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This study aims to analyze the cocoa farm income in Sekampung Udik  Lampung 

Timur and the marketing of cocoa in Sekampung Udik of East Lampung Regency.  

This research was conducted in in Sekampung Udik of East Lampung Regency by 

survey methold in February-March 2014.  Data collected in the form of primary  

and secondary data.  The primary data was obtained by interviewing 45 farmer 

who were drawn by simple random sampling.  The secondary data was obtained 

from the relevant institutions.  Analysis of the data used is the analysis of farm 

revenue and marketing efficiency analysis.  The results showed that cocoa 

farming in Sekampung Udik of East Lampung was profitable for farmers, in 

which the revenue ratio at a total cost of $2.02 and cocoa marketing system in 

Sekampung Udik SubDistrict of East Lampung District lasted inefficient.  This 

was occured by the long chain of business administration.  The Ratio Profit 

Margin ( RPM ) between intermediaries marketing involved uneven and the price 

transmission elasticity value was 1.05, this means that the market was not 

perfectly competitive.  
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ANALISIS PENDAPATAN DAN PEMASARAN KAKAO DI 

KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pendapatan usahatani kakao di 

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan (2) sistem 

pemasaran kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung 

Timur dengan menggunakan metode survai pengumpulan data dilakukan pada 

bulan Februari - Maret 2014.  Data yang dikumpulkan berupa data primer dan 

data sekunder.  Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 45 petani yang 

ditentukan berdasarkan simple random sampling dan data sekunder diperoleh dari 

instansi terkait.  Analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan 

usahatani dananalisis efisiensi pemasaran.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) usahatani kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur 

menguntungkan bagi petani, dengan rasio penerimaan dengan total biaya sebesar 

2,02 dan (2) sistem pemasaran kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur berlangsung tidak efisien, hal ini ditunjukkan oleh rantai 

tataniaga yang panjang.  Ratio Profit Margin (RPM) antara lembaga perantara 

pemasaran yang terlibat tidak merata dan nilai elastisitas transmisi harga sebesar 

1,05 yang artinya bahwa pasar yang terjadi adalah pasar tidak bersaing sempurna. 

 

Kata kunci : efisiensi pemasaran, usahatani kakao 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu agenda utama

dari pembangunan yang berkelanjutan.Sektor pertanian menempati posisi

yang strategis dalam struktur perekonomian Indonesia.Beberapa alasan yang

mendasari pentingnya pertanian di Indonesia adalah : (1) potensi

sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan

nasional cukup besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya

pada sektor ini, dan (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Sektor pertanian mampu menyediakan bahan pangan, bahan baku industri,

meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan

meningkatkan pendapatan masyarakat tani.Sasaran pembangunan pertanian

saat ini lebih ditekankan pada ketahanan pangan dan pengembangan

agribisnis, termasuk di dalamnya adalah pengembangan subsektor

perkebunan. Subsektor perkebunan merupakan subsektor pertanian yang

sangat penting, mengingat ada lebih dari sepuluh juta rakyat Indonesia

menggantungkan penghasilannya dari subsektor ini.

Perkebunan menjadi perhatian pemerintah terutama dengan digalakkannya

program ”Revitalisasi Perkebunan” sebagai upaya untuk menghidupkan

kembali perkebunan Indonesia, karena merupakan salah satu pilar
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perekonomian yang mendominasi hasil pertanian di Indonesia.Subsektor

perkebunan menjadi sangat penting mengingat subsektor ini merupakan

penyumbang terbesar komoditi ekspor dari sektor pertanian yang ada di

Indonesia.

Sebagai komoditas andalan dari sektor pertanian, beberapa upaya yang

dilakukan pemerintah guna mendukung program pembangunan berkelanjutan

subsektor perkebunan adalah peremajaan, rehabilitasi dan perluasan areal

perkebunan di seluruh Indonesia. Dengan pencanangan program tersebut

tersedia kesempatan bagi pengembangan perkebunan di setiap daerah, salah

satunya adalah Provinsi Lampung. Pengembangan komoditi perkebunan

menempati prioritas tinggi dalam pembangunan bidang ekonomi di Provinsi

Lampung, karena di harapkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat

dan sebagai salah satu subsektor penghasil devisa melalui kegiatan ekspor

komoditas perkebunan.

Sebagai kegiatan yang diprioritaskan, pembangunan perkebunan di Provinsi

Lampung diarahkan pada perluasan areal tanaman perkebunan dan mendirikan

industri-industri pengolahan hasil perkebunan dengan tujuan untuk

meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk, membuka dan memperluas

lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan

serta meningkatkan devisa yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Lampung. Pembangunan yang demikian diharapkan

memberikan sumbangan yang optimal dalam meningkatkan kesempatan kerja

dan pendapatan masyarakat.



3

Subsektor perkebunan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal

guna meningkatkan kesempatan kerja, sehingga mampu mengurangi tingkat

pengangguran. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, sebagai salah

satu langkah guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,

serta peningkatan hasil produksi perkebunan dapat diterapkan pada

pengusahaan perkebunan untuk beberapa komoditi unggulan yang ada di

Provinsi Lampung. Perluasan kesempatan kerja tersebut memiliki prospek

yang cukup baik dalam membantu mempertahankan keberlanjutan produksi

dan usahatani komoditas perkebunan unggulan Provinsi Lampung.

Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan Provinsi Lampung meliputi

tujuhkomoditas utama yaitu kopi, lada, kakao, karet, kelapa hybrida, kelapa

dalam, dan tebu.

Tabel 1.Luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Provinsi Lampung
tahun 2013

Jenis Tanaman Luas Areal (Ha) Jumlah Produksi
(ton)TBM TM TTM

Kopi 10.658 142.949 8.070 161.667 139.583
Lada 8.197 47.938 7.505 63.640 23.005
Karet 57.214 73.640 2.314 133.168 75.173
Kelapa Dalam 14.357 103.795 8.306 126.458 111.712
Tebu 0 107.913 0 107.913 720.961
Kelapa Hybrida 0 2.030 626 2.656 1.143
Kakao 22.823 29.994 1.015 53.832 25.495

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, tahun 2014

BerdasarkanTabel 1, dapat diketahui bahwa wilayah perkebunan di Provinsi

Lampung mempunyai luas yang cukup besar sebagai salah satu

daerahpengusahaan perkebunan diluar Pulau Jawa. Kakao termasuk salah satu

komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Provinsi Lampung yang



4

memiliki luas tanaman menghasilkan sebesar 29.994 hektar dengan produksi

sebesar 25.495 ton.Kakao menjadi salah satu komoditi yang banyak diminati

oleh masyarakat di Provinsi Lampung.

Besarnya sumbangan kegiatan perkebunan rakyat terhadap kemajuan sub sektor

perkebunan kakao dalam menunjang berkembangnya sektor pertanian di

Provinsi Lampung, diharapkan dapat membuat petani kakao bisa lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya, sehingga kakao

Lampung tetap menjadi pilihan ekspor yang menguntungkan bagi negara.

Salah satu daerah di Provinsi Lampung yang menjadikan kakao sebagai

komoditi perkebunan andalan adalah Kabupaten Lampung Timur.

