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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui besarnya nilai tambah yang 
dihasilkan dari kelapa setelah diolah menjadi kopra di Kecamatan Nipah Panjang 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2) Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran 
kopra di Kecamatatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2017. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dan penentuan 
sampel petani dilakukan dengan menggunakan teknik porpotional random sampling dan 
sampel pedagang menggunakan teknik snowball sampling. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis nilai tambah metode Hayami dan Analisis efisiensi pemasaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan petani dari 
pengolahan kelapa menjadi kopra tergolong rendah yakni sebesar Rp. 1426,58/Kg 
dengan rasio nilai tambah 47,51 %. Terdapat dua saluran pemasaran di daerah 
penelitian. Saluran I (petani - pedagang pengumpul - pedagang besar - pabrik) dengan 
nilai efisiensi 0,94 sedangkan pada saluran II (petani - pedagang besar - pabrik) dengan 
nilai efisiensi 1,04. Saluran pemasaran yang lebih efisien terdapat pada saluran II karena 
saluran pemasarannya lebih pendek. 

Kata kunci : kopra, nilai tambah, saluran pemasaran, efisiensi  

 

ABSTRACT 
 
 The purpuse of this study was 1) To determine the value added value of 
coconut after being processed into copra in Nipah Panjang District Tanjung Jabung Timur 
Regency. 2) To know the level of marketing efficiency of copra in Nipah Panjang District, 
Tanjung Jabung Timur Regency. This research was conducted in September - October 
2017. The data used are primary data and secondary data. The location determination 
was done purposively and the sampling of the farmers was done by using the 
porpotional random sampling technique and the merchant sample using the snowball 
sampling technique. Data analysis methods used are Hayami value added analysis and 
marketing efficiency analysis. The results showed that the value added produced by 
farmers from coconut processing into copra is low ie Rp. 1426,58/ Kg with value added 
ratio 47,51%. There are two marketing channels in the research area. Channel I (farmers 
- collector traders - wholesalers - factories) with an efficiency value of 0.94 whereas on 
channel II (farmers - wholesalers - factories) with an efficiency rating of 1.04. More 
efficient marketing channels are on channel II because the marketing channel is shorter. 
 
Keywords: copra, value added, marketing channel, efficiency 



 PENDAHULUAN 

Sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan ekonomi di 
Indonesia. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan masih memegang peranan 
penting dari semua kegiatan yang kini sedang dilaksanakan, karena penerimaan devisa 
negara Indonesia sebagian besar diperoleh dari sektor pertanian. Selain itu sektor 
pertanian merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat indonesia, serta mampu 
mendorong suatu kegiatan di sektor industri.  

Nipah Panjang merupakan salah satu sentra produksi kelapa. Mayoritas sumber 
penghasilan utama penduduknya berasal dari pertanian dengan komoditi utama kelapa. 
Jumlah petani kelapa yang terdapat di Kecamatan Nipah Panjang sebanyak 1.560 KK. 
Kelapa telah dikembangkan di Kecamatan Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur sebagai 
produk dari kelapa yaitu kopra yang memiliki nilai tambah dari kelapa tersebut. Bagi 
petani kelapa di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur kelapa 
dijual dalam bentuk butiran dan kopra. 

Petani kelapa di Kecamatan Nipah Panjang menjual kelapa dalam bentuk butiran 
dan dalam bentuk olahan yaitu kopra, ke tengkulak, berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari penyuluh pertanian setempat bahwa masih banyak petani yang menjual 
kelapa butiran atau sekitar 35 % dari total petani kelapa di Kecamatan Nipah Panjang . 
Jika dilihat dari segi harga, harga kopra lebih tinggi dibandingkan dengan harga kelapa 
butiran. 
Tabel 1. Perkembangan Harga Rata-Rata Kelapa Butiran dan Kopra Tingkat Petani 

Tahun 2015 

 
Harga 

Harga 

Kelapa Butiran (Rp/butir) Kopra (Rp/Kg) 

2011 1.600 5.276 
2012 655 3.753 
2013 923 5.343 
2014 1.325 7.450 
2015 1.443 7.854 

