
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Tanaman kelapa (Cocos nucifera L) dikenal sebagai tanaman serbaguna. 

Bagi Indonesia, tanaman kelapa merupakan salah satu tanaman perkebunan yang 

“bukan impor” kolonialis Belanda, sehingga tanaman kelapa tidak berkembang 

pesat sebagai suatu perkebunan besar seperti halnya komoditi perkebunan lainnya. 

Sebagian perkebunan kelapa dalam terletak di sepanjang pantai yang tersebar di 

seluruh kepulauan nusantara (Awang, 1994). Tanaman kelapa termasuk salah satu 

sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di seluruh pelosok tanah 

air. Karena alasan tersebut maka pemerintah daerah setempat biasanya giat 

melakukan peremajaan dan perluasan areal perkebunan kelapa untuk 

meningkatkan produksinya (Winarno, 2014). 

Berdasarkan sumber dari Kementrian Perindustrian (2010), Indonesia 

merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan 

luas areal 3,88 juta hektar (97% merupakan perkebunan rakyat), memproduksi 

kelapa 3,2 juta ton setara kopra. Kelapa diusahakan di seluruh provinsi di 

Indonesia yang tersebar pada ketinggian 0-700 m dpl, pada tanah mineral sampai 

tanah gambut, beriklim basah sampai kering. Areal terkonsentrasi di tiga wilayah, 

yaitu Sumatera (32,8%), Jawa dan Bali (26,2%), serta Sulawesi (18,4%). Jika 

dilihat dari luas wilayah dalam hubungannya dengan luas areal kelapa yang ada 

maka potensi pengembangan terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Elly et 

al., 2013).  



Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil kelapa yang 

memiliki potensi pengembangan cukup besar. Luas perkebunan kelapa Jambi 

pada tahun 2014 menempati urutan sepuluh besar setelah Provinsi Lampung, yaitu 

119,2 hektar atau 3,14 persen dari total luas areal kelapa Indonesia dengan 

produksi sebanyak 95,5 ribu ton (Lampiran 1). Pada luas perkebunan kelapa 

dalam di Provinsi Jambi tahun 2012-2014 tersebut, 95 persennya terkosentrasi di 

dua kabupaten yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat (Lampiran 

2). Walaupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas areal kelapa 

terluas di Provinsi Jambi tahun 2012-2014, namun Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat adalah daerah produksi terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di 

Provinsi Jambi. Kelapa dalam merupakan komoditi unggulan utama di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

Berdasarkan data pada Lampiran 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 

luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 58.715 

hektar atau 49,60 persen dari total luas areal kelapa Provinsi Jambi, dengan 

jumlah produksi sebesar 51.013 ton. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

dengan luas 54.441 hektar atau sekitar 45,99 persen dari total luas areal kelapa 

Provinsi Jambi dengan jumlah produksi sebesar 54.766 ton. Bagi sebagian besar 

masyarakat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkebunan kelapa dalam 

merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting dan merupakan sumber 

penghasilan utama yang dikelolah secara intensif, sehingga ketergantungan petani 

terhadap perkebunan kelapa sangat tinggi. Peranan komoditi kelapa dalam sangat 

besar mengingat mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun secara 

terus menerus dan siap dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani.  



Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kecamatan yang merupakan sentra 

produksi kelapa dalam adalah Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara 

dan Kecamatan Senyerang. Hal ini dikarenakan beberapa kecamatan tersebut 

memiliki luas areal dan produksi yang paling tinggi. Perkembangan luas areal dan 

produksi masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Kelapa Dalam di Kabupaten  

 Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2014 

 

No 

 

Kecamatan 

2012 2013 2014 

Luas 

Areal 
Produksi 

Luas 

Areal 
Produksi 

Luas 

Areal 
Produksi 

1 Tungkal Ilir 5.936 5.653 5.935 5.732 5.985 5.932 

2 Seberang Kota 4.119 4.922 4.127 5.506 4.676 5.747 

3 Bram Itam 5.737 6.299 5.737 6.264 5.690 6.543 

4 Betara 4.239 3.281 4.238 1.566 4.238 1.857 

5 Kuala Betara 9.024 9.706 9.024 10.729 9.224 10.824 

6 Pengabuan 13.540 14.470 13.565 13.364 13.510 13.564 

7 Senyerang 10.953 11.952 10.993 10.154 11.013 10.254 

8 Merlung 0 0 0 0 0 0 

9 Muara Papalik 0 0 13 2 13 2 

10 Renah Mendaluh 11 4 12 4 12 4 

11 Tungkal Ulu 3 3 3 3 3 3 

12 Batang Asam 14 7 16 11 16 0 

13 Tebing Tinggi 58 46 61 47 61 36 

Jumlah Total 53.634 56.343 53.724 53.382 54.441 54.766 
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2014) 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa luas areal tanaman kelapa 