Areal perkebunan kakao di Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu

areal perkebunan yang terbesar diantara komoditi lain yang dibudidayakan di

daerah tersebut, yaitu mencapai 13.958  hektar dengan areal terbesar adalah di

Kecamatan Sekampung Udik seluas 2.271,5 hektar (Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Lampung Timur,2013).Hal ini dapat dilihat pada Tabel

2 dan Tabel 3.
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Tabel 2. Luas areal dan produksi tanaman perkebunan menurut jeniskomoditi
di Kabupaten Lampung Timur tahun 2013

Jenis
Komoditi

Luas Areal (Ha) Produksi
(ton)TBM TM TTM Jumlah

Kopi 1,75 26,50 6,75 35,00 9,18
Cengkeh 14,00 38,00 20,05 72,05 7,11
Lada 442,25 3.494,50 1.179,00 5.115,25 1.768,99
Kelapa Dalam 1.267,15 17.258,73 1.908,27 20.434,65 17.942,20
Kelapa Sawit 2.928,55 2.567,75 83,00 5.578,00 6.466,61
Karet 6.359,10 2542,00 32,00 8.933,65 2.654,50
Kakao 2.736,75 10.290,00 930,75 13.958,00 7.795,94
Vanili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aren 1,75 26,50 6,75 35,00 9,18
Kayu Manis 0,00 425,00 4,50 492,50 0,38
Kapuk 39,10 152,25 62,50 253,85 59,73
Pala 2,25 2,25 7,00 11,50 1,77
Pinang 6,75 106,73 23,00 136,48 56,52
Cabe Jamu 684,85 35,00 25,75 745,60 19,71
Jarak Pagar
Tembakau

30,00
4,00

17,75
328,00

46,50
0,50

94,25
332,50

6,80
398,68

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur, tahun2014

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa produksi komoditas perkebunan

terbesar adalah kelapa dalam yang mencapai 17.942.20 ton. Selain itu kakao

merupakan komoditas andalan di Kabupaten Lampung Timur, hal ini diperkuat

dengan besarnya produksi kakao. Produksi kakao tahun 2013 mencapai

7.795.94 ton dimana Kecamatan Sekampung Udik merupakan penghasil kakao

terbesar yaitu sekitar 21 % dari total produksi kakao di Kabupaten

LampungTimur. Sedangkan untuk luas areal produksi tanaman kakao di

Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3.Luas areal dan produksi tanaman kakao per Kecamatan di
KabupatenLampung Timur, tahun 2010-2013

Kecamatan Luas Areal (Ha) Produksi
(ton)TBM TM TTM Jumlah

Marga Tiga 135.00 1131.00 23.00 1289.00 848.30
Sekampung Udik 172.00 2049.50 50.00 2.271.50 1.639.05
Jabung 100.00 179.00 183.00 458.00 119.90
Marga Sekampung 210.00 297.00 25.00 532.00 163.40
Bandar Sribhawono 900.00 1120.00 10.00 2.030.00 875.00
Melinting 100.00 140.00 16.00 256.00 112.00
Braja Sebelah 102.00 106.75 8.00 216.75 80.10
Labuhanratu 130.00 929.50 37.00 1.096.50 697.50
Sukadana 108.00 761.00 22.00 891.00 570.80
Pekalongan 129.00 308.00 54.00 491.00 246.40
Kecamatan Lain 611.75 2820.75 50.25 3.934.75 2.443.30
Jumlah 2013

2012
2011
2010

2.736.75
3.770.20
4.674.10
4.944.43

10.290.00
9.826.00
9.242.00
9.029.75

930.75
602.25
385.00
244.00

13.958.00
14.197.48
14.301.60
14.217.00

7.795.90
9.144.39
8.802.60
8.567.10

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur ,2014

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3, bahwa komoditi kakao sebagai

salah satu produksi andalan di Kabupaten Lampung Timur dengan kondisi

alam yang mendukung pengembangan usahatani kakao dan masyarakat yang

mengusahakannya, akan sangat membantu adanya program pemerintah

mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan

pendapatan masyarakat, karena usaha perkebunan kakao rakyat di daerah

tersebut telah meningkatkan penerimaan petani dan menambah lapangan

kerja bagi penduduk yang ada di Kecamatan Sekampung Udik.

B. Perumusan Masalah

Kecamatan Sekampung Udik memiliki luas areal dan produksi tertinggi untuk

komoditas kakao di Kabupaten Lampung Timur.  Luas areal dan produksi

kakao di Kecamatan Sekampung Udik mencapai 2271.50 ha 1639.05 ton
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(Disbunhut Kabupaten Lampung Timur, 2013).  Pada umumnya petani hanya

menjual biji kakao yang dikeringkan dalam waktu setengah sampai satu hari

saja atau sering disebut dengan kering asalan yaitu diatas 8 %. Kondisi

tersebut berpengaruh terhadap kualitas biji kakao yang masih sangat jauh dari

kata “Baik”, dimana seharusnya biji kakao kering mempunyai kadar air

minimum yang berkisar 7-8% saja.

Pasca panen yang dilakukan oleh petani pada saat pengeringan belum

dilakukan secara maksimal.  Proses pengeringan berpengaruh pada harga jual

biji kakao.  Semakin lama proses pengeringan maka harga jual semakin tinggi

begitupun sebaliknya.  Petani lebih mengeringkan biji kakao dalam waktu

singkat, para petani berasumsi bahwa pengeringan bahwa pengeringan dalam

waktu singkat akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini

disebabkan petani tidak mengeluarkan biaya kembali pada proses

pengeringan.

Sistem pemasaran yang belum baik merupakan kendala, karena pendapatan

petani selain ditentukan oleh jumlah komoditas yang dihasilkan, juga

ditentukan oleh harga dari komoditas tersebut pada waktu panen.Bedasarkan

pengamatan dilapangan petani menjual kakao yang dikeringkan dalam waktu

satu hari dengan kisaran harga Rp 23.000 sampai Rp 25.000/kg.  Jika menjual

ke pengumpul kecil dan pengumpul kecil dan menjual ke pengumpulan besar

dengan harga kisaran Rp 35.000/kg.
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Terdapat selisih penjualan sebesar Rp 10.000 jika petani langsung menjual

kakao ke pengumpul besar, artinya petani tidak memperhatikan kualitas

pengeringan kakao yang menyebabkan perbedaan harga jual. harga kakao

yang dikeringkan selama satu, dua, atau tiga hari masing-masing adalah

sebesar Rp 23.000/kg, Rp27.000/kg dan Rp30.000/kg.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diindentifikasi permasalahan

penelitian, yaitu:

(1) Berapa besar pendapatan usahatani kakao di Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur?

(2) Bagaimana pemasaran kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten

Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian mengenai tingkat pendapatan dan pemasaran

petani kakao adalah sebagai berikut:

(1) Menganalisis pendapatan usaha tani kakao di Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur dan

(2) Menganalisis pemasaran kakao di Kecamatan Sekampung Udik

KabupatenLampung Timur.
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah guna membantu,

mengembangkan dan meningkatkan produksi kakao serta

meningkatkan kesejahteraan petani kakao.

2) Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian

sejenis atau kelanjutannya di masa yang akan datang.

3) Sebagai informasi bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan

perkebunan kakao.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Usaha Tani kakao

Menurut Siregar dkk.(2000), kakao merupakan tanaman yang

menumbuhkan bunga dari batang atau cabang, karena itu tanaman ini

digolongkan ke dalam kelompok tanaman caulifloris.

Akar kakao adalah akar tunggang (radix primaria). Pertumbuhan akar

kakao bisa sampai 8 meter ke arah samping dan 15 meter ke arah bawah.

Kakao dapat tumbuh sampai ketinggian 8-10 meter dari pangkal

batangnya pada permukaan tanah.Tanaman kakao mempunyai

kecenderungan tumbuh lebih pendek bila ditanam tanpa pohon pelindung.

Daun kakao terdiri atas tangkai daun dan helai daun.Panjang daun berkisar

25 - 34 cm dan lebarnya 9 - 12 cm.Daun yang tumbuh pada ujung-ujung

tunas biasanya berwarna merah dan disebut daun flush, permukaannya

seperti sutera.Setelah dewasa, warna daun akan berubah menjadi hijau dan

permukaannya kasar. Pada umumnya daun-daun yang terlindung lebih tua

warnanya bila dibandingkan dengan daun yang langsung terkena sinar

matahari.
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Jumlah bunga kakao mencapai 5.000 - 12.000 bunga per pohon per tahun,

tetapi jumlah buah matang yang dihasilkannya hanya berkisar satu persen

saja. Buah kakao berupa buah buni yang daging bijinya sangat lunak.Kulit

buah mempunyai 10 alur dan tebalnya 1 - 2 cm.Pada waktu muda, biji

menempel pada bagian dalam kulit buah, tetapi bila buah telah matang

maka biji akan berbunyi bila digoncang. Dalam setiap buah terdapat 30 -

50 biji, bergantung pada jenis tanaman. Perubahan warna kulit tongkol

dapat dijadikan tanda kematangan buah. Terdapat buah yang berwarna

hijau tua, hijau muda, atau merah pada waktu muda, tetapi akan berwarna

kuning bila telah matang.