 Biaya yang dikeluarkan petani di Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
dalam mengolah kelapa menjadi kopra akan berpengaruh terhadap pendapatan yang 
diperoleh petani. Tinggi rendahnya hasil produksi dan harga kelapa dan kopra yang 
berfluktuasi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Pada sisi sistem 
pemasaran kopra, pendapatan petani akan meningkat dengan semakin efisiennya 
saluran pemasaran kopra. Saluran pemasaran yang tepat maka nilai tambah yang 
diperoleh petani juga meningkat. Umumnya petani kelapa di Kecamatan Nipah Panjang 
dalam memasarkan kopra, sangat bergantung pada pedagang pengumpul, meskipun 
demikian belum ada informasi yang pasti tentang sistem pemasaran kopra yang 
menyangkut lembaga pemasaran, saluran pemasaran dan margin pemasaran kopra di 
Kecamatan Nipah Panjang. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian untuk mendapatkan 
informasi tersebut. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka untuk itu perlu dilakukannya penelitian 
secara langsung mengenai “Analisis Nilai Tambah Kelapa Dalam dan Pemasaran Kopra di 
Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

METODE PENELITIAN 
 Penelitian dilaksanakan secara purposive dengan mengambil sampel dari petani 
yang mengusahakan kopra di Kecamatan Nipah Panjang dengan pertimbangan bahwa 



Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu wilayah sentra produksi kelapa yang 
diolah menjadi kopra Ruang lingkup penelitian ini adalah difokuskan pada petani yang 
mengolah kopra yang mencangkup proses produksi, penggunaan bahan baku, biaya 
produksi, harga jual yang bertujuan untuk melihat besarnya nilai tambah yang dihasilkan 
dari kopra, serta pemasaran kopra untuk melihat efisiensi pemasaran yang mencangkup 
saluran pemasaran, marjin pemasaran dan biaya pemasaran. 
Sumber Data 
 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber datanya. 
Sumber primer dalam penelitian ini adalah petani yang wilayah usahataninya berada di 
Nipah Panjang. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Literatur atau Jurnal 
Metode Penarikan Sampel 
penelitian ini dilaksanakan di Nipah Panjang I, Nipah Panjang II dan Desa Sungai Tering. 
Metode penarikajn sampel yang digunakan adalah metode propotional random 
sampling  jumlah populasi petani kopra di Kecamatan Nipah Panjang sebesar 1.560 
orang. Dengan menggunakan rumus Slovin maka besar sampel yang diperoleh 42 orang. 
Untuk pengambilan sampel pedagang perantara ditentukan dengan metode snowball 
sampling. Besar sampel pedagang pengumpul yang diperoleh sebanyak 5 orang dan 
pedagang besar sebanyak 4 orang.  
Metode Analisis Data 
Metode analisis untuk menganalisis nilai tambah yang diperoleh petani dalam mengolah 
kelapa menjadi kopra menggunakan Metode Hayami, untuk menghitung biaya 
pemasaran, marjin pemasaran, price spread, dan share margin untuk setiap saluran 
pemasaran menggunakan analisis tabulasi sederhana. Untuk mengetahui tingkat 
efisiensi pemasaran menggunakan rumus sebagai berikut; 

         Jl + Jp                  
    E =              
                       Op +  Ot 

Dimana; 
 
 Jl  = keuntungan lembaga tata niaga 
 Jp = keuntungan produsen  
 Op = Ongkos produksi dan pemasaran yang dikeluarkan oleh petani  
Ot = Ongkos lembaga tataniaga 

Konsepsi Pengukuran 
1.  Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Bahan 

baku yang digunakan adalah  kelapa butir  (Kg). 
2. Faktor konversi adalah perbandingan banyaknya output yang dihasilkan dari satu-

satuan input bahan baku (Kg) 
3. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan biaya total selain tenaga 

kerja yang terjadi pada setiap proses (Rp/Kg) 
4. Rasio nilai tambah adalah persentase antara nilai tambah dengan nilai output 

produk(%) 
5.   Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dalam 

menyalurkan kopra dari produsen ke konsumen akhir. 
6. Share margin adalah presentase antara harga jual petani terhadap harga beli 

konsumen. 



7. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan antara keuntungan produsen dan 
lembaga tata niagadengan ongkos yang dikeluarkan pada proses tata niaga dan 
produsen. 