terbesar terdapat di Kecamatan Pengabuan pada tahun 2014 mencapai 13.510 

hektar atau 24,82% dari luas seluruh tanaman kelapa, dengan jumlah produksi 

sebesar 13.564 ton. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Kuala Betara dengan 

luas areal tanaman kelapa mencapai 9.224 hektar atau 16,94% dari luas seluruh 

tanaman kelapa, dengan jumlah produksi sebesar 10.824 ton. Serta diikuti oleh 

Kecamatan Senyerang yang memiliki luas areal tanaman kelapa sebesar 11.013 

hektar atau 20,22% dari luas seluruh tanaman kelapa dengan jumlah produksi 

sebesar 10.254 ton.  



Badan Litbang Pertanian (2005) menyebutkan bahwa daya saing produk 

kelapa pada saat ini terletak pada industri hilirnya, tidak lagi pada produk primer, 

dimana nilai tambah dalam negeri yang dapat tercipta pada produk hilir dapat 

berlipat ganda daripada produk primernya. Industri kelapa hilir adalah industri 

kelapa yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri kelapa menjadi produk 

akhir yang digunakan oleh industri seperti karbon aktif, minyak kelapa, coconut 

cream dan lain sebagainya. Tetapi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya 

terdapat sebanyak 3 buah perusahaan minyak kelapa yang mempunyai surat izin 

usaha (Lampiran 3). Ketiga perusahaan tersebut mempunyai total kapasitas 

produksi sebesar 12.735 ton minyak kelapa dari jumlah total produksi tanaman 

kelapa di kabupaten tersebut. Hal ini terjadi karena tidak semua produksi kelapa 

dijual petani dalam bentuk kopra sebagai bahan baku perusahaan minyak kelapa, 

melainkan sebagian besar produksi kelapa masih dijual dalam bentuk kelapa 

butiran. Salah satu alasan yang membuat sebagian besar petani menjual kelapa 

dalam bentuk kelapa butiran adalah besarnya biaya pemasaran dan kurangnya 

prasarana yang dimiliki petani dalam mengolah kelapa butir menjadi kopra. 

Sehingga sebagian besar kegiatan pemasaran kelapa di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat masih dalam bentuk primer.  

Dalam memasarkan kelapa butir petani dihadapkan pada panjangnya rantai 

pemasaran yang dilalui sehingga pendapatan petani cenderung kurang optimal. 

Banyaknya lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat menyebabkan perbedaan 

harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen sangat tinggi, hal ini sejalan 

dalam penelitian (Elly et al., 2013) yang menyatakan bahwa adanya beberapa 

saluran pemasaran yang terlibat akan menyebabkan tingkat margin, biaya 



pemasaran dan keuntungan yang berbeda, pembagian keuntungan yang adil di 

antara pelaku dalam pemasaran sangat ditentukan oleh efisiensi pemasaran. 

Produksi kelapa butir yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

didistribusikan tidak hanya di daerah lokal saja namun juga di luar Provinsi 

Jambi. Kondisi demikian menyebabkan jarak pemasaran kelapa butir ke daerah 

konsumen relatif jauh dan melibatkan berbagai pedagang perantara. Agar kualitas 

produk tetap baik dan sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat maka 

perantara pemasaran membutuhkan perlakuan-perlakuan seperti fungsi 

pengangkutan, penyimpanan dan penyortiran, dan aktivitas lainnya. Semua 

perlakuan tersebut tentu menimbulkan biaya pemasaran dan pedagang perantara 

akan mengambil keuntungan atas biaya dan jasa dalam memasarkan komoditinya. 

Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan harga di tingkat konsumen menjadi 

tinggi sementara harga yang diterima petani menjadi rendah.   

Menurut Verina (2001), harga merupakan elemen penting dalam strategi 

pemasaran. Persoalan mutu dan harga kelapa merupakan bagian dari masalah 

pemasaran kelapa yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai dampak 

langsung terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sistem pemasaran kelapa. 