Kakao dapat tumbuh subur dan berbuah banyak di daerah yang

mempunyai ketinggian 1 - 600 m dari permukaan laut.Daerah-daerah di

Indonesia tersebut ideal jika tidak lebih tinggi dari 800 m dari permukaan

laut (Siregar dkk.,2000).

Menurut Sunanto (2002), kakao tumbuh baik di hutan tropik, sebab

pertumbuhan kakao sangat dipengaruhi oleh kelembaban dan suhu. Kakao

juga dapat tumbuh baik di daerah-daerah yang memiliki curah hujan 1.600

- 3.000 mm/tahun atau rata-rata optimumnya sekitar 1.500 mm/tahun yang

terbagi merata sepanjang tahun (tidak ada bulan kering). Kakao sangat

peka terhadap kekeringan yang panjang (3 - 4 bulan). Suhu sehari-hari

yang terbaik untuk kakao adalah sekitar 24o - 28o C, dan kelembaban

udaranya konstan dan relatif tinggi, yakni sekitar 80%.
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Menurut Siregar dkk.(2000),penanaman kakao diawali dengan persiapan

areal penanaman.Pembersihan areal untuk penanaman kakao berkaitan

pula dengan penanaman pohon pelindung tetap dan pohon pelindung

sementara yang harus ditanam lebih dulu. Penanaman pohon pelindung

sebelum penanaman kakao bertujuan mengurangi intensitas sinar matahari

langsung.

Bila jarak tanam dan pola tanam telah ditetapkan dan keadaan pohon

pelindung tetap sudah memenuhi syarat sebagai penaung, serta bibit dalam

polybag telah berumur 4-6 bulan, maka penanaman sudah dapat

dilaksanakan. Dua minggu sebelum penanaman, lebih dahulu disiapkan

lubang tanam berukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm atau 60 cm x 60 cm x 60

cm, bergantung pada ukuran polybag.

Bibit yang hendak ditanam sebaiknya tidak terlalu sering dipindahkan dari

suatu tempat ke tempat yang lain.Bibit yang baru ditanam di lapangan

peka akan sinar matahari. Bila tersedia tenaga dan bahan yang cukup,

bibit dapat diberi naungan sementara dengan menancapkan pelepah kelapa

sawit atau kelapa di sebelah timur danbarat.

Pada tanaman kakao yang belum menghasilkan (TBM), setelah berumur 8

bulan perlu dilaksanakan pemangkasan. Pemangkasan berarti usaha

meningkatkan produksi dan mempertahankan umur ekonomis tanaman.

Pemupukan dilakukan setelah berumur dua bulan di lapangan. Pada TBM

pemupukan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan

mempertahankan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit.
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Sisa pemangkasan dan kulit buah kakao yang dibenamkan ke dalam tanah

juga merupakan sumber hara bagi tanaman kakao. Kulit buah kakao pada

tanaman menghasilkan (TM) mengandung nitrogen, fosfor, kalium,

magnesium, dan kalsium yang setara dengan urea, RP, MoPdan kieserit

yang dibutuhkan tanaman kakao.

Menurut Mubyarto (1989), produksi usahatani dipengaruhi oleh beberapa

faktor produksi yaitu ditentukan oleh jumlah dan kombinasi faktor-faktor

produksi yang digunakan yaitu lahan, modal tenaga kerja, bibit, pupuk dan

pestisida, dengan demikian produktivitas tanaman kakao dapat

ditingkatkan melalui peningkatan penggunaan faktor produksi.

Peningkatan produksi berhubungan erat dengan motivasi petani untuk

meningkatkan  produksi, karena pada saat petani berproduksi untuk dijual

maka perbandingan harga dan biaya yang dikeluarkan menjadi perangsang

untuk meningkatkan hasil atau dengan kata lain besarnya keuntungan yang

diperoleh dari peningkatan hasil menjadi motivasi petani untuk

berproduksi.

2. Pendapatan Usahatani

Pendapatan petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh

petani dari usahataninya. Dalam analisis usahatani, pendapatan petani

digunakan sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama

dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Hernanto (2005),

pendapatan merupakan suatu bentuk imbalan untuk jasa pengelolaan yang

menggunakan lahan, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki dalam
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berusahatani. Kesejahteraan petani akan lebih meningkat apabila

pendapatan petani menjadi lebih besar, yaitu jika petani dapat menekan

biaya yang dikeluarkan serta diimbangi dengan produksi yang tinggi dan

harga yang baik. Pengaruh harga dan produktivitas yang berubah-ubah

mengakibatkan pendapatan petani ikut berubah pula.Harga dan

produktivitas merupakan faktor ketidakpastian dalam kegiatan usahatani

(Soekartawi, 1994).

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usahatani dan

pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan pengurangan dari

penerimaan dengan biaya total.  Pendapatan keluarga, yaitu pendapatan

yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang

berasal dari kegiatan diluar usahatani.  Pendapatan usahatani adalah selisih

antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung

per bulan, per tahun, atau per musim tanam.

a. Pendapatan usahatani

Pendapatan usahatani dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

(1) Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani

dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari

hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam

rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan

hasil.

(2) Pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani

dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses

produksi.
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Hernanto (2005), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan

usahatani, yaitu :

(1) Luas usaha, meliputi areal pertanaman, luas tanaman, luas tanaman

rata-rata.

(2) Tingkat produksi yang diukur lewat produktivitas/ha dan indeks

pertanaman.

(3) Pilihan dan kombinasi.

(4) Intensitas perusahaan pertanaman.

(5) Efisiensi tenaga kerja.

Soekartawi (1994), dalam suatu anggaran kegiatan usahatani, unsur

biaya adalah komponen yang termasuk di dalamnya. Biaya-biaya

dalam proyek pertanian adalah barang-barang fisik, tenaga kerja,

tanah, cadangan tidak terduga, pajak, jasa pinjaman, dan biaya-biaya

yang tidak diperhitungkan. Biaya usahatani berdasarkan sifatnya

dibagi menjadi dua yaitu :

a. Biaya tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada

besar kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali

proses produksi.  Sewa atau bunga tanah berupa uang adalah

contoh dari biaya tetap.

b. Biaya variabel, yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan

dengan besar kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses

produksi. Yang termasuk dalam biaya variabel adalah pengeluaran

membeli bibit, obat-obatan, biaya persiapan, dan biaya pembuatan

kandang.
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Secara matematis pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai :

π=  Y. Py – Σ Xi.Pxi – BTT .........................................................(1)

Keterangan :

π =  Pendapatan (Rp)
Y =  Hasil produksi (Kg)
Py =  Harga hasil produksi (Rp)
Xi =  Faktor produksi (i = 1,2,3,….,n)
Pxi =  Harga faktor produksi ke-i (Rp)
BTT =  Biaya tetap total (Rp)

3. Teori  Pemasaran

MenurutHasyim (2012), pemasaran adalah semua kegiatan yang bertujuan

untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen

secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan

efektif. Dalam pemasaran terjadi suatu aliran barang dari produsen ke

konsumen dengan melibatkan lembaga perantara pemasaran. Seluruh

lembaga perantara pemasaran memegang peranan yang sangat penting

dalam menentukan saluran pemasaran, karena jika terdiri dari rantai

pemasaran yang panjang, maka biaya pemasaran yang dikeluarkan

menjadi lebih besar.