 
HASIL DAN PEMABAHASAN 

 
Tabel 2. Analisis Nilai Tambah Pengolahan Produk 

No. Variabel Kopra 

 Output, Input, dan Harga 
1. Output yang dihasilkan (kg/ proses produksi) 263 
2. Bahan baku yang digunakan (kg/proses produksi) 732 
3. Tenaga kerja (jam/ proses produksi) 16,1 

4. Faktor konversi (1/2) 0,359 
5. Koefisien tenaga kerja (3/2) 0,022 
6. Harga output (Rp/kg) 8357 

7. Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/Jam kerja) 4251 

 Pendapatan dan Keyntungan 
8. Harga bahan baku (Rp/kg bahan baku) 1500 

9. Sumbangan input lain (Rp/kg output) 76 
10. Nilai output (4 x 6)(Rp/kg) 3002,58 

11. a. Nilai tambah (10 – 9 – 8) (Rp/kg) 1426,58 

 b. Rasio nilai tambah (11a/10 x 100%) (%) 47,51 
12. a. Imbalan tenaga kerja (5 x 7) (Rp/kg) 93,50 

 b. Bagian tenaga kerja (12a/11a x 100%) (%) 0,07 

13.   a. Keuntungan (11a – 12a) (Rp/kg) 1333,08 
 b. Tingkat  keuntungan (13a/11a x 100%) (%) 44,40 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa bahan baku yang digunkan sebanyak 732 Kg Harga 

rata-rata bahan baku yaitu kelapa sebesar Rp.1.500/Kg. Faktor konversi konversi pada 
proses pengolahan kelapa menjadi kopra terhadap pemakaian bahan baku sebesar 
0,359 artinya untuk setiap penggunaan bahan baku 1 Kg kelapa mampu menghasilkan 
0,359 kg kopra.  Rata-rata tenaga kerja bekerja selama 16,1 jam untuk pengolahan 
kelapa menjadi kopra. Rata-rata tenaga kerja bekerja selama 16,1 jam untuk pengolahan 
kelapa menjadi kopra. Nilai tambah dari hasil pengolahan kelapa menjadi kopra dengan 
harga output kopra Rp. 8.357/Kg. Sedangkan rata-rata sumbangan input lain untuk 
kopra sebesar Rp. 76/Kg. Rata-rata nilai tambah dari produk olahan kelapa menjadi 
kopra tergolong rendah yaitu sebesar Rp.1.426,58/Kg. Nilai tambah diperoleh dari hasil 
pengurangan nilai produk dengan harga bahan baku dan bahan tambahan pengolahan. 
Rasio nilai tambah yang dihasilkan sebesar 47,51 %, artinya 47,51 % dari nilai output 
merupakan nilai tambah yang diperoleh dari hasil pengolahan kelapa menjadi kopra. 
Ratio nilai tambah < 50% dikatakan rendah berarti pengolahan kelapa menjadi kopra 
memiliki nilai tambah yang rendah. Tinggi rendahnya nilai tambah dipengaruhi oleh 
rasio nilai tambah. 

Keuntungan yang diperoleh dari pengolahan kelapa menjadi kopra adalah sebesar 
Rp. 1333,08/Kg. Rasio keuntungan yang dihasilkan sebesar 44,40 %. Artinya 44,40 % dari 
nilai output merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan kelapa 
menjadi kopra. 
Saluran pemasaran kopra 



Saluran pemasaran kopra di derah penelitian terdapat 2 saluran pemasaran, mulai dari 
petani ke pedagang pengumpul hingga pedagang besar serta pabrik dan mulai dari 
petani ke pedagang besar dan pabrik. Berdasarakan hasil penelitian maka dapat 
digambarkan secara ringkas saluran pemasaran di daerah penelitian sebagai berikutl; 
 
 
   Rp.8197                 Petani                  Rp.8944  

       33 orang  I                          9 orang 

        (79,6 %)          5 orang (100 %)       Rp.8980                      (21,4 %)                                              

Pedagang pengumpul     Pedagang besar 

               Rp.9800 

                   2 orang (50 %)  II  
                                                      Pabrik kelapa      Rp. 9700             2 0rang  
          (50 %) 

Keterangan :  Saluran I 
  Saluran II 

Gambar 1. Saluran pemasaran di Kecamatan Nipah Panjang 

Pola Saluran Pemasaran I 
Pada saluran I, sebanyak 33 petani (79,6 %) menjual kopra ke pedagang 

pengumpul yang ada di Kecamatan Nipah Panjang kemudian sebanyak 5 orang 
pedagang pengumpul  menjual ke pedagang besar kemudian sebanyak 2 orang 
pedagang besar (50 %) dari total pedang besar langsung menjual ke pabrik kelapa. 
Biasanya pedagang pengumpul datang membeli kopra ke petani tetapi ada juga yang 
datang ke pedagang pengumpul karena jarak antara rumah pedagang pengumpul dan 
petani tidaklah jauh. Pedagang pengumpul membawa kopra menggunakan mobil L-300. 
Pedagang pengumpul membeli kopra dengan harga Rp.8197/kg Kopra yang di beli 
pedagang pengumpul dari petani berkisar 3-6 Ton Per minggu yang di bungkus dengan 
karung kemudian di jual ke pedagang besar dengan harga rata-rata Rp.8980/Kg atau 
lebih tinggi 8,71 % dari harga jual ke pedagang pengumpul. Setelah itu pedagang besar 
menjual kembali kopra ke pabrik kelapa dengan volume penjualan 12-14 Ton per 
minggu dengan rata-rata harga jual Rp.9.700/Kg.  
Pola Saluran Pemasaran II 

