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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Kelompok  

Pengertian kelompok cukup bervariasi tergantung pada sudut pandang para 

ahli yang mendifinisikannya. Mayor Polak dalam Syani (1987) menguraikan 

tentang pengertian kelompok berdasarkan persepsi bahwa kelompok atau grup 

merupakan sejumlah orang yang ada dalam hubungan antara satu sama lain dan 

antara hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Menurut Syani (1987), 

sejumlah rangkaian atau sistem yang dapat menyebabkan kelompok dapat 

dikatakan berstruktur, yaitu:  

1. Adanya sistem dari status-status para anggotanya. Ia memiliki susunan 

pengurus yang merupakan suatu rangkaian yang bersifat hierarkis. 

2. Terdapat atau berlakunya nilai-nilai, norma-norma (kebudayaan) dalam 

mempertahankan kehidupan kelompoknya yang berarti bahwa keberhasilan 

struktur selalu diutamakan. 

3. Terdapat peranan-peranan sosial (social role) yang merupakan aspek dinamis 

dari struktur. 

Johnson dalam Sarwono (2005), mendefinisikan kelompok sebagai dua 

individu atau lebih yang berinteraksi melalui tatap muka (face to face interaction), 

dan masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, masing-masing 

menyadari keberadaan anggota kelompok lainnya, masing-masing menyadari 

saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama. 

Kelompok adalah individu-individu yang hidup bersama dalam satu ikatan, 

yang dalam satu ikatan terjadi interaksi sosial dan ikatan organisasi antar anggota 

masing-masing kelompok sosial (Dirdjosisworo, 1985). Kelompok adalah suatu 

kumpulan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan pola interaksi 

yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan (Wiraatmadja, 1973). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

kelompok merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan 

keanggotaannya dan saling berinteraksi sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan 
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rasa memiliki yang diciptakan oleh anggota masyarakat dan dapat mempengaruhi 

perilaku anggotanya.  

Soetarno (1994) dalam buku Psikologi Sosial mengutip hasil penelitian para 

ahli sosiologi dan ahli psikologi sosial yang menyatakan bahwa kelompok sosial 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Adanya motif yang sama 

 Kelompok sosial terbentuk karena anggota-anggotanya mempunyai motif 

yang sama. Motif yang sama tersebut merupakan pengikat sehingga setiap 

anggota kelompok tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi bekerja bersama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sesudah kelompok sosial terbentuk biasanya 

muncul motif baru yang memperkokoh kehidupan kelompok sehingga timbul 

sense of belongin (rasa menyatu di dalam kelompok pada tiap-tiap anggota). Rasa 

tersebut berpengaruh besar terhadap individu dalam kelompok itu karena 

memberikan tenaga moral yang tidak akan diperolehnya apabila seseorang hidup 

sendiri. Selain itu, seseorang yang bergabung dalam kelompok sosial maka 

kebutuhannya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu akan terpenuhi.  

b. Adanya solidaritas  

 Solidaritas adalah sikap kesetiakawanan antar anggota kelompok sosial. 

Sikap solidaritas yang tinggi dalam kelompok tergantung pada kepercayaan setiap 

anggota terhadap kemampuan anggota lain untuk melaksanakan tugas dengan 

baik. Pembagian tugas dalam kelompok sesuai dengan kecakapan masing-masing 

anggota dan keadaan tertentu akan memberikan hasil kerja yang baik. Dengan 

demikian, semakin tinggi sikap solidaritas antar anggota maka semakin tinggi 

pula sense of belonging. 

c. Adanya struktur kelompok 

 Struktur kelompok merupakan suatu sistem relasi antar anggota-anggota 

kelompok berdasarkan peranan status mereka serta sumbangan masing-masing 

dalam interaksi terhadap kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

 

2.1.2. Kohesi Kelompok  

 Menurut Newcomb, dkk (1981), kohesi kelompok diistilahkan dengan 

kekompakan. Kekompakan adalah derajat sejauh mana anggota kelompok melekat 
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menjadi satu kesatuan yang dapat menampakkan diri dengan banyak cara dan 

bermacam-macam faktor yang berbeda serta dapat membantu kearah hasil yang 

sama. Kekompakan disini memiliki dasar-dasar seperti integrasi struktural, 

ketertarikan interpersonal dan sikap-sikap yang dimiliki bersama oleh anggota 

kelompok lain. Sedangkan Robbins (2008) mendefinisikan kohesivitas kelompok 

sebagai sejauh mana para anggota kelompok tertarik terhadap satu sama lain dan 

termotivasi untuk tetap dalam suatu kelompok. Slamet (2002) menyatakan bahwa 

kekompakan kelompok adalah perasaan ketertarikan anggota terhadap kelompok 

atau rasa memiliki kelompok. Kelompok yang anggota-anggotanya kompak akan 

meningkatkan gairah bekerja sehingga para anggota lebih aktif dan termotivasi 

untuk tetap berinteraksi satu sama lain. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kohesi kelompok merupakan daya tarik emosional sesama anggota 

kelompok kerja dimana adanya rasa saling menyukai, membantu, dan secara 

bersama-sama saling mendukung untuk tetap bertahan dalam kelompok kerja 

dalam mencapai tujuan bersama.  

 Robbins (2008) menyatakan bahwa semakin kohesif suatu kelompok, para 

anggota semakin mengarah ke tujuan. Selanjutnya tingkat kohesivitas akan 

memiliki pengaruh terhadap komitmen terhadap organisasi tergantung dari 

seberapa jauh kesamaan dan tujuan kelompok dengan organisasi. Pada kelompok 

dengan kohesivitas tinggi yang disertai adanya penyesuaian yang tinggi dengan 

tujuan organisasi, maka kelompok tersebut akan berorientasi pada hasil ke arah 

pencapaian tujuan.  

Menurut Taylor, Peplau & Sears (1997), kohesi kelompok didefinisikan 

sebagai kekuatan (baik positif ataupun negatif) yang menyebabkan anggota 

menetap pada suatu kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Pada 

kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas yang tinggi membuat para anggota 

terikat kuat dengan kelompoknya, maka mereka menjadi mudah melakukan 

konformitas. Semakin kohesif sebuah kelompok, semakin mudah anggotanya 

tunduk pada norma kelompok.  

 Trihapsari dan Nashori (2011) menjelaskan bahwa pada kelompok yang 

kohesivitasnya tinggi, maka para anggotanya mempunyai komitmen yang tinggi 
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pula untuk mempertahankan kelompok tersebut. Jika anggota kelompok 

menunjukkan interaksi dengan sesama anggota secara kooperatif, maka kelompok 

tersebut memiliki kohesivitas yang tinggi sedangkan kelompok dengan 

kohesivitas rendah sebaliknya, perilaku para anggotanya adalah agresif, 

bermusuhan dan saling menyalahkan sesama anggotanya (Purwaningwulan, 

2006).  

2.1.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kohesivitas  

 Steers & Porter (1991) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kohesivitas yaitu sebagai berikut: 

a. Keseragaman Kelompok 

 Makin seragam suatu kelompok dalam latar belakang dan karakteristik 

para anggotanya banyak memiliki kesamaan, maka makin tinggi kohesivitasnya. 

b. Kematangan Kelompok 

 Kelompok cenderung lebih kohesif sejalan dengan waktu yang dilalui. 

Interaksi secara kontinue sepanjang periode waktu membantu anggota 

membangun kedekatan dalam hal pengalaman bersama. 

c. Ukuran Kelompok 

 Kelompok yang kecil mempermudah membangun kohesivitasnya, hal ini 

dimungkinkan karena semakin sedikit rupa-rupa pola interaksi antar anggotanya. 

d. Frekuensi Interaksi   

 Kelompok yang memiliki kesempatan yang besar untuk berinteraksi 

cenderung menjadi lebih kohesif dibanding kelompok yang jarang sekali 

mengadakan pertemuan rutin. 

e. Kejelasan Tujuan Kelompok 

 Kelompok yang enggan dengan jelas mengetahui apa yang berusaha 

mereka selesaikan akan menjadi lebih kohesif karena mereka merundingkan misi 

bersama-sama dan tidak ada konflik dalam misi mereka.  

f. Kesuksesan  

 Kesuksesan kelompok dalam tugas sebelumnya seringkali meningkatkan 

kohesivitas dan perasaan “kami melakukan bersama-sama”. 
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2.1.2.2. Dimensi-dimensi Kohesivitas Kelompok 

 Ada beberapa faktor yang dapat dipakai untuk melihat kohesivitas. 

Menurut Forysth (1990) menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi 

kohesivitas, yaitu: 

1. Social force (kekuatan sosial) 

 Keseluruhan dari dorongan yang dilakukan oleh individu dalam kelompok 

untuk tetap berada dalam kelompoknya. Dorongan yang menjadikan anggota 

kelompok selalu berhubungan. Kumpulan dari dorongan tersebut membuat 

mereka bersatu. 

2. Group unity (kesatuan dalam kelompok) 

 Perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan memiliki perasaan 

moral yang berhubungan dengan keanggotaan dalam kelompok. Setiap individu 

dalam kelompok merasa kelompok adalah sebuah keluarga, tim, dan 

komunitasnya serta memiliki kebersamaan. 

3. Attaction (daya tarik) 

 Individu akan lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri 

daripada melihat anggotanya secara spesifik. 

4. Teamwork (kerjasama kelompok) 

 Individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerjasama untuk 

mencapai tujuan kelompok.  

2.1.2.3. Ciri-ciri Kelompok yang Kohesif 

 Kelompok yang kohesif menurut Faturochman dalam Irawan (2014) bila 

memiliki beberapa hal berikut ini: 

a. Setiap anggotanya komitmen tinggi dengan kelompoknya. 

b. Interaksi di dalam kelompok didominasi kerjasama bukan persaingan. 

c. Kelompok mempunyai tujuan yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan 

sesuai dengan perkembangan waktu tujuan yang dirumuskan meningkat. 

d. Terjadi pertukaran antar anggota kelompok yang sifatnya mengikat. 

e. Ada ketertarikan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk menguatkan 

jaringan relasi di dalam kelompok. 
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2.1.3. Bargaining Power dan Bargaining Posisi 

 Konsep Note menurut Sorrentino, Russo, & Cacchiarelli (2017), 

menyiratkan pengertian daya tawar (bargaining) adalah kemampuan petani untuk 

menegosiasikan penjualan produk mereka dengan baik sehingga menguntungkan 

untuk mereka (termasuk faktor-faktor seperti harga, waktu, kuantitas dan 

kualitas). Menurut Sukirno (2002), bargaining adalah negosiasi, kapasitas satu 

pihak untuk mendominasi yang lain karena pengaruhnya, kekuatan, ukuran atau 

status, atau melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda. Ada pendapat 

lain yang mengemukakan bahwa bargaining merupakan bentuk interaksi sosial 

saat beberapa pihak yang terlibat berusaha untuk sama-sama menyelesaikan 

tujuan yang berbeda dan bertentangan. Dalam tahap ini, diperlukan diskusi antara 

pihak yang terlibat untuk mendapatkan kesepakatan (Anonim, 2017).

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa bargaining adalah kemampuan tawar-menawar yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli untuk bernegosiasi menawarkan hasil produksinya sehingga 

memperoleh kesepakatan penentuan harga yang menguntungkan keduanya. 

 Kekuatan penawaran (bargaining power) yaitu kemampuan sebuah 

perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan 

pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu. Kekuatan ini diambil dari tiga 

area dasar: dengan menawarkan fitur-fitur produk yang unik, dengan mengurangi 

biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, serta dengan meningkatkan 

biaya perpindahan. Faktor yang mempengaruhi bargaining power antara lain: 

educational institute, skill, network and relationship (Asrim, 2011). 

 

2.1.4. Porter’s Five Forces Model 

 Dalam hal ini, Porter (1980) mengatakan bahwa: ada lima kekuatan-

kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam sebuah industri yaitu ancaman 

dari pendatang baru (threat of new enterans), ancaman dari produk-produk 

pengganti (threat of subtitute product or services), kekuatan tawar-menawar para 

pemasok (bargaining power of suppliers), kekuatan tawar-menawar para pembeli 

(bargaining power of buyer), persaingan diantara persaingan yang ada (rivalry 

among exiting competitors), berikut gambar Porter five forces model: 
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Gambar 1. Porter’s Five Forces Model  

 

a. Ancaman dari Pendatang Baru  

 Ancaman masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri tergantung 

kepada rintangan yang masuk dan reaksi dari pesaing yang sudah ada, yang dapat 

diperkirakan oleh pendatang baru. Jika hambatan baru ini besar dan pendatang 

baru memperkirakan adanya perlawanan keras dari pesaing-pesaing yang ada, 

maka ancaman masuk pendatang baru akan rendah.  

 Menurut porter (1980), sumber utama rintangan masuk bagi pendatang 

baru, yaitu:  

 Skala Ekonomi (Economies of Scale) 

Yaitu menggambarkan turunnya biaya satuan suatu produk apabila volume 

produksi meningkat. Ada skala ekonomis akan memaksa pendatang baru akan 

masuk pada skala besar dan mengambil resiko untuk menghadapi reaksi yang 

keras dari pesaing yang ada atau pesaing baru. 

 Diferensiasi produk  

Artinya perusahaan tertentu mempunyai identifikasi merk dan kesetiaan 

pelanggan karena periklanan, pelayanan pelanggan dan perbedaan produk di 
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masa lalu, maupun karena merupakan perusahaan pertama yang memasuki 

industri. Diferensiasi memaksa pendatang baru untuk mengeluarkan biaya 

yang besar untuk mengatasi kesetiaan pelanggan yang ada.  

 Kebutuhan modal  

Kebutuhan modal yang tinggi khusunya modal yang diperlukan untuk biaya 

periklanan awal maupun untuk biaya penelitian dan pengembangan 

merupakan hambatan masuk bagi pendatang baru.  

 Akses kepada saluran industri  

Adalah hambatan masuk yang ditimbulkan dengan adanya kebutuhan 

pendatang baru untuk mengamankan distribusi produknya. Bila saluran 

distribusi untuk suatu produk sudah ditangani oleh perusahaan yang sudah 

mapan, maka perusahaan baru harus membujuk saluran distribusi tersebut 

agar menerima produknya melalui cara-cara penurunan harga, kerjasama 

periklanan dan sebagainya.  

 Kebijakan pemerintah  

Kebijakan pemerintah dapat membantu atau mempersulit pendatang baru.  

 

b. Ancaman dari Produk-produk Pengganti  

 Produk substitusi adalah produk lain yang dapat menjalankan fungsi yang 

sama seperti produk dalam industri. Adanya produk pengganti membatasi laba 

potensial dari industri dengan menetapkan harga pagu (ceiling price) yang dapat 

diberikan oleh perusahaan dalam industri. Semakin menarik alternatif harga yang 

ditawarkan oleh produk pengganti, semakin ketat pembatasan laba industri.  

 Produk pengganti/substitusi yang perlu mendapat perhatian besar adalah 

produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau prestasi yang 

lebih baik dari produk industri dan produk yang dihasilkan oleh industri yang 

berlaba tinggi.  

 

c. Kekuatan Tawar-menawar Para Pemasok 

 Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap para 

peserta industri dengan mengancam akan menaikkan harga atau menurunkan 

mutu produk atau jasa yang dibeli. Kelompok pemasok kuat jika situasi berikut 
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terjadi: (1) Jumlah pemasok relatif jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pelaku 

pasar dalam suatu industri, (2) Industri-industri tertentu bukan merupakan 

konsumen utama dari sang pemasok, (3) Pembeli sangat membutuhkan barang 

atau jasa yang ditawarkan.  

 

d. Kekuatan Tawar-menawar Para Pembeli 

 Bentuk-bentuk tekanan dari pihak pembeli terhadap suatu perusahaan 

antara lain: (1) permintaan penurunan harga, (2) menetapkan persyaratan kualitas 

yang tinggi serta pelayanan yang memuaskan, (3) membanding-bandingkan 

penawaran dari suatu perusahaan dengan perusahaan saingannya demi 

mendapatkan penawaran yang paling menguntungkan.  

 Tekanan dari pihak pembeli dianggap kuat, bila antara lain kondisi 

dibawah ini terjadi: (1) jumlah pembeli relatif sangat besar terhadap volume 

penjualan, (2) terdapat alternatif barang/jasa yang sejenis (substitusi), (3) 

switching cost yang ditanggung konsumen relatif rendah, sehingga konsumen 

setiap saat dapat berpindah dari suatu merk ke merk lain.  

 

e. Persaingan Sesama Perusahaan dalam Industri 

 Rivalitas di kalangan pesaing yang ada berbentuk perlombaan untuk 

mendapatkan posisi, dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaingan harga, 

perang iklan, introduksi produk dan meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada 

pelanggan. Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya 

tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi. 

 Persaingan yang tajam merupakan akibat dari sejumlah faktor-faktor yang 

saling berinteraksi, seperti: (1) jumlah pesaing yang banyak dan seimbang, (2) 

pertumbuhan industri yang lamban, (3) biaya tetap atau biaya penyimpangan yang 

tinggi, (4) ketiadaan diferensiasi atau biaya peralihan, (5) penambahan kapasitas 

dalam jumlah besar, (6) pesaing yang beragam, (7) taruhan strategis yang benar, 

(8) hambatan pengunduran diri yang tinggi.  
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2.2. Kerangka Berfikir  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir guna 

menunjang kelancaran penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian dan 

dapat dijadikan langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian 

ini berawal dari sebuah organisasi yang pernah melakukan ekspor. Peneliti ingin 

lebih mengetahui proses pembentukan APPOLI dan kegiatan yang dilakukan. 

Selanjutnya peneliti ingin melihat kohesivitas dalam kelompok tersebut. Kohesi 

kelompok merupakan salah satu ciri yang selalu ada dalam organisasi. 

Selanjutnya dengan adanya kohesi kelompok yang ada di APPOLI, dilakukan 

analisis menggunakan model porter five forces untuk mengetahui bargaining 

position dan bargaining power kelompok APPOLI dalam menghadapi persaingan 

pasar beras organik.  

 

 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 
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