Menurut Assauri (2009), pemasaran mempunyai peranan yang sangat

penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan, karena

pemasaran merupakan pintu terdepan untuk mengalirnya dana kembali ke

dalam perusahaan.Kelancaran masuknya kembali dana dari hasil operasi

perusahaan sangat ditentukan oleh bidang pemasaran.  Pencapaian

keuntungan usaha perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan
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perusahaan memasarkan produk perusahaan dengan harga yang

menguntungkan.

Semua kegiatan ekonomi, tidak terkecuali pemasaran, juga menghendaki

adanya efisiensi.Menurut Mubyarto (1989), sistem pemasaran dianggap

efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Mampu menyampaikan  hasil-hasil dari petani produsen kepada

konsumen dengan biaya serendah mungkin.

2) Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang

dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang telah ikut serta di

dalam kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran komoditas tersebut.

Pengertian adil disini adalah perbandingan antara pengorbanan yang

dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh setiap komponen pemasaran

berada dalam keseimbangan.Pemasaran adalah kegiatan manusia yang

diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui

proses pertukaran. Menurut Nitisemito (1981) dalam Hasyim (2003),

pemasaran adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar

arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien

dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif.  Menurut

Soekartawi (2002), biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk

keperluan pemasaran, meliputi biaya pengangkutan, biaya sortir, biaya

pengemasan, dan biaya tenaga kerja yang digunakan.  Makin efisien

pemasaran yang dilakukan, makin kecil biaya pemasaran yang

dikeluarkan.  Besarnya biaya pemasaran berbeda satu sama lain
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disebabkan oleh : (a) macam komoditi, (b) lokasi pemasaran, (c) macam

lembaga pemasaran dan (4) efektivitas pemasaran yang dilakukan.

Menurut Soekartawi (2002), untuk melakukan analisis terhadap sistem

atau organisasi pasar dapat dilakukan dengan model S-C-P (structure,

conduct dan performance). Pada dasarnya, sistem atau organisasi pasar

dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu :

1) Struktur pasar (market structure), merupakan gambaran hubungan

antara penjual dan pembeli yang dilihat dari jumlah lembaga

pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar (entry

condition). Struktur pasar dikatakan bersaing bila jumlah pembeli dan

penjual banyak, pembeli dan penjual hanya menguasai sebagian kecil

dari barang yang dipasarkan sehingga masing-masing tidak dapat

mempengaruhi harga pasar (price taker), tidak ada gejala konsentrasi,

produk homogen, dan bebas untuk keluar masuk pasar.  Struktur pasar

yang tidak bersaing sempurna terjadi pada pasar monopoli (hanya ada

penjual tunggal), pasar monopsoni (hanya ada pembeli tunggal), pasar

oligopoli (ada beberapa penjual), dan pasar oligopsoni (ada beberapa

pembeli).

2) Perilaku pasar (market conduct) merupakan gambaran tingkah laku

lembaga pemasaran dalam menghadapi struktur pasar, untuk tujuan

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang meliputi kegiatan

pembelian, penjualan, penentuan harga, serta siasat pasar, seperti

potongan harga, penimbangan yang curang, dan lain-lain.
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3) Keragaan pasar (market performance) merupakan gambaran gejala

pasar yang tampak akibat interaksi antara struktur pasar (market

structure) dan perilaku pasar (market conduct).  Interaksi antara

struktur dan perilaku pasar cenderung bersifat kompleks dan saling

mempengaruhi secara dinamis.  Untuk menganalisis keragaan pasar

digunakan beberapa indikator, yaitu :

a. Saluran pemasaran

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus

barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke

konsumen. Pada pemasaran komoditas pertanian sering dijumpai

adanya rantai pemasaran yang panjang yang melibatkan banyak

pelaku pemasaran. Hanafiah dan Saefuddin (1986), menyatakan

bahwa panjang pendeknya saluran pemasaran yang dilalui

tergantung dari beberapa faktor, yaitu jarak antara produsen dan

konsumen, cepat tidaknya produk rusak, skala produksi, dan posisi

keuangan pengusaha.

Kotler dan Amstrong (2004),menggambarkan panjangnya saluran

pemasaran dengan membagi saluran pemasaran dalam beberapa

tingkatan, yaitu:

a) Saluran nol tingkat

Saluran ini disebut pula saluran pemasaran langsung yang terdiri

dari seorang produsen yang menjual langsung kepada

konsumen.  Tiga cara penting dalam saluran ini adalah
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penjualan dari rumah ke rumah, penjualan lewat pos, dan

penjualan lewat toko perusahaan.

b) Saluran satu tingkat

Saluran ini mempunyai satu perantara penjualan.Pada pasar

konsumen, perantara sekaligus merupakan pengecer.

c) Saluran dua tingkat

Saluran ini mempunyai dua perantara.Pada pasar konsumen,

grosir atau pedagang besar sekaligus sebagai pengecer.

d) Saluran tiga tingkat

Saluran ini mempunyai tiga perantara, misalnya dalam industri

pengalengan buah.Dalam industri ini, seorang pemborong

biasanya berada di tengah antara grosir dan

pengecer.Pemborong membeli dari grosir dan menjual ke

pengecer kecil yang biasanya tidak dilayani oleh pedagang kelas

kakap.

b. Pangsa produsen

Pangsa produsen atau producer share (PS) bertujuan untuk

mengetahui bagian harga yang diterima petani (produsen).Apabila

PS semakin tinggi, maka kinerja pasar semakin baik dari sisi

produsen.
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Pangsa produsen dirumuskan sebagai:

%100
Pr

x
Pf

PS  …………………………………(2)

Keterangan :

Ps =  Bagian harga kakao yang diterima petani (produsen)
Pf =  Harga kakao di tingkat petani (produsen)
Pr =  Harga kakao di tingkat konsumen

c. Marjin Pemasaran dan Rasio Profit Marjin

Secara umum, marjin pemasaran adalah perbedaan harga suatu

barang yang diterima produsen dengan harga yang dibayar

konsumen.  Untuk melihat efisiensi pemasaran melalui analisis

marjin dapat digunakan sebaran rasio marjin keuntungan atau rasio

profit marjin (RPM) pada setiap lembaga pemasaran yang terlibat

dalam proses pemasaran.  Rasio margin keuntungan adalah

perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan

biaya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran yang

bersangkutan.

Saefuddin (1983) dalam Susanto (2007) semua kegiatan ekonomi,

termasuk pemasaran, menghendaki adanya efisiensi.  Kriteria yang

dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pemasaran ada empat

macam, yaitu (1) marjin pemasaran, (2) harga pada tingkat

konsumen, (3) tersedianya fasilitas fisik dan pemasaran, dan (4)

tingkat persaingan pasar.  Namun, indikator marjin pemasaran lebih

sering digunakan karena melalui analisis marjin pemasaran dapat
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diketahui tingkat efisiensi operasional (teknologi) serta efisiensi

harga (ekonomi) dari suatu pemasaran.

Secara matematis, perhitungan marjin pemasaran dirumuskan

sebagai :

mji = Psi – Pbi atau     mji = bti + πi   ………………….....(3)

Total marjin pemasaran dalam saluran pemasaran tertentu

dirumuskan sebagai:

Mji = mji …………………………………………...(4)

Penyebaran marjin pemasaran dapat dilihat berdasarkan persentase

keuntungan terhadap biaya pemasaran (Ratio Profit Margin/RPM)

pada masing-masing lembaga pemasaran, yang dirumuskan sebagai

RPM = ………………………………………….(5)

Keterangan :

mji =  Marjin pada lembaga pemasaran tingkat ke-i
Mji =  Total marjin pada satu saluran pemasaran ke-i
Psi =  Harga jual  pada lembaga pemasaran tingkat ke-i

(i=1,2,3, .......,..)
Pbi =  Harga beli pada lembaga pemasaran tingkat ke-i
Bti =  Biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i
πi =  Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i
Pr =  Harga pada tingkat konsumen
Pf =  Harga pada tingkat petani (produsen)

d. Korelasi Harga

Hubungan antara harga yang diterima petani produsen dengan

harga yang dibayar konsumen akhir merupakan fungsi linier, dan

melalui nilai korelasi (r) dapat diketahui struktur pasar yang ada.
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Koefisien korelasi harga memberikan petunjuk mengenai derajat

integrasi antar tingkat pasar, atau sampai seberapa jauh

pembentukan harga suatu komoditi pada suatu tingkat lembaga

pemasaran dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga lainnya.

