu sama lain (Jaya, 2001). Terdapat beberapa 

indeks yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi 

pasar yaitu rasio konsentrasi atau CR dan Hirchman Index 

atau HHI. Rasio konsentrasi menghitung persentase 

penjualan di pasar dari jumlah absolut beberapa perusahaan 

besar yang ada di pasar (Waldman dan Jensen, 2007). 

Menurut Baye (2010), rasio konsentrasi dapat digunakan 

untuk mengukur struktural power karena melibatkan jumlah 

absolut perusahaan dan ukuran distribusi. Contohnya 

perhitungan CR4 yaitu mengukur konsentrasi dari empat 

perusahaan terbesar yang ada dalam satu pasar. Nilai CR 

berada diantara 0 sampai 100. Untuk pasar persaingan 

sempurna CR= 0 dan untuk pasar monopoli CR= 100. 
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1) Rasio Konsentrasi (CR) 

CR4 = CRm ∑     
    

Dimana : 

CRm = Rasio konsentrasi sebanyak m pedagang (%) 

M = jumlah pedagang terbesar 

Msi = pangsa pasar pedagang ke-i (%) 

Semakin besar angka persentasenya (mendekati 

100%) berarti semakin besar konsentrasi industri dari 

pokok tersebut. Jika rasio konsentrasi suatu pedagang 

mencapai 100% berarti bentuk pasarnya adalah monopoli 

(Hasibuan, 1993). 

2) Indeks Hirchman – Herfindahl (HHI) 

Kuncoro (2007), pengukuran Indeks Hirchman 

didasarkan pada jumlah total dan distribusi ukuran dari 

pedagang-pedagang dalam industri. Dihitung dengan 

penjumlahan kuadrat pangsa pasar semua pedagang dalam 

suatu indusri. 

HHI= ∑    
      

Dimana: 

HHI = Indeks Hirschman -  Herfindahl 

Msi = pangsa pasar pedagang ke-i (%) 

n        =  jumlah total seluruh pedagang yang berada pada 

industri 

HHI akan mempunyai nilai 1 jika suatu pedagang 

menguasai penjualan industri 100%. HHI mempunyai nilai 

1/n jika masing-masing pedagang dalam suatu industri 

mempunyai jumlah penjualan yang sama besar. 
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Interpretasi dari acuan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

HHI < 1000, effective competition atau monopolistic 

competition. 

1000 < HHI < 1800, monopolistic competition atau 

oligopoly/oligopsoni. 

1800 < HHI, oligopoly/oligopsoni, dominant firm with a 

competitive fringe atau monopoly 

2. Perilaku (Conduct) 

Perilaku di dalam ekonomi industri dapat diartikan bagaimana 

cara yang dilakukan oleh sebuah pedagang agar mendapatkan pasar. 

Dengan kata lain, perilaku merupakan pola tanggapan dan penyesuaian 

berbagai perusahaan yang terdapat dalam suatu industri untuk 

mencapai tujuannya dan menghadapi persaingan. Perilaku dapat 

terlihat dalam bagaimana pedagang menentukan harga jual, promosi 

produk atau periklanan, koordinasi kegiatan dalam pasar (misalnya, 

dengan berkolusi, kartel, dan sebagainya) serta litbang. Menurut 

Hasibuan (1993), perilaku didefinisikan sebagai pola tanggapan dan 

penyesuaian suatu industri didalam pasar untuk mencapai tujuannya. 

Perilaku industri satu dengan industri lainnya berbeda. Salah satunya 

disebabkan oleh perbedaan struktur pasar beberapa industri. Perilaku 

perusahaan dalam suatu industri akan menarik untuk diamati apabila 

perusaahan berada dalam suatu industri yang mempunyai struktur 
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pasar yang tidak sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna 

menyebabkan perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan 

harga pasar (Tirasondjaja, 1997). 

Menurut Pujiharto (2014), perilaku yang berhubungan dengan 

lembaga tataniaga seperti petani sebagai produsen, tengkulak, 

pedagang besar, pedagang pengumpul dan pedagang pengecer meliputi 

perilaku dalam sistem pembentukan harga, kontrak dan 

kolusi/kerjasama antar lembaga pemasaran. Sedangkan Dahl dan 

Hammond (1977) berpendapat, perilaku pasar merupakan pola tingkah 

laku dari lembaga-lembaga pemasaran dalam struktur pasar yang 

meliputi kegiatan jual-beli, penentuan dan pembentukan harga, 

kerjasama lembaga pemasaran, dan praktek fungsi pemasaran. Dalam 

pendekatan SCP, hubungan yang terjadi merupakan pengaruh struktur 

terhadap perilaku diamana perusahaan yang memiliki kekuatan pasar 

memunkinkan akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan 

meningkatkan harga diatas harga kompetitif. Perilaku pasar merupakan 

tingkah laku lembaga pemasaran didalam suatu  struktur pasar. 