Pada saluran II, sebanyak 9 petani (21,4 %) menjual kopra langsung ke pedagang 
besar. Petani hanya sedikit yang menjual ke pedagang besar karna beberapa alasan yaitu 
petani sudah terbiasa atau terikat untuk menjual kopra kepedagang pengumpul, petani 
lebih mudah menjual kopra ke pedagang pengumpul karna pedagang pengumpul datang 
ke petani sedangkan jika menjual ke pedagang besar petani harus datang ke pedagang 
besar sehingga akan mengeluarkan biaya pemasaran lagi, alasanya lainnya adalah skala 
penjualan  kecil  atau tidak terlalu besar sehingga menjualnya ke pedagang pengumpul 
saja.  Rata- rata harga jual Rp. 8944/Kg. Kopra yang dibeli pedagang besar dari petani 
dan pedagang pengumpul 9–12 Ton Per minggu. Alasan petani menjual ke pedagang 
besar langsung adalah karena harga jual kopra lebih tinggi dibandingkan menjual 
kepedagang pengumpul atau lebih tinggi 8,35 % dari harga jual ke pedagang pengumpul 
serta sudah mengenal dekat pedagang besar. Kemudian sebanyak 2 orang pedagang 



besar (50 %) menjual kembali kopra ke pabrik dengan volume penjualan 9 - 14 Ton per 
minggunya dengan harga jual Rp. 9.800/K 
Tabel 3. Biaya-Biaya Pemasaran, Price Spread dan Marjin Pemasaran Pada Saluran 

Pemasaran I Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Tahun 2017 

 

Lembaga pemasaran 
Price Spread 

(Rp/Kg) 
Share Marjin 

(%) 

Petani    
Harga Jual Petani 8197 83,64 
Biaya Produksi 3495  
Marketing Lost 327,3  
Total Biaya 3822,3 39,00 
Profit Margin 4374,7 44,64 
Nisbah Marjin Keuntungan  1,145  
Pedagang Pengumpul    
Harga Beli PP 8197  
Biaya Pemasaran 514,62  
Harga Jual 8980  
Profit Marjin 263,38  
Marjin Pemasaran 783  
Nisbah Marjin Keuntungan  0,522  
Pedagang Besar   
Harga Beli PP 8980  
Biaya Pemasaran 726,44  
Harga Jual 9800  
Profit Marjin 93,56  
Marjin Pemasaran 1603 16,36 
Nisbah Marjin Keuntungan  0,129  
Konsumen Akhir (Pabrik)  9800          100 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa harga jual Rp.8.197/Kg, dimana biaya produksi 

sebesar Rp. 3.495/Kg dan biaya pemasaran sebesar Rp.327,3/Kg. Bagian yang diterima 
petani sebesar 83,67 % dan keuntungan yang diperoleh petani sebagai produsen adalah 
sebesar Rp.4.374,7/Kg dan nisbah marjin keuntungan sebesar 1,145. Harga beli 
pedagang pengumpul dari petani adalah sebesar Rp.8.157/Kg, dimana biaya tataniaga 
yang ditanggung oleh pedagang pengumpul sebesar Rp. 514,62/Kg. Harga beli pedagang 
besar dari pedagang pengumpul adalah sebesar Rp.8980/Kg. Biaya tataniaga yang 
ditanggung oleh pedagang besar sebesar Rp. 726,44/Kg. Diketahui marjin pemasaran 
pedagang besar dengan petani adalah sebesar Rp.1603/kg dengan share marjin 16,36 %. 
Marjin pemasaran diperoleh dari selisih antara harga jual pedagang dengan harga jual 
petani. Bagian yang diterima petani sebesar 83,64 %. Pemasaran kopra dianggap efisien 
secara ekonomis apabila saluran pemasaran mempunyai nilai presentasi marjin 
pemasaran yang rendah, tetapi memiliki nilai presentasi bagian yang diterima petani 
tinggi. 