Pengukuran efisiensi pemasaran melalui analisis struktur pasar,

perilaku pasar dan keragaan pasar dapat diketahui melalui analisis

regresi dan korelasi serta elastisitas transmisi harga.

Koefisien korelasi harga, secara matematis dapat dituliskan

sebagai :

r  =
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Pr.Pr

PfPfnn

PfPfn
..........(6)

Keterangan :

r =  koefisien korelasi harga
n =  jumlah pengamatan
Pr =  harga yang diterima oleh pedagang akhir
Pf =  harga yang diterima oleh produsen

e. Elastisitas transmisi harga

Analisis pemasaran selanjutnya adalah analisis elastisitas transmisi

harga atau nisbah perubahan nilai dari harga konsumen dengan

perubahan harga di tingkat produsen.  Analisis ini menggambarkan

sejauh mana dampak dari perubahan harga barang  di satu

tempat/tingkat terhadap perubahan harga barang tersebut di

tempat/tingkat lain. Transmisi harga diukur melalui regresi

sederhana di antara dua harga pada dua tingkat pasar, dan
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selanjutnya dihitung elastisitasnya.  Elastisitas transmisi harga

dirumuskan sebagai :

δpr/pr
δpf/pf

Et  atau
pf

pr

pr

δpf
Et


 ……..............................(7)

Harga mempunyai hubungan linier, di mana Pf merupakan fungsi

dari Pr yang  secara matematis dirumuskan sebagai :

Pf = a + b Pr ………………………………..................(8)

Dari persamaan (8) dan (9) dapat diperoleh bahwa:

b
δpr
δpf

……………………....................................... (9)

sehingga Et
pf

Pr
b ……………….………...............(10)

keterangan :

Et =  Elastisitas transmisi harga
δ =  Diferensiasi atau turunan
Pf =  Harga rata-rata di tingkat petani (produsen)
Pr =  Harga rata-rata di tingkat konsumen
a =  Konstanta atau titik potong
b =  Koefisien regresi

Kriteria pengukuran yang digunakan pada analisis elastisitas

transmisi harga adalah (Hasyim, 2003):

a. Jika Et = 1, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen

akhir sama dengan laju perubahan harga di tingkat produsen.

Hal ini berarti bahwa pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku

tataniaga adalah bersaing sempurna, dan sistem tataniaga yang

terjadi sudah efisien.
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b. Jika Et< 1, maka laju perubahan harga di tingkat konsumen

akhir lebih kecil daripada laju perubahan harga di tingkat

produsen.  Pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku pasar

adalah pasar tidak bersaing sempurna.

c. Jika Et> 1, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen

akhir lebih besar dibandingkan dengan laju perubahan harga di

tingkat produsen.  Keadaan ini bermakna bahwa pemasaran

yang berlaku belum efisien dan pasar yang dihadapi oleh

pelaku tataniaga adalah pasar bersaing tidak sempurna.

4. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang pendapatan dan pemasaran kakao petani cukup banyak

diangkat oleh para peneliti terdahulu.Beberapa penelitian terdahulu mengenai

pendapatandan pemasarandapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.  Kesimpulan dari tinjauan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan
pada penelitian ini.

No Peneliti Judul Alat Analisis Hasil Penelitian
1 Burase

(2000)
Petani kakao
di Desa
Kasimbar,
Kecamatan
Ampibabo,
Kabupaten
Donggala,
Propinsi
Sulawesi
Tengah.

Analisis
pendapatan
(deskriptif
dan
kuantitatif).

Bahwa petani kakao
pada umumnya
menanam tanaman kakao
pada areal yang telah
ditanami oleh tanaman
lain seperti pisang,
pepaya, kelapa,
rambutan, dan durian.

2 Sihombing
(2007)

Pemasaran
kakao di
Kecamatan
Sukoharjo,

Analisis
pendapatan
(deskriptif
dan

Penerimaan usahatani
kakao yang diperoleh
pada saat tanaman kakao
berumur 3 tahun,
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Kabupaten
Tanggamus.

kuantitatif). sedangkan penerimaan
tertinggi diperoleh pada
saat tanaman kakao
berumur 7 tahun.

3 Tarhim
(2009)

Kelayakan
usahatani
kakao di
Kecamatan
Sekampung
Udik
Kabupaten
Lampung
Timur.

Analisis
Pendapatan
menggunakan
kriteria IRR
dan R/C rasio

Penelitian dilakukan
dengan menggunakan
tingkat bunga 12 %,
didapatkan IRR (Internal
Rate of Return) sebesar
22,98 %
Dan R/C (Revenue per
Cost) sebesar 2,64 %.

4 Tiara (2011) Studi kasus
mengenai
pendapatan
dan biaya
usahatani
kakao pada
petani mitra
program
Gerakan
Nasional
(Gernas)
kakao di Desa
Tanjung Ratu
Kecamatan
Katibung
Kabupaten
Lampung
Selatan.

Analisis
pendapatan
(deskriptif
dan
kuantitatif)

Pendapatan diperoleh
petani berdasarkan atas
biaya tunai dan biaya
total. Pendapatan atas
biaya tunai merupakan
selisih antara penerimaan
dengan biaya secara
tunai dikeluarkan.
Pendapatan atas biaya
total merupakan selisih
antara penerimaan
dengan biaya yang
dikeluarkan secara tunai
serta biaya yang
diperhitungkan.

5 Fitria (2010) Analisis
pendapatan
usaha tani
tani dan
pemasaran
jagung
varietas
hibrida pada
lahan sawah
irigasi di
Kecamatan
Palas
Kabupaten
Lampung

Analisis
margin
pemasaran
dan RPM

Usahatani jagung hibrida
pada lahan sawah irigasi
di Kecamatan palas
Kabupaten Lampung
selatan menguntungkan
bagi petani, dengan rasio
penerimaan dengan total
biaya sebesar
1,55.sedangkan sistem
pemasarannya tidak
efisien hal ini disebabkan
rantai pemasaran yang
masih panjang, Ratio
Profit Margin (RPM)
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Selatan antara lembaga perantara
pemasaran yang terlibat
tidak merata

6 Alfarizi
(2013)

Analisis
pemasaran
ubi kayu
(Manihot
Utilistima) di
Kecamatan
Jati Agung
Kabupaten
Lampung
Selatan

Analisis
margin
pemasaran
dan RPM

Terdapat 2 saluran
pemasaran ubi kayu
yaitu (1) petani -pabrik
dengan total 94 %
peawaran atau sebesar
606.290 Kg, (2) petani-
pedagang pengumpul-
pabrik dengan 6%
penawaran atau sebesar
34.800 Kg.  Kemudian
dengan provit margin
Rp.20,00 per Kg yang
didapat pedagang
pengumpul dan RPM
sebesar 0,36.  Sedangkan
sistem pemasaran ubi
kayu di Kecamatan Jati
Agung Kabupaten
Lampung Selatan tidak
efisien dengan struktur
pasar tidak bersaing
sempurna.

B. Kerangka Pemikiran

Sistem agribisnis merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa

subsistem yang saling terkait erat.  Sistem agribisnis kakao terbagi dalam

lima subsistem agribisnis, yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu,

usahatani, pengolahan, pemasaran dan jasa penunjang.  Akan tetapi,

penelitian ini hanya menganalisis subsistem usahatani, khususnya proses

produksi dan pemasaran kakaosegar.

