
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

terdiri dari lima pola saluran pemasaran. Kegiatan pemasaran kelapa dalam 

melibatkan beberapa lembaga untuk menyampaikan kelapa dari petani hingga ke 

konsumen akhir. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa pembelian dan penjualan, fungsi fisik 

berupa transportasi/pengangkutan dan penyimpanan, dan fungsi fasilitas berupa 

fungsi penganggungan resiko, fungsi pembiayaan, dan fungsi informasi pasar. 

Struktur pasar yang terbentuk pada setiap tingkat lembaga pemasaran kelapa 

dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbeda. Struktur pasar yang dihadapi 

oleh petani cenderung oligopoli. Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengumpul 

desa cenderung mengarah ke struktur oligopoli.  Struktur pasar yang dihadapi 

pedagang pengumpul kecamatan adalah oligopsoni. Sedangkan struktur pasar yang 

dihadapi oleh pedagang pengumpul kabupaten adalah oligopoli. Perilaku pasar secara 

umum dapat terlihat dari praktik penjualan dan pembelian, sistem pembentukan harga 

dan pembayaran, dan adanya kerjasama antar lembaga pemasaran. Sistem 

pembentukan harga secara tawar-menawar, namun harga di tingkat petani sering 

ditentukan oleh pedagang pengumpul. Harga yang terbentuk di antara pedagang 

mengikuti harga pasar yang berlaku pada saat itu. Sistem pembayaran yang dilakukan 

berupa sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran kemudian. Kerjasama yang 



terbentuk antara petani dengan lembaga pemasaran lainnya sudah berlangsung cukup 

lama sehingga terjalin hubungan saling percaya. Sedangkan berdasarkan kinerja pasar 

menunjukkan bahwa penyebaran marjin, farmer’s share, dan rasio keuntungan tidak 

merata pada masing-masing lembaga pemasaran. Berdasarkan kondisi saat ini dan 

hasil analisis yang telah dilakukan, saluran pemasaran lima (petani-pedagang 

pengumpul kecamatan–agen dalam kabupaten) merupakan alternatif saluran 

pemasaran yang relatif efisien yang dapat dipilih oleh petani. Hal tersebut didasarkan 

pada hasil analisis yang telah dilakukan pada pola saluran pemasaran yang terbentuk, 

kemerataan fungsi-fungsi pemasaran, struktur pasar yang dihadapi, perilaku pasar, 

dan keragaan pasar yang diukur dari sebaran marjin pemasaran, (farmer’s share), dan 

rasio keuntungan atas biaya biaya. 

 

5.2  Saran 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan system pemasaran 

kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :  

Petani sebaiknya menggunakan pola saluran pemasaran lima untuk pemasaran 

kelapa. Dilihat dari struktur, perilaku, dan kinerja pasar pola penyebaran fungsi-

fungsi pemasaran, margin dan keuntungan cukup merata pada lembaga pemasaran 

yang terlibat. Pada pola ini petani tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan 

kelapa serta pembayaran yang dilakukan adalah tunai.  

Dalam mengembangkan komoditi kelapa dalam di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat petani memerlukan suatu wadah yang tidak hanya memasarkan hasil 

panen tetapi juga dapat memberikan kegiatan pembinaan baik dalam hal budidaya 



maupun dalam hal pemasaran, sehingga posisi tawar di tingkat petani menjadi kuat 

dan memberikan kepuasan kepada pelaku-pelaku pemasaran yang terlibat di 

dalamnya seperti petani, perantara pemasaran dan konsumen akhir. 

 