 
 



Tabel 4.    Biaya-biaya pemasaran, Price Spread dan Marjin Pemasaran Pada Saluran 
Pemasaran II di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur Tahun 2017 

Lembaga Pemasaran 
Price Spread 

(Rp/Kg) 
Share Marjin 

% 

Petani     
Harga Jual Petani 8944 92,21 
Biaya Produksi 3651  
Biaya pemasaran 382,2  
Total Biaya 4033,2 41,58 
Profit Margin 4910,8 50,63 
Nisbah Marjin Keuntungan  1,218  
Pedagang Besar   
Harga Beli PP 8944  
Biaya Pemasaran 719,44  
Harga Jual 9700  
Profit Marjin 36,56  
Marjin Pemasaran 756 7,79 
Nisbah Marjin Keuntungan  0,051  
Konsumen Akhir (Pabrik)  9700 100 

 

Tabel 28 menunjukkan bahwa harga jual kopra sebesar Rp.8.944/Kg. Terdiri dari 
biaya produksi sebesar Rp.3.605/Kg dan biaya pemasaran sebesar Rp.382,2/Kg. Bagian 
yang diterima petani sebesar 92,21 % dan keuntungan yang diperoleh petani sebagai 
produsen adalah sebesar Rp.4.910,8/Kg dan nisbah marjin keuntungan sebesar 
Rp.1,218/Kg. Harga beli pedagang besar dari petani adalah sebesar Rp.8.944/Kg, dimana 
biaya tataniaga yang ditanggung oleh pedagang besar sebesar Rp. 719,44/Kg. 

Marjin pemasaran antara pedagang dengan petani adalah sebesar Rp.756/Kg 
dengan share marjin sebesar 7,79 %. Marjin pemasaran diperoleh dari selisih dari harga 
jual ditingkat konsumen dengan harga jual ditingkat produsen. Bagian yang diterima 
petani sebesar 92,21%. Pemasaran kopra dianggap efisien secara ekonomis apabila 
saluran pemasaran mempunyai nilai presentasi marjin pemasaran yang rendah, tetapi 
memiliki nilai presentasi bagian yang diterima petani tinggi. 

Efisiensi Pemasaran Kopra 
 Menurut Mubyarto (1989), sistem pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi 
dua syarat, yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada 
konsumen dengan biaya yang serendah mungkin dan mampu mengadakan pembagian 
yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang 
telah ikut serta didalam kgiatan produksi dan kegiatan pemasaran. Pengertian adil disini 
adalah perbandingan antara keuntungan dan pengorbanan yang dikeluarkan seimbang. 
Adapun nilai efisiensi yang diperoleh dari setiap saluran pemasaran yang terdapat di 
daerah penelitian adalah sebagai berikut;  
Hasil perhitungan efisiensi dari saluran I : 

E    =  = =0,94 (Efisien) 

 



Hasil perhitungan efisiensi dari saluran II : 

E =  =  = 1,04 (Efisien) 

Nilai efisiensi yang diperoleh pada saluran ! adalah sebesar 0,94. Artinya apabila terjadi 
peningkatan pengeluaran 10 % akan mengakibatkan peningkatan keuntungan 9,4 %. 
Artinya saluran pemasaran kopra yang dilakukan di Kecamatan Nipah Panjang tersebut 
tergolong efisiens karna antara keuntungan dan biaya yang dikeluarkan relatif sama. 
Nilai efisiensi yang di peroleh pada saluran pemasaran II adalah sebesar 1,04. Artinya 
apabila terjadi peningkatan pengeluaran biaya pemasaran 10 % akan mengakibatkan 
keuntungan 10,4 %. Artinya saluran pemasaran kopra yang dilakukan di Kecamatan 
Nipah Panjang tergolong efisien. Menurut kriteria, jika terdapat pembagian yang adil 
atau antara keuntungan dan biaya relatif sama.  Nilai efisiensi pada saluran II  sebesar 
1,04 

Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian adalah peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dan pihak – pihak 
yang terkait dapat mendampingi petani mengolah kelapa menjadi produk turunan yang 
tidak hanya mengolahnya sebatas kopra saja. Dan perlu dibekali dengan pengetahuan 
untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengolah kelapa. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan kelapa menjadi kopra di Kecamatan 
Nipah Panjang  yaitu sebesar Rp. 1.426/Kg dengan rasio 46,91 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan petani dari proses pengolahan 
kelapa menjadi kopra  tergolong rendah. 

2. Saluran pemasaran yang ada di daerah penelitian sudah efisien. Nilai efisiensi pada 
saluran I sebesar 0,94. Pada saluran II sudah efisien  nilai efisiensi sebesar 1,04. 
Saluran pemasaran II lebih efisien dibandingkan saluaran I 
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