Usahatani merupakan suatu proses kegiatan produksi, yaitu dengan

memasukkan faktor alam dengan faktor produksi lain, untuk menghasilkan
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output pertanian (barang atau jasa) dari suatu kegiatan.  Proses produksi dapat

pula dikatakan sebagai cara, metode, teknik, pelaksanaan produksi dengan

memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia.  Produksi terjadi hanya

apabila sejumlah unsur-unsur produksi telah dikombinasikan.  Penggunaan

faktor-faktor produksi  yang efisien merupakan hal yang mutlak ada dalam

proses produksi untuk keberhasilan produksi karena keuntungan maksimum

hanya akan tercapai dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi  secara

efisien.

Faktor-faktor produksi yang diduga berpengaruh terhadap produksi kakao

adalah luas lahan, bibit,pupuk, pestisida, dan tenaga kerja.Pada usahatani

kakao, lahan merupakan faktor produksi utama yang menentukan tingkat

keberhasilan usahatani.Bibit unggul juga merupakan salah satu faktor yang

berperan dalam peningkatan produksi.

Tujuan akhir dari suatu usahatani adalah memperoleh keuntungan yang

maksimum.  Petani sebagai  produsen  tidak hanya berorientasi pada produksi

yang tinggi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada tingginya pendapatan atau

keuntungan yang diperoleh.  Keuntungan  merupakan selisih antara biaya dan

penerimaan.  Besarnya keuntungan yang diterima petani ditentukan oleh

harga hasil produksi dan harga input.  Oleh sebab itu, semakin tinggi harga

yang diterima petani, maka semakin tinggi keuntungan petani.

Keuntungan maksimum akan diperoleh jika petani mampu mengalokasikan

dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara optimal.  Selain itu,

keuntungan yang  diperoleh petani juga tergantung kepada jumlah komoditi
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yang dijual, tingkat harga yang diterima, dan sistem pemasaran komoditi yang

diproduksi.  Oleh karena itu, sistem pemasaran sangat penting untuk diketahui

karena salah satu cara petani untuk memperoleh imbalan keuntungan dari

usahataninya adalah dengan memasarkan hasil produksi kakaonyas. Sistem

pemasaran yang efisien sangat mempengaruhi tingkat pendapatan petani.Agar

sistem pemasaran dapat berjalan seefisien mungkin, maka petani harus

memilih saluran pemasaran yang tepat sehingga mampu menekan biaya

pemasaran. Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 2.
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Gambar 1.Kerangka pemikiran analisis pemasaran serta pendapatan kakao di Lampung Timur, Tahun 2013.
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III. METODE PENELITIAN

A. Konsep dasar dan batasan operasional

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian yang

digunakan untuk memperoleh data dan melakukan analisis yang berhubungan

dengan tujuan penelitian.

Produksikakao adalah jumlah output atau hasil panen kakao dari luas lahan

petani dalam satu kali periode produksi, di ukur dalam satuan ton.

Produktivitas merupakan hasil produksi kakao per hektar, di ukur dalam

satuan ton per hektar (ton/ha).

Pendapatan usahatani adalah total penerimaan di kurangi dengan total biaya

usaha tani kakao selama satu tahun, diukur dalam satuan nilai rupiah (Rp).

Penerimaan total adalah nilai hasil yang di terima oleh petani yang di hitung

dengan mengalikan jumlah produksi yang dengan harga jual kakao, di ukur

dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha tani

kakao dalam satu kali priode produksi yang diukur dalam nilai satuan rupiah

(Rp).
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Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk usahatani

kakao selama satu priode (total dari biaya tetap dan variable), di ukur dalam

satuan rupiah (Rp)

Biaya tetap adalah biaya yang di keluarkan dalam usaha tani yang besar-

kecilnya tidak tergantung dari besar-kecilnya output yang di peroleh, meliputi

Rasio margin kentungan adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang

diperoleh lembaga pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan

pemasaran

Pedagang pengumpul adalah pedagang-pedagang yang membeli kakao dari

petani atau pedagang di bawahnya untuk dijual kembali.Pedagang besar

adalah pedagang yang membeli kakao dari pedagang pengumpul.

Harga tingkat produsen adalah harga kakao yang diterima petani pada waktu

transaksi jual beli, di ukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga tingkat konsumen adalah harga kakao yang dibayarkan konsumen akhir

pada waktu transaksi jual beli, diukur dalam satuan rupiah per kilogram

(Rp/kg).

B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitiandilakukan di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung

Timur. Lokasi dipilih secara sengaja (purposif) dengan pertimbangan bahwa

daerah tersebut merupakan daerah sentra produksi kakao di Kabupaten

Lampung Timur hasil prasurvai menjelaskan bahwa Desa Banjar Agung dan
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Desa Bumi Mulyo merupakan desa sentra produksi kakao di Kecamatan

Sekampung Udik, sehingga dipilih dua desa tersebut sebagai lokasi penelitian

(Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Sekampung Udik, 2013)

Sifat petani kakao sebagai populasi dalam penelitian ini homogen dalam hal :

1. Semua petani menggunakan teknik budidaya yang sama, (2) semua petani

bermaksud menjual produknya, dan (3) semua petani mencari keuntungan

dalam menjual produknya. Populasi petani kakao Desa Banjar Agung

berjumlah163 petani dan Desa Bumi Mulyoberjumlah 150 petani.

Sehingga jumlah populasi petani kakao yang ada padadua desa tersebut

berjumlah 313 petani. Ditentukan jumlah sampel dengan menggunakan

rumus yang merujuk pada teori Sugiarto, dkk. (2003) yaitu := .....................................................................................(11)

Di mana :

n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
S2 = Variasi sampel (5% = 0,05)
Z = Tingkat kepercayaan ( 95% = 1,64)
d = Derajat penyimpanan (5% = 0,05)

Dengan persamaan (11) dapat dihitung (diperoleh) jumlah koresponden

sebanyak := ×( , ) ×( , )( × , ) ( , × , ) .............................................................(12)

=         42,1

0,8 + 0,13

= 45,24 = 45 orang
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Kemudian dari jumlah sampel yang didapat, ditentukan alokasi proporsi

sempel tiap desa dengan rumus :n × ......................................................................................(13)

Di mana :

na = Jumlah sampel desa A (Banjar Agung 163 responden danBumi Mulyo
150 responden)

nab = Jumlah sampel keseluruhan
Na = Jumlah populasi desa A
Nab = Jumlah popilasi keseluruhan

Sehingga diperoleh sampel di Desa Banjar Agung :

na Banjar Agung  = × 45
= 23,43 23 orang

dan di Desa Bumi Mulyo:

na Bumi Mulyo = × 45
=21,56 22 orang

Teknik pengambilan sampel petani dilakukan dengan metode acak sederhana

(simple random sampling ), dengan pertimbangan bahwa responden di daerah

penelitian terdapat keseragaman (homogenitas) dalam hal pengusahaan lahan

dan tidak terlalu tersebar secara geografis.

Untuk lembaga pemasaran diambil lembaga pemasaran yang terlibat langsung

dalam pemasaran kakao di desa penelitian, menggunakan teknik snowball

sampling. Carta pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan

berantai,pelaksanaanya pertama-tama dilakukan interview terhadap petani
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kakao di Desa Banjar Agung dan Desa Bumi Mulyo.Selanjutnya, yang

bersangkutan diminta untuk menyebutkan calon responden lainnya (pedagang

kakao) sehingga didapat suatu rangkai pemasaran. Pengumpulan data

penelitian dilakukan pada bulan Februari 2015-Maret 2015.

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survai dan pengamatan langsung di

lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.  Data primer diperoleh dari petani kakao sebagai responden

melalui teknik wawancara dengan menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan)

yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari study literatur dan dari

lembaga – lembaga / instansi terkait seperti BPS Provinsi Lampung, Dinas

perkebunan Provinsi Lampung, Dinas perkebunan Kabupaten Lampung

Timur.

