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Dewasa ini, tanaman jambu mete dikembangkan secara besar-besaran di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Beberapa daerah Kawasan Timur Indonesia yang 

merupakan penghasil  utama jambu mete dengan sumbangan terhadap produksi mete 

nasional adalah Sulawesi Tenggara (47,5%), Sulawesi Selatan (20,4%), Nusa 

Tenggara Timur (5,0%) dan Bali (3,5%). Sebagian besar produksi jambu mete 

Indonesia adalah untuk di ekspor, dalam bentuk gelondongan. Kontribusi ekspor mete 

gelondongan dalam jajaran ekspor komoditas perkebunan mengalami peningkatan 

yang cukup pesat.  

Sistem pemasaran di Kabupaten Flores Timur masih terhambat pada seputar 

permasalahan saluran pemasaran, dukungan kebijakan pemerintah dalam hal 

permodalan dan strategi pemasaran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan 

pengembangan teknologi, serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang. Pada 

kondisi yang lain, rantai pemasaran yang panjang, sehingga terdapat banyak pelaku 

lembaga pemasaran dalam rantai tersebut, akibatnya terlalu besar keuntungan 

pemasaran (marketing margin) yang diambil pelaku pasar. Mekanisme pemasaran 

hasil-hasil pertanian yang terjadi selama ini antara lain disebabkan karena masih 

lemahnya posisi tawar (bargaining position) pihak produsen sehingga masih berperan 

sebagai penerima harga (price taker), sedangkan pada lembaga pemasaran yang 

lainnya mempunyai kekuatan mengendalikan harga (price maker). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada tersebut, maka penelitian 

dilakukan untuk membahas saluran pemasaran jambu mete. Harga yang berlaku 

setempat sangat dipengaruhi oleh efisiensi saluran pemasaran yang menghubungkan 

antara tempat-tempat produsen dengan konsumen akhir atau pasar. Dengan demikian 

perlu dilakukan analisis struktur, perilaku dan keragaan pasar dalam sistim pemasaran 

jambu mete. Untuk mengungkap dan mempertajam keputusan yang diambil proses 

transaksi jual-beli komoditi jambu mete, dianalisis tentang marjin pemasaran dari 

lembaga pemasaran yang terlibat, elastisitas transmisi harga dan integrasi pasar. 

Penelitian dilakukan pada bulan Nopember sampai Desember 2004,.di 

Kabupaten Flores Timur. Secara purposive ditentukan Desa Ile Padung, sebagai 

sentra produksi Jambu Mete di Kecamatan Tanjung Bunga. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis saluran pemasaran, dilihat dari struktur, perilaku dan keragaan 

pasar.   

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

dalam bentuk data cross - section diperoleh dari petani dan lembaga-lembaga  yang 

terlibat langsung dari tataniaga/rantai pemasaran jambu mete melalui wawancara dan 



pengisian kuesioner yang telah disediakan. Data cross – section ini digunakan untuk 

analisis sistem pemasaran dengan pendekatan marjin pemasaran dan korelasi harga. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari pencatatan-pencatatan dan atau progres 

perkembangan harga yang dilakukan oleh dinas terkait. Data sekunder ini digunakan 

untuk analisis distribusi marjin pemasaran, elastisitas transmisi  harga dan integrasi. 

Pemilihan petani responden dilakukan secara random sampling. Jumlah petani 

responden ditentukan sebanyak 60 orang dari populasi yang berjumlah 150. Seluruh 

pedagang yang terlibat dalam pemasaran jambu mete dijadikan sebagai responden, 

yang terdiri atas empat pedagang pengumpul dusun (PP I), satu pedagang pengumpul 

desa (PP II) dan satu Pedagang antar pulau (PAP). Untuk mengetahui saluran 

pemasaran dilakukan teknik penelusuran. Penelitian ini menggunakan metode sensus, 

dengan melakukan wawancara terhadap responden, berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya. 

Pengolahan data untuk menganalisis efisiensi pada pendekatan keragaan pasar 

dilakukan dengan model regresi dengan menggunakan program MINITAB, 

sedangkan untuk pendekatan struktur dan perilaku dengan menganalisis hasil 

wawancara, pengamatan yang dihimpun melalui daftar pertanyaan (questionaire 

design). 

Berdasarkan hasil penelitian secara umum struktur pasar yang terjadi dalam 

tataniaga jambu mete cenderung kurang efisien, karena dari 150 petani ditentukan 

harganya oleh empat orang pedagang pengumpul dusun, sehingga pasar yang 

terbentuk adalah pasar oligopoli. Dalam negosiasi tawar menawar komoditi antara 

petani dan pedagang dilakukan secara terbuka, namun petani lebih bersifat menerima 

harga (price taker), hal ini karena petani sendiri sudah terikat dengan pinjaman modal 

dari pedagang pengumpul dusun, sebanyak 91,67 persen dari responden. Proses 

pemasaran jambu mete pada tingkat lembaga pemasaran juga terjadi cenderung tidak 

efisien, karena masing-masing lembaga mempunyai jalur khusus (langganan) 

sehingga mempersulit pedagang lain untuk keluar dan masuk (barrier to entry) pada 

mekanisme pasar. Selain itu, dalam bargaining position antara petani dengan 

lembaga pemasaran lebih dominan ditentukan oleh pedagang yang berpengaruh yaitu 

sebesar 100 persen, yang secara riil akan ada kecenderungan sebagai penentu harga 

(price maker). Hal ini sebagai upaya lembaga pemasaran menjaga kontinuitas produk, 

stabilitas harga dengan menentukan harga sekaligus mendapatkan keuntungan yang 

besar. 

Analisis perilaku pasar dengan menggunakan pendekatan pembelian dan 

penjualan serta penentuan harga, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemasaran 

jambu mete yang terjadi kecenderungan kurang efisien. Dalam penentuan harga 

antara penjual dan pembeli 100 persen dilakukan dengan terbuka, namun demikian 

dalam proses penentuan harga lebih dominan dipengaruhi oleh informasi yang 

diberikan oleh pedagang. Dalam praktek pembelian dan penjualan adanya kerjasama 

lembaga pemasaran dalam mempersempit ruang gerak petani untuk menjual hasil 

produksinya, di mana petani diberikan pinjaman modal dengan ikatan bahwa hasil 

produksinya di jual kepada pedagang tersebut. Begitupun antar lembaga pemasaran, 

mempunyai keterikatan pinjaman modal dengan pedagang di atasnya. 

 



Berdasarkan alur pemasaran yang terjadi, maka analisis marjin pemasaran 

menunjukkan bahwa setiap tahap pemasaran cenderung kurang efisien, karena hasil 

analisis farmer`s share yang rendah yaitu 65,69 persen pada alur 1 dan 68,63 persen 

pada alur 2, hal ini disebabkan oleh alur pemasaran yang panjang, sehingga 

menimbulkan biaya-biaya pemasaran (marketing cost) dan pengambilan keuntungan 

oleh masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat. 

Dari analisis transmisi harga, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga 

jambu mete pada setiap tahap proses pemasaran cukup dapat ditransmisikan dengan 

baik. Dari pedagang pengumpul dusun ke petani sebesar 0,904, dari pedagang 

pengumpul desa ke pedagang pengumpul dusun sebesar 0,963 dan dari pedagang 

antar pulau ke pedagang pengumpul desa sebesar 0,743. Secara umum nilai elastisitas 

lebih kecil daripada satu, artinya perubahan nisbi harga pada pasar pelaku yang 

dipengaruhi tidak akan melebihi perubahan nisbi harga ditingkat pelaku pasar acuan 

yang mempengaruhi. 

Analisis integrasi pasar secara vertikal menunjukkan bahwa secara umum 

pada setiap tingkatan proses pemasaran terjadi integrasi jangka pendek, karena 

masing-masing hubungan secara vertikal mendekati nilai 1 (satu). Koefisien harga 

yang terkait dengan integrasi jangka pendek, yaitu antara petani dengan pedagang 

pengumpul dusun (PP I) sebesar 0,959, petani dengan pedagang pengumpul desa   

(PP II) sebesar 0,943, dan antara petani dengan pedagang antar pulau (PAP) sebesar 

0,851. Untuk itu, maka keterikatan atau hubungan masing-masing lembaga pasar 

dengan lembaga pasar acuan secara vertikal cenderung terjadi keterpaduan jangka 

pendek karena masih kecil dari nilai koefisien 1 (satu). Berdasarkan hasil integrasi 

jangka panjang dari masing-masing hubungan pemasaran tidak terjadi integrasi 

jangka panjang, karena IMC = 0 tidak terpenuhi. Hubungan antar petani dan 

pedagang pengumpul dusun sebesar 0,133, petani dan pedagang pengumpul desa 

sebesar 0,088, dan antara petani dan pedagang antar pulau sebesar 0,57. Hubungan 

yang memungkinkan akan terjadi hubungan jangka panjang adalah antara pedagang 

pengumpul dusun dan pedagang pengumpul desa, karena IMC mendekati nilai 0.  

Dengan demikian, secara umum sistem pemasaran jambu mete  di Desa Ile 

Padung Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yang dianalisis dengan 

pendekatan struktur pasar, perilaku pasar dan keragaan pasar cenderung tidak efisien. 

Untuk itu, perlu adanya kepentingan pemerintah daerah terhadap petani jambu mete 

dalam hal melakukan efisiensi pemasaran. 
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