Struktur pasar dan perilaku pasar akan menentukan suatu kinerja pasar. 

Perilaku pasar berhubungan dengan perusahaan yang mencari harga 

dengan harapan akan ada perlakuan yang berbeda dari jenis-jenis price 

taker dalam suatu industri (Marion, 1976). 

Perilaku pasar menunjukkan semua kegiatan yang dilakukan 

dalam memasarkan barang dan jasa serta keputusan-keputusan yang 
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diambil dalam menghadapi berbagai struktur pasar. Perilaku pasar 

meliputi kegiatan penjualan pembelian, penentuan harga dan strategi 

distribusi (Sumarni, 2018).  

3. Kinerja (Performance) 

Kinerja pasar menurut Dahl dan Hammond (1977) merupakan 

keadaan sebagai akibat dari struktur dan perilaku pasar yang 

ditunjukkan dengan harga, biaya, dan volume produksi yang dimana 

akan memberikan penilaian baik atau tidaknya suatu sistem 

pemasaran. Kinerja merupakan ukuran keberhasilan aktivitas 

perusahaan-perusahaan yang ada dipasar. Kinerja merupakan kriteria 

yang sulit diukur karena ukuran keberhasilan setiap perusahaan 

berbeda-beda, tergantung pada tujuan masing-masing perusahaan. 

Namun agar lebih terperinci kinerja dapat pula tercermin melalui 

efisiensi, pertumbuhan (termasuk perluasan pasar), kesempatan kerja, 

prestise professional, kesejahteraan personalia, serta kebanggaan 

kelompok. Pada praktiknya, ukuran kinerja dapat bermacam-macam, 

tergantung pada jenis industrinya. Pertama, ukuran kinerja berdasarkan 

sudut pandang manajemen, pemilik, atau pemberi pinjaman. Kedua, 

kinerja dalam suatu industri dapat diamati melalui nilai tambah (value 

added), produktivitas, dan efisiensi dll. 

Menurut Sudiyono (2001), kinerja pasar adalah hasil keputusan 

akhir yang diambil dalam hubungan dengan proses tawar menawar dan 

persaingan pasar. Kinerja pasar sendiri merupakan gabungan antara 
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struktur pasar dan perilaku pasar yang menggambarkan adanya 

interaksi antara struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar yang 

tidak selalu linier tetapi saling mempengaruhi. Adapun beberapa 

elemen kinerja pasar yaitu marjin pemasaran, farmer share, R/C Rasio, 

dan integrasi pasar. 

a. Margin Pemasaran 

Margin pemasaran yaitu perubahan harga di tingkat 

produsen, perantara, dan konsumen yang diukur dalam satuan 

Rp/kg dan persentase (%). Nilai margin adalah selisih harga suatu 

produk yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran 

yang dinyatakan dalam satuan Rp/kg. Farmer’s share adalah 

bagian yang diterima produsen atau petani melalui perbandingan 

antara harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Besar 

farmer's share biasanya dipengaruhi oleh: (1) tingkat pemrosesan; 

(2) biaya transportasi; (3) keawetan produk; dan (4) jumlah produk. 

(Karim, 2016). 

Secara matematis margin pemasaran dihitung dengan formulasi 

sebagai berikut (Tomeck and Robinson, 1990; Sudiyono, 2001) : 

MP = Pr –Pf 

Atau MP = ∑Bi + ∑Ki 

Keterangan : 

MP :  Margin pemasaran 

Pr :  Harga di tingkat pengecer 

Pf :  Harga di tingkat petani 
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∑Bi :  Jumlah biaya yang dikeluarkan lembaga-lembaga 

pemasaran (B1, B2, B3,….Bn) 

∑Ki    : Jumlah keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga 

pemasaran (K1, K2, K3,….Kn) 

Tingkat  efisiensi  saluran distribusi  juga  dapat  diukur  

melalui  besarnya  rasio keuntungan terhadap biaya distribusi.  

Rasio keuntungan terhadap biaya distribusi didefinisikan  sebagai  

besarnya  keuntungan  yang  diterima  atas  biaya  distribusi yang  

dikeluarkan. Semakin  meratanya  penyebaran  rasio  keuntungan 

terhadap biaya maka dari segi operasional sistem distribusi akan 

semakin efisien. (Limbong dan Sitorus, 1987) 

Dari pernyataan yang dikemukakan di atas dapat 

digambarkan seperti di bawah ini : 

 

Sumber: Rahim, A dan Hastuti, 2007. 