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif dan kuantitatif.Analisis kualitatif  (deskriptif) digunakan untuk

mengetahui keragaan pasar berdasarkan saluran pemasaran yang ditunjang

oleh informasi data dan hasil pengamatan dilapangan. Analisis kuantitatif

digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan usaha tani dan keragaan

pasar berdasarkan analisis marjin pemasaran, dan RPM (ratio profit margin),

serta elastisitas transmisi harga.
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1. Pendapatan usaha tani kakao

Pendapatan usaha tani kakao dikaji dengan dua indikator yaitu pendapatan

usaha tani kakao dan R/C rasio. Pendapatan usaha tani kakao dalam

penelitian ini adalah nilai produksi yang dipoleh dari produk total

dikalikan dengan harga jual ditingkat petani. Rasio penerimaan atas biaya

menunjukan berapa besar penerimaan yang akan diperoleh dari setiap

rupiah yang dikeluarkan dalam produksi, dengan kata lain analisis rasio

penerimaan atas biaya produksi dapat di gunakan untuk mengukur tingkat

keuntungan kegiatan usahatani, artinya dari rangka rasio peneimaan atas

biaya tersebut dapat diketahui apakah suatu usahatani menguntungkan atau

tidak, rumus umum persamaan pendapatan adalah sebagai berikut :

π= Y .Py – …………………………(14)

di mana :

π = Pendapatan usaha tani
Y = Jumlah produksi kakao
Py = Harga persatuan produksi kakao
Xi = Faktor produksi usaha tani kakao
Pxi = Harga persatuan faktor produksi usaha tani kakao
BTT = Biaya tetap total usaha tani kakao

Untuk melihat penerimaan usaha tani persatuan biaya yang sikeluarkan

digunakan indikator Revenue Cost Ratio (R/C),dimana R/C merupakan

perbandingan antara penerimaan total usaha tani dengan biaya total yang

dikeluarkan selama proses produksi berlangsung.
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Nilai nisbah biaya dan penerimaan dapat diperoleh dari rumus :

R/C= ………………………………………………………………(15)

Dimana :

TR = Total Revenue (penerimaaan total)
TC = Total Cost(biaya total)

Pengambilan keputusan adalah :

a. Jika R/C > 1, maka usaha tani yang dilakukan menguntungkan, karena

penerimaan lebih besar dari biaya total.

b. Jika R/C<1,maka usaha tani yang dilakukan tidak menguntungkan, karena

penerimaan lebih kecil daripada biaya total.

c. Jika R/C=1, maka usaha tani yang di lakukan Ida menguntungkan dan

tidak juga merugi ( impas ), karena penerimaan total sama dengan biaya

total.

2. Efisiensi Pemasaran

Untuk menganalisis sistem pemasaran dapat dilakukan dengan analisis

keragaman pasar. Menurut Hasyim (2003 ), keragaman pasar adalah

sampai sejauh mana pengaruh riil struktur dan prilaku pasar yang

berkenaan dengan harga, biaya, dan volume produksi. Keragaan pasar

dilihat berdasarkan indikator-indikator seperti saluran pemasaran, marjin

pemasaran, radio profit margin (RPM), dan elastisitas transmisi tata niaga.
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(1) Saluran pemasaran

Saluran pemasaran kakaodianalisis secara deskriptif  kualitatif, mulai

dari tingkat produsen,pedagang perantara serta konsumen yang ikut

terlibat dalam proses arus barang. Selain itu dapat dilihat juga fungsi-

fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran

yang di lakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran tersebut. Jumlah

saluran pemasaran yang ikut serta dalam proses pemasaran akan

menentukan apakah sistem pemasaran tersebut efisien atau tuak.

Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka akan

menambah biaya pemasaran yang ikut serta dalam proses pemasaran

akan menentukan apakah sistem pemasaran tersebut efisien atau tidak.

Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka akan

menambah biaya pemasaran yang dikeluarkan.

Panjang pendeknya saluran pemasaran satu barang niaga ditandai

dengan berapa banyaknya pedagang perantara yang dilalui olehbarang

niaga tersebut sejak dari produsen hingga konsumen akhir. Jika

pedagang perantara yang dilaluinya banyak maka di katakana bahwa

seluruh pemasaran dari barang niaga tersebut panjang (Hanafiah dan

Saefudin, 1996)

Lebih lanjut Hanafiah dan Saefudin (1996) mengemukakan jika

saluran pemasaran tersebut panjang, namun fungsi-fungsi

pemasaranyang dilakukan oleh lembaga pemasaran tersebut di

butuhkan serta sulit untuk di perpendek, maka saluran tersebut dapatdi
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katakana efisien. Sebaliknya jika saluran pemasaran tersebut panjang

namun ada fungsi-fungsi pemasaran yang tidak perlu di lakukan

sehingga masih bisa di perpendek, tetapi tidak di lakukan, maka

saluran pemasaran tersebut dapat di katakana tidak efisien.

Jikasaluran pemasaran tersebut pendek dan di rasakan fungsinya

cukupbagi barang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa saluran

pemasaran tersebut efisien. Sebaliknya, jika pemasaran tersebut

pendek dan dirasakan perlu adanya tambahan fungsi-fungsi  pemasaran

yang dilakukan oleh lembaga pemasaran sehingga perlu diperpanjang,

maka dapat dikatakana bahwa pemasaran tersebut tidak efisien.

(2) Marjin pemasaran dan ratio profit margin (RPM).Marjin pemasaran

adalah selisih harga yang di bayar konsumen akhir untuk satu produk

dengan harga yang di terima oleh petani produsen. Nilai marjin

pemassaran dapat di jadikan landasan untuk mengetahui apakah suatu

system pemasaran efisien atau tidak.Perhitungan marjin dan profit

marjin secara matematis  dapat di tulis :

mji = Psi –Pbi,……………………………........................…(16)

atau mji = bti+ πi,………………………………..………….(17)

atau = mji-bti,…………………………………..……….…..(18)

dan total marjin adalah :

Mji =∑mji,……………………………..............................…(19)

atauMji= Pr –Pf…………...................................................…(20)

serta rasio profit marjin :

RPM (%) = .......................................................................(21)
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di mana :

mji = marjin pada lembaga pemasaran tingkat ke-i
Mji = total marjin pada satu saluran pemasaran
Psi = harga jual pada lembaga pemasaran tingkat ke-i
Pbi = harga beli pada lembaga pemasaran tingkat ke-I
πi = keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i
Pғ = harga pada tingkat konsumen i = 1,2,3,… n

Nilai RPM yang relative menyebar merata pada berbagai tingkat

pemasaran merupakan cerminan dari system pemasaran yang efisien.

Jika selisih RPM antar lembaga pemasaran

Sama dengan nol, maka pemasaran tersebut efisien. Sebaliknya jika

selisih RPM lembaga pemasaran tidak dengan sama nol, maka system

pemasaran tersebut tersebut tidak efisien.

(3) Menurut Hasyim (2003), analisis elastisitas transmisi harga, adalah

analisis yang menggambarkan sejauh mana dampak perubahan harga

suatu barang di satu tingkat pasar terhadap perubahan harga barang di

tempat/tingkat pasar lainnya, dengan persamaanya sebagai berikut ini

yaitu :

Eť =
rr

ff

/PδP
/PδP

atau
pf

pr

pr

δpf
Et


 .….…............................…..........(22)

Harga menpunyai hubungan linier, di mana Pғ merupakan fungsi dari

Pŕ, yang secara matematis dapat di tulis sebagai

Pғ =  a+b Pŕ ..........……………………………………................(23)

dari persamaan (22) dan (23) dapat di peroleh :

pr

δpf


= b........................................................................................(24)
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sehingga :

Eť = b . …………………………..…......................................(25)

di mana  :

Eť = Elastisitasi transmisi harga
δ = Diferensiasi atau turunan
Pғ = Harga rata-rata di tingkat produsen
Pŕ = Harga rata-rata ditingkat konsumen akhir
a = Konstanta atau titik potong
b = Koefisien regresi

Hasyim (2003), kriteria pengukuran pada analisis elastisitas transmisi

harga adalah :

(a) Jika Et = 1, berati laju perubahan harga di tingkat

Konsumen/pengecer sama dengan laju perubahan harga di tingkat

,sehingga pasar dianggap sebagai pasar yang bersaing sempurna

dan sistem pemasaran telah efisien.