Pada survei awal di lapangan, harga kelapa yang diperoleh di tingkat produsen di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkisar Rp.1.700/butir. Namun untuk 

pemasaran kelapa butir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini kelapa yang 

dipasarkan tidak masuk ke pasar Kota Jambi, melainkan dipasarkan ke luar 

Provinsi Jambi langsung melalui agen-agen besar seperti agen dari Provinsi 

Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Bandung dan Pontianak dan dijual dengan 

harga berkisar Rp.3.500/butir. Kemudian dari agen-agen besar luar provinsi ini 



biasanya kelapa akan diekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, 

Thailand, Philipina dan Cina.  

Masalah mendasar yang dihadapi petani kelapa di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat adalah posisi tawar petani lemah dalam penentuan harga. Kondisi 

pasar yang tidak bersaing mempengaruhi perilaku lembaga pemasaran berupa 

mekanisme penentuan harga. Namun bagaimana respon dan seberapa cepat 

perubahan harga tersebut dirasakan pada setiap lembaga pemasaran akan 

diketahui melalui analisis kinerja pasar. 

Berdasarkan produk akhir kelapa dalam yang paling banyak dipasarkan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kelapa butir, maka terbentuklah kinerja 

pemasaran kelapa, mulai dari (1) Petani – (2) Pedagang pengumpul – (3) Agen. 

Dengan demikian dari kondisi tersebut, maka diadakan penelitian mengenai 

pemasaran kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian yang 

dilakukan meliputi, struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar dalam 

pemasaran kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tujuannya adalah 

untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pola pemasaran yang 

termasuk didalamnya situasi pasar serta seberapa besar tingkat efisiensi 

pemasaran kelapa dalam yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mempelajarinya melalui suatu 

penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Pemasaran Kelapa Dalam (Cocos 

Nucifera L) Dengan Pendekatan Structure, Conduct, and Performance (SCP) 

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Tanaman kelapa yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

didistribusikan di dalam dan di luar Provinsi Jambi. Untuk meningkatkan 

pendapatan petani kelapa maka dapat dilakukan dengan menambah nilai guna 

bentuk yaitu dengan mengolah kelapa menjadi kopra sebagai bahan baku industri, 

namun pada kenyataannya tidak semua produksi kelapa di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat dijual dalam bentuk kopra melainkan sebagian besar dijual dalam 

bentuk kelapa butiran. Pada sisi sistem pemasaran kelapa, pendapatan petani akan 

meningkat dengan semakin efisiennya saluran pemasaran kelapa, semakin jauh 

jarak konsumen maka semakin panjang dan rumit jalur pemasaran yang harus 

dilalui karena akan melibatkan banyak lembaga pemasaran dan pelaksanaan 

fungsi-fungsi pemasaran.  

Banyaknya perlakuan dan biaya yang dikeluarkan akan berdampak pula pada 

besarnya keuntungan yang tidak merata pada pihak-pihak yang terkait di dalam 

pemasaran kelapa. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih harga yang jauh antara 

petani sebagai produsen dan konsumen. Adanya kesenjangan harga antara petani, 

pedagang pengumpul dan agen juga disebabkan kurangnya informasi pasar yang 

dibutuhkan oleh pelaku pasar yang terlibat dalam aktivitas pemasaran. Hal ini 

mengakibatkan struktur pasar tidak bersaing sempurna, pasar tidak terintegrasi 

secara sempurna, margin pemasaran tinggi, share biaya dan keuntungan diantara 

lembaga pemasaran distribusinya tidak merata yang berakibat pada pendapatan 

petani produsen rendah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam 

penelitian ini adalah berapa margin pemasaran yang tercipta, bagian harga yang 



diterima petani, dan bagaimana saluran pemasaran kelapa yang efisien. Sistem 

pemasaran yang efisien dapat diketahui dengan menganalisis struktur, perilaku, 

dan kinerja pasar.  

Sehubungan dengan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran saluran pemasaran kelapa dalam di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat ? 

2. Apakah efisiensi pemasaran kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dapat dilihat dari market structure, market conduct and market 

performance (SCP) ?  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan   

untuk: 

1. Untuk mengetahui gambaran saluran pemasaran kelapa dalam di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

2. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran kelapa dalam di Kabupaten Tanjung 

Jabung Baratdilihat dari market structure, market conduct and market 

performance (SCP).  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yaitu sebagai : 



1. Dari penulisan penelitian ilmiah ini diharapkan sebagai sumber bahan 

informasi bagi petani dalam memilih sistem pemasaran kelapa dalam yang 

efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. 

2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna 

memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Jambi.



 