Gambar 4.  Komponen Margin Pemasaran 

  Keterangan: 

Pf : harga di tingkat produsen  

 Pr : harga di tingkat konsumen  

 Sf : kurva penawaran produsen  

 Sr : kurva penawaran konsumen  

 Df : kurva permintaan produsen  

 Dr : kurva permintaan konsumen  

 Qr,f : jumlah keseimbangan di tingkat produsen dan konsumen  

Pf Pr BA: nilai margin pemasaran 
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b. Farmer’s Share 

Menurut Wati dan Novia (2015), perhitungan besarnya share atau 

bagian biaya (Sbi) dan bagian keuntungan (Ski) dari masing-masing 

lembaga tataniaga digunakan model sebagai berikut : 

Sbi = 
  

      
 x 100%  

Ski = 
  

      
 x 100% 

Keterangan : 

Sbi : Bagian biaya fungsi tataniaga lembaga tataniaga i 

Ski : Bagian keuntungan lembaga tataniaga i 

Sedangkan besarnya share harga yang diterima petani (Sp) dari 

harga yang dibayarkan pedagang dapat dihitung dengan menggunakan 

model sebagai berikut:  

Sp = 
  

  
 x 100 % 

Keterangan : 

Sp = Farmer Share 

Pf = Harga ditingkat produsen 

Pr = Harga ditingkat konsumen 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Pujiharto (2014) yang 

berjudul Pola Tataniaga Sayuran Dataran Rendah Berbasis Structure 

Conduct Performance (SCP) mengkaji pola tataniaga sayuran dataran 

rendah dengan subjek penelitian yaitu pelaku tataniaga seperti petani 

produsen, tengkulak, pedagang besar, pedagang pengepul, pedagang 

eceran dan konsumen. Hasil penelitian tersebut yaitu adanya empat pola 
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saluran tataniaga sayuran dataran rendah dengan pola yang berbeda-beda. 

Stakeholder atau pelaku tataniaga sayuran dataran rendah seperti petani, 

tengkulak, pedagang besar, pedagang pengepul, pedagang eceran dan 

konsumen. Terbentuk struktur pasar sayuran dataran rendah di Kecamatan 

Sumbang dan Kecamatan Kembaran dengan struktur pasar oligopsoni 

kuat. Kinerja pasar pun menunjukkan memperoleh profit margin terendah 

sebesar 13,95% dan tertinggi sebesar 24,81% serta besaran farmer’s share 

yaitu 18,52%. 

Sedangkan pada penelitian Muda Restu (2017) yang berjudul 

Analisis Berbasis Structure Conduct Performance (SCP) pada Industri 

Kecil dan Menengah Makanan Olahan Kota Pekanbaru, terlihat 

keberadaan industri tahu dalam keadaan persaingan yang ketat yang 

mempunyai besaran penguasaan pangsa pasar dengan tingkat penguasaan 

pangsa pasar (MS) tertinggi sebesar 8,91% dan penguasaan pangsa pasar 

terendah (MS) adalah 4,13%. Penelitian terhadap konsentrasi empat 

perusahaan (CR4) menghasilkan pada Industri Tahu di Kecamatan Payung 

Sekiki sebesar 35,35% dengan demikian dilihat bahwa CR4 < 40% maka 

struktur pasar tersebut berada pada pasar persaingan Monopolistik. 

Sedangkan dalam perhitungan dari Indeks Herfindal-Hirchman (HHI) 

adalah 562,82 dan dikatakan bahwa IKM Tahu terdapat pada kriteria pasar 

Monopolistik. 

Keragaman pemasaran juga dapat diketahui dengan menggunakan  

pendekatan structure, conduct, performance seperti yang telah dilakukan 
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oleh Sumarni (2018). Hasil penelitian tersebut menganalisis keragaman 

pasar buah naga dengan pendekatan structure, conduct, performance 

dengan hasil bahwa pada analisis structure, pedagang besar I dan 

pedagang besar II memiliki persaingan secara oligopoli sedangkan 

pedagang pengecer memiliki persaingan secara monopolistik. Untuk 

analisis perilaku pasar yang meliputi kegiatan penjualan da pembelian 

pedagang pengepul datang  ke petani kemudian menjualnya ke pedagang 

pengecer dan pedagang besar I. Untuk kegiatan penjualan, pedagang besar 

I menjual buahnya ke pedagang pengecer seperti supermarket. Sistem 

penentuan harga mulai dari petani hingga konsumen akhir dilakukan 

melalui proses tawar menawar. Sedangkan untuk sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh pedagang besar I, II dan pedagang pengepul dilakukan 

pembayaran kemudian dengan jangka waktu 1 sampai 2 minggu. 

Sedangkan pihak supermarket dan pedagang kaki lima dilakukan 

pembayaran secara langsung (cash). Sistem kerjasama antar lembaga 

pemasaran sudah terjalin baik didasarkan pada sistem kepercayaan. 
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