(b) Jika Et> 1, berati laju perubahan harga di tingkat

Konsumen/pengecer lebih besar dibanding laju perubahan harga di

tingkat produsen. Hal ini menggambarkan bahwa pemasaran

bersaing tidak sempurna,dan sistem pemasaran berlangsung tidak

(belum) efisien.

(c) JikaEt<1, berati laju perubahan harga ditingkat

konsumen/pengecer lebih kecil daripada laju perubahan harga di

tingkat produsen,dan pasar yang dihadapi oleh pemasaran bersaing

tidak sempurna, sehingga sistem pemasaran yang berlangsung

(tidak) efisien.
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IV.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Timur

a.  Letak Geografis

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur. Secara geografis

Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi 105º15’ BT -- 106º20’

BT dan 4º37’ LS -- 5º37’ LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas

wilayah kurang lebih 5.325,03 km2 yang terdiri dari 24 kecamatan dan 257

desa.

Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih

Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung

Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI

Jakarta

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang,

Ketibung, Palas, Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
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4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul, Metro Raya, Kota

Metro, Kecamatan Punggur dan Seputih Raman Kabupaten Lampung

Tengah.

b. Topografi dan Iklim

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat

tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Kabupaten Lampung

Timur pada tahun 2015, suhu rata-rata berkisar antara 20oC sampai 32oC dan

rata-rata banyaknya curah hujan yaitu 1.500 mm/tahun.

c.  Keadaan Demografi

Berdasarkan BPS (2013), penduduk di Kabupaten Lampung Timur tercatat

berjumlah 951.639 jiwa, yangterdiri dari 488.670 penduduk berjenis kelamin

laki-laki dan 462.969 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan.

d. Sarana dan Prasarana

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Lampung yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, yang

terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, tempat peribadatan, koperasi dan

kendaraan. Jika dilihat dari segi infrastruktur, secara umum transportasi antar

daerah relatif lancar, namun memiliki kondisi jalan yang kurang baik, karena

masih berupa kerikil dan tanah.
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2. Keadaan Umum Kecamatan Sekampung Udik

a.  Letak Geografis

Berdasarkan Balai Penyuluhan Pertanian Sekampung Udik (2013), Kecamatan

Sekampung Udik memiliki luas wilayah 33.912,45 m2, yang terdiri dari empat

belas desa, yaitu Desa Gunung Mulyo, Mengandung Sari, Bumi Mulyo, Toba,

Banjar Agung, Bojong, Pugung Raharjo, Gunung Sugih Baru, Sidorejo,

Brawijaya, Bauh Gunung Sari, Gunung Pasir Jaya, Gunung Agung dan Desa

Sindang Anom. Kecamatan Sekampung Udik berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Kecamatan

Way Jepara.

2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jabung,Waway karya dan

Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.

3) Sebelah Timur dengan Kecamatan Bandar Sribhawono.

4) Sebelah Barat dengan Kecamatan Marga Tiga.

b.  Topografi dan Iklim

Pusat pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik berada pada ketinggian 36-

65 meter dari permukaan laut dengan suhu maksimum 320C dan suhu

minimum 200C. Jenis tanah yang terdapat didaerah ini adalah jenis tanah

Podzolik Merah Kuning, dengan tekstur lempung berpasir, pengairan kurang

baik, namun kesuburan tanah cukup baik (Balai Penyuluhan Pertanian, 2012).

c.  Keadaan Demografi, Jenis Lahan Pertanian, Sarana dan Prasarana

Menurut Monografi Kecamatan Sekampung Udik (2013), jumlah penduduk

Kecamatan Sekampung Udik adalah 75.152 jiwa (20.704 kepala keluarga),
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terdiri dari 37.100 jiwa penduduk laki-laki dan 38.052 jiwa penduduk

perempuan. Lahan pertanian di Kecamatan Sekampung Udik meliputi tanah,

dan tanah kering (yang terdiri dari pekarangan, tegal/kebun dan ladang).

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Sekampung Udik terdiri dari

sarana/prasarana pengangkutan, perhubungan, perekonomian, pendidikan,

tempat ibadah, kesehatan dan olah raga.

3. Keadaan Umum Desa Banjar Agung dan Bumi Mulyo

a.  Letak Geografis

Luas wilayah Desa Banjar Agung adalah 500,00 hektar yang terdiri dari 15 RT

(Rukun Tetangga), 4 RW (Rukun Warga), dan 5 dusun.  Desa Banjar Agung

memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

Sebelah Utara : Desa Mengandung Sari

Sebelah Selatan : Desa Sidorejo

Sebelah Timur : Way Sekampung

Sebelah Barat : Desa Gunung Sugih Baru dan Bojong

Sedangkan Luas wilayah Desa Bumi Mulyo adalah 600,00 hektar yang terdiri

dari 17 RT (Rukun Tetangga), 4 RW (Rukun Warga), dan 4 dusun.  Desa Bumi

Mulyo memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

Sebelah Utara : Desa Toba

Sebelah Selatan : Desa Brawijaya

Sebelah Timur : Way Sekampung

Sebelah Timur : Desa Gunung Pasir Jaya dan Pugung Raharjo.
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b.  Jenis Lahan Pertanian

Lahan pertanian di Desa Bumi Mulyo dan Desa Banjar Agung meliput tanah

kering. Tanah kering (ladang dan kebun) diusahakan untuk tanaman semusim

(seperti tanaman singkong) dan tanaman perkebunan (seperti kakao).

Desa Bumi Mulyo dan Banjar Agung tanaman perkebunan yang banyak

diusahakan adalah kakao dengan total luas 613 hektar. Pengembangan

tanaman perkebunan kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten

Lampung Timur sudah cukup maju di karenakan hampir sebagian besar petani

memilih tanaman kakao sebagai penghasilan utama. Tanaman kakao

merupakan salah satu komoditi yang potensial di Lampung Timur,Sekampung

Udik merupakan Kecamatan terbesar penghasil kakao.  Kabupaten Lampung

Timur yang mempunyai potensi lahan kering yang luas dan adanya minat

masyarakat yang tinggi akan tanaman kakao, sehingga tanaman kakao sangat

berpotensi untuk dikembangkan.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Usahatani kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

menguntungkan bagi petani, dengan rasio antara penerimaan dengan total

biaya sebesar 2,32 serta besar pendapatan atas biaya total sebesar

Rp8.968.815,30.

2. Sistem pemasaran kakao di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten

Lampung Timur berlangsung tidak efisien. Hal ini ditunjukkan oleh rantai

pemasaran yang masih panjang, Ratio profit Margin (RPM) antara lembaga

perantara pemasaran yang terlibat tidak merata dan nilai elastisitas tranmisi

harga lebih dari satu, yaitu sebesar 1,05 yang menunjukkan bahwa pasar yang

terjadi adalah pasar tidak bersaing sempurna.

B.    Saran

1.   Bagi petani diharapkan mampu mengalokasikan penggunaan input yang

sesuai dosis anjuran BPP ( Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Sekampung Udik).  Dilihat dari produsen share (PS) yang diterima produsen
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(petani kakao) terhadap harga yang dibayar oleh konsumen akhir, disarankan

petani untuk menjual kakao dengan saluran pemasaran IV.

2.   Bagi pemerintah, dalam hal ini BPP (Balai Penyuluhan Pertanian ),

diharapkan mampu melakukan sosialisasi penggunaan pupuk sesuai anjuran,

sehingga penggunaan pupuk menjadi optimal.

3. Bagi peneliti lain, disarankan agar dapat membahas lebih lanjut mengenai

hubungan antara pendapatan rumah tangga dengan efisiensi faktor produksi

kakao di daerah tersebut.
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