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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Rantai Nilai 

Istilah rantai nilai mengacu pada serangkaian 
kegiatan yang diperlukan untuk menghadirkan suatu 
produk (atau jasa) dimulai dari tahap konseptual, 
dilanjutkan dengan beberapa tahap produksi, hingga 
pengiriman ke konsumen akhir dan pemusnahan 
setelah penggunaannya (Kaplinsky, 1999; Kaplinsky 
dan Morris, 2001). Rantai nilai terbentuk ketika semua 
pelaku dalam rantai tersebut bekerja sedemikian rupa 
sehingga memaksimalkan terbentuknya nilai sepanjang 
rantai tersebut. 

Pada definisi dalam arti sempit, suatu rantai nilai 
mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan di 
dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan keluaran 
tertentu. Kegiatan ini mencakup tahap pembuatan 
konsep dan perancangan, proses diperolehnya 
input/sarana produksi, proses produksi, kegiatan 
pemasaran dan distribusi, serta kinerja layanan 
purnajual. Seluruh kegiatan tersebut membentuk 
keseluruhan rantai yang menghubungkan produsen 
dan konsumen, dan tiap kegiatan menambahkan nilai 
pada produk akhir. 

Definisi rantai nilai berdasarkan pendekatan 
yang luas melihat berbagai kegiatan kompleks yang 
dilakukan oleh berbagai pelaku (produsen utama, 
pengolah, pedagang, penyedia jasa) untuk membawa 
bahan baku melalui suatu rantai hingga menjadi 
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produk akhir yang dijual. Rantai nilai yang luas ini 
dimulai dari sistem produksi bahan baku yang akan 
terus terkait dengan kegiatan usaha lainnya dalam 
perdagangan, perakitan, pengolahan, dan lain-lain. 

Konsep rantai nilai mencakup isu-isu organisasi 
dan koordinasi, strategi, dan hubungan kekuatan 
antara berbagai pelaku di dalam rantai nilai. Saat ini, 
penting untuk memahami bahwa analisis rantai nilai 
membutuhkan investigasi menyeluruh atas segala hal 
yang terjadi antara para pelaku dalam suatu rantai, 
hal-hal apa saja yang menyatukan para pelaku 
tersebut, informasi apa yang dibagikan, serta 
bagaimana hubungan antara para pelaku berubah dan 
berkembang. 

Selain itu, ide tentang rantai nilai dikaitkan 
dengan konsep tata kelola, yang merupakan hal yang 
amat penting bagi para peneliti yang tertarik dengan 
aspek sosial maupun lingkungan dalam analisis rantai 
nilai. Terbentuknya (atau berubah dan berkembangnya) 
rantai nilai dapat memberikan tekanan terhadap 
sumber daya alam (seperti misalnya air atau tanah) 
yang dapat mengakibatkan degradasi tanah, hilangnya 
keanekaragaman hayati, atau polusi. Selain itu, 
perkembangan rantai nilai dapat mempengaruhi 
hubungan sosial dan norma-norma tradisional. 
Misalnya, hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga 
atau masyarakat dapat mengalami perubahan, atau 
kelompok masyarakat yang rentan atau yang paling 
miskin dapat mengalami dampak negatif yang 
diakibatkan oleh cara kerja pihak yang terlibat dalam 
rantai nilai. 
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Kekhawatiran semacam ini amat relevan bagi 
rantai nilai perikanan budi daya karena rantai nilai 
perikanana budi daya amat tergantung pada sumber 
daya lingkungan. Selain itu, sektor perikanan budi 
daya seringkali dicirikan oleh adanya norma sosial yang 
tradisional. Banyaknya jumlah kaum miskin di sektor 
nelayan pembudidaya, kerangka rantai nilai dapat 
digunakan untuk membuat kesimpulan tentang 
partisipasi kaum miskin serta potensi dampak 
pengembangan rantai nilai terhadap pengurangan 
kemiskinan. 

(Porter, 1985) dalam bukunya tentang 
keunggulan kompetitif menggunakan kerangka rantai 
nilai untuk mengkaji bagaimana suatu perusahaan 
seharusnya memposisikan dirinya di pasar serta di 
dalam hubungan mereka dengan para pemasok, 
pembeli, dan pesaing. Dalam kerangka Porter, rantai 
nilai memberikan alat yang dapat digunakan 
perusahaan untuk menentukan sumber keunggulan 
kompetitif mereka (baik sumber yang ada saat ini 
ataupun yang masih berupa potensi). Pada khususnya, 
dalam argumentasinya Porter menyatakan bahwa 
sumber-sumber keunggulan kompetitif tidak dapat 
dideteksi dengan melihat perusahaan secara 
keseluruhan. Ia membedakan antara kegiatan utama 
yang secara langsung berkontribusi menambahkan 
nilai pada produk atau layanan yang dihasilkan dengan 
kegiatan pendukung, yang membawa efek tak langsung 
terhadap nilai akhir suatu produk. 

Dalam kerangka Porter, konsep rantai nilai tidak 
berhubungan dengan ide transformasi fisik. Porter 
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memperkenalkan gagasan bahwa daya saing suatu 
perusahaan tidak secara eksklusif atau semata-mata 
berhubungan dengan proses produksi. Daya saing 
suatu kegiatan usaha dapat dianalisis dengan cara 
melihat rantai nilai yang mencakup perancangan 
produk, pengadaan input/sarana produksi, logistik, 
logistik eksternal, pemasaran, penjualan, purnajual, 
dan layanan pendukung seperti misalnya perencanaan 
strategis, manajemen SDM, dan kegiatan penelitian. 
Dengan demikian, konsep rantai nilai dalam kerangka 
Porter memiliki penerapan yang ketat dalam bisnis. 
Sebagai konsekuensinya, analisis rantai nilai utamanya 
bertujuan untuk mendukung keputusan manajemen 
serta strategi pihak eksekutif. 

Pendekatan filiere (Durufle, Fabre et al, 1988), 
filiere berarti untaian atau rantai. Awalnya pendekatan 
ini digunakan untuk menganalisis usaha pertanian 
kontrak (contract farming) dan integrasi vertikal pada 
pertanian di Perancis pada tahun 1960-an, dan 
diterapkan bersamaan dengan sistem pertanian yang 
ada di bawah sistem kolonial Perancis. Pada sistem 
kolonial tersebut, analisis terutama dilakukan sebagai 
alat untuk mempelajari cara-cara dikelolanya sistem 
produksi pertanian (khususnya karet, kapas, kopi, dan 
kakao) dalam konteks negara berkembang. Dalam 
konteks ini, kerangka filiere memberi perhatian khusus 
pada terbentuknya hubungan antara sistem produksi 
lokal dan industri pengolahan, perdagangan, ekspor, 
dan konsumsi akhir. 

Konsep filiere juga mencakup perspektif empiris 
yang tegas yang digunakan untuk memetakan alur 



13 
 

komoditas serta mengidentifikasi para pelaku dan 
berbagai kegiatan. Landasan pemikiran dalam 
pendekatan filiere mirip dengan konsep rantai nilai 
secara luas. Akan tetapi filiere utamanya difokuskan 
pada isu-isu hubungan teknis yang sifatnya fisik dan 
kuantitatif. 

(Gereffi dan Korzeniewicz, 1994; Kaplinsky, 
1999). Literatur tersebut menggunakan kerangka rantai 
nilai untuk mengkaji bagaimana perusahaan dan 
negara dapat terintegrasi secara global, dan untuk 
mengkaji penentu distribusi pendapatan global. 
(Kaplinsky dan Morris, 2001) mengamati bahwa dalam 
era globalisasi, terdapat persepsi bahwa kesenjangan 
pendapatan didalam dan antar negara menjadi semakin 
lebar. Mereka menyatakan analisis rantai nilai dapat 
membantu menjelaskan proses tersebut, khususnya 
dalam perspektif yang dinamis. 

Kedua analisis rantai nilai dapat menunjukkan 
bagaimana perusahaan, daerah, dan negara terhubung 
pada perekonomian global. Hal ini akan banyak 
menentukan distribusi hasil dari suatu sistem produksi 
global serta kapasitas yang harus dikembangkan 
masing-masing produsen untuk meningkatkan 
operasional mereka dan kemudian membuat mereka 
mengikuti jalur pertumbuhan pendapatan yang 
berkesinambungan. 

Analisis rantai nilai cukup fleksibel dan rantai 
nilai dapat dianalisis dari sudut pandang pelaku 
manapun yang terlibat di dalamnya. Analisis rantai 
nilai yang dipaparkan di atas dapat membantu 
merancang proyek dan program untuk memberikan 
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dukungan terhadap suatu rantai nilai, atau rangkaian 
rantai nilai, untuk dapat mencapai hasil pembangunan 
yang diharapkan. 

Analisis rantai nilai ini ialah membuat rantai nilai 
lebih berpihak pada kaum miskin. Oleh karena itu, 
berbagai data yang digunakan dalam analisis 
diarahkan pada upaya menganalisis rantai nilai dari 
sudut pandang kaum miskin. Terdapat dua tujuan 
akhir peningkatan rantai nilai untuk kaum miskin. 
Pertama, meningkatkan keseluruhan jumlah dan nilai 
produk yang dijual kaum miskin di dalam rantai nilai. 
Hal ini akan mengakibatkan diperolehnya pendapatan 
absolut yang lebih tinggi bagi kaum miskin serta bagi 
para pelaku lainnya dalam rantai nilai. Tujuan kedua 
ialah mempertahankan bagian kaum miskin dalam 
sektor dimaksud atau meningkatkan margin per 
produk sehingga kaum miskin tidak hanya memperoleh 
pendapatan absolut namun sekaligus pendapatan 
relatif dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan 
dengan para pelaku lain dalam rantai nilai. 

(Kaplinsky dan Morris, 2001) memberikan 
penekanan bahwa tidak ada cara yang benar untuk 
melakukan analisis rantai nilai. Namun demikian, 
terdapat empat aspek analisis rantai nilai di sektor 
pertanian yang dianggap penting. 

Pertama, di tingkat paling dasar, suatu analisis 
rantai nilai secara sistematis memetakan para pelaku 
yang berpartisipasi dalam produksi, distribusi, 
pemasaran, dan penjualan suatu produk (atau berbagai 
produk) tertentu. Pemetaan ini mengkaji ciri-ciri 
berbagai pelaku, struktur laba-rugi, aliran barang di 
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sepanjang rantai, ciri ketenagakerjaan, serta tujuan 
dan volume penjualan domestik dan asing. 

Kedua, analisis rantai nilai dapat memainkan 
peran utama dalam mengidentifikasi distribusi manfaat 
bagi para pelaku dalam rantai nilai. Melalui analisis 
margin dan laba, didalam rantai nilai, dapat dilihat 
siapa saja yang memperoleh manfaat dari partisipasi 
dalam rantai nilai dan pelaku mana yang dapat 
memperoleh manfaat dari dukungan atau 
pengorganisasian yang lebih baik. Hal ini khususnya 
penting dalam konteks negara berkembang, mengingat 
bahwa kaum miskin rentan terhadap proses globalisasi. 

Ketiga, analisis rantai nilai dapat digunakan 
untuk mengkaji peran peningkatan (upgrading) dalam 
rantai nilai. Peningkatan dapat mencakup peningkatan 
dalam hal kualitas dan desain produk, atau 
diversifikasi dalam lini produk yang dilayani, yang 
memungkinkan produsen mendapatkan nilai yang lebih 
tinggi. 

Keempat, analisis rantai nilai menggaris bawahi 
peran tata kelola dalam rantai nilai, yang dapat bersifat 
internal maupun eksternal. Tata kelola dalam suatu 
rantai nilai mengacu pada struktur hubungan dan 
mekanisme koordinasi yang terjadi antara para pelaku 
dalam rantai nilai. Tata kelola merupakan konsep yang 
luas yang pada dasarnya memastikan bahwa interaksi 
antara para peserta di dalam rantai nilai telah 
terorganisir, dan bukan hanya sekedar terjadi secara 
acak. Umumnya, tata kelola dalam rantai nilai terjadi 
ketika beberapa pelaku dalam rantai nilai bekerja 
dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelaku 
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lainnya dalam rantai nilai tersebut, misalnya standar 
mutu atau waktu pengiriman dan volume yang 
ditetapkan oleh industri pengolahan. Aturan-aturan 
komersil yang mengatur hubungan komersil dalam 
rantai nilai global ataupun lokal dapat membatasi atau 
menghambat peran kaum miskin, namun dapat pula 
menciptakan pembelajaran yang penting serta peluang 
peningkatan. Aturan komersil bisa jadi amat spesifik 
(terkodifikasi), misalnya tingkatan kualitas (grade) yang 
ditetapkan dan diuraikan secara jelas untuk produk-
produk pertanian yang dikaitkan dengan harga atau 
rumusan harga secara transparan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pemetaan Proses Inti Rantai Nilai 

Gambar 2.1 menunjukkan suatu rantai nilai yang 
relatif sederhana dan linier. Dalam hal ini, peta proses 
tersebut akan menjadi semakin kompleks, dan akan 
melibatkan seperangkat proses yang paralel. Setelah 
proses utama terpetakan, maka dapat dilanjutkan 
dengan memetakan para pelaku, mereka yang terlibat 
dalam rantai nilai. Bagaimana para pelaku ini 
dibedakan akan tergantung pada seberapa lengkap peta 
yang ingin dihasilkan. Pembedaan yang paling lugas 
ialah dalam bentuk kategorisasi pelaku berdasarkan 
pekerjaan utama mereka. Misalnya, para pengepul yang 
terlibat dalam pengumpulan, dan para produsen yang 

 
Memetakan proses inti dalam rantai nilai: 
 

 

Sumber: Sedge handicrafts in Ninh Binh, SNV 

Penyediaan input/sarana 
produksi 

 
Penanaman 

ProduksiPengumpulan KonsumenDistribusi Pengecer 
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memproduksi. Pembedaan seperti ini bisa menjadi titik 
awal, akan tetapi tidak memberi informasi yang 
memadai. 

Kategori lainnya bisa ditambahkan berdasarkan 
klasifikasi yang berbeda, misalnya: (1) Status hukum 
atau kepemilikan (misalnya pemerintah, perusahaan 
terdaftar, koperasi, rumah tangga), (2) Ukuran atau 
skala kegiatan (jumlah orang yang terlibat, usaha 
mikro-kecil menengah), (3) Peringkat kemiskinan, (4) 
Lokasi (desa, kabupaten, provinsi, negara). Yang perlu 
diingat ketika melakukan analisis rantai nilai yang pro-
kaum miskin ialah pentingnya mengidentifikasi posisi 
masyarakat miskin sebagai pelaku di berbagai proses 
atau tingkatan dalam rantai nilai. Dalam rantai nilai 
pertanian, asumsi yang sering diambil ialah bahwa 
semua masyarakat miskin bekerja sebagai produsen 
utama, namun kenyataannya masyarakat miskin bisa 
jadi terlibat dalam proses lainnya, baik sebagai 
wirausahawan skala kecil atau sebagai buruh. 
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Sumber: (Rich, 2004) 

Gambar 2.2 Skema Analisis Rantai Nilai 

Dalam analisis ini, rantai nilai yang mengaitkan 
para pelaku mulai dari produksi hingga konsumsi akhir 
ditumpangkan dengan tiga isu utama, yaitu struktur 
tata kelola, strategi peningkatan, serta distribusi dan 
keadilan. Dari sudut pandang kebijakan, tata kelola 
eksternal merupakan hal penting, dengan 
mengidentifikasi pengaturan kelembagaan yang 
mungkin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 
di dalam rantai nilai (misalnya penelitian), memperbaiki 
distorsi/gangguan distribusi, dan meningkatkan nilai 
tambah dalam sektor. Tata kelola eksternal juga terkait 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang 
spesifik terkait dengan rantai tersebut, namun juga 
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menguraikan intervensi sektor publik yang umum 
terkait dengan pengembangan rantai nilai. 

Gambar 2.2 menjelaskan analisis rantai nilai 
yang menjadi inti analisis ialah pemetaan sektor dan 
hubungan-hubungan yang utama. Nilai tambah dalam 
pendekatan rantai nilai berasal dari kajian hubungan di 
dalam pelaku dan antar pelaku, melalui pandangan 
atas isu tata kelola, peningkatan (upgrading), dan 
pertimbangan distribusi. Dengan pemahaman secara 
sistematis atas keterkaitan dalam jaringan tersebut, 
dapat menguraikan rekomendasi kebijakan dengan 
lebih baik, dan selain itu dapat lebih lanjut memahami 
dampaknya terhadap rantai nilai. Rantai nilai 
merupakan hal yang kompleks, dan khususnya di 
tingkat menengah, satu organisasi dapat menjadi 
sumber masukan bagi beberapa rantai. Rantai (baik 
satu atau lebih dari satu) mana yang menjadi subyek 
analisis akan tergantung pada titik masuk penelitian. 

(Roduner, 2007), dalam penelitiannya terhadap 
pengembangan model rantai nilai di Afrika 
mengemukakan bahwa rantai nilai dipahami sebagai 
analisis model operasional. Model tersebut menunjukan 
fakta bahwa suatu produk hampir tidak pernah secara 
langsung dikonsumsi ditempat terjadinya proses 
produksi. Umumnya produk tersebut terlibat dalam 
aktivitas transformasi, yaitu dikombinasikan dengan 
produk lainnya, melalui proses pengangkutan, 
pengemasan dan lain-lain hingga mencapai konsumen 
akhir. Dalam proses ini aktivitas tersebut dilakukan 
oleh berbagai aktor yang terlibat dalam satu saluran 
rantai nilai dan setiap aktor memberi nilai tambah 
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terhadap produk tersebut. Model rantai nilai juga 
digunakan untuk memahami interaksi yang terjadi 
antar aktor, yaitu meningkatkan efisiensi dengan tetap 
meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya 
tawar antar aktor yang terlibat untuk memberikan 
kontribusi terhadap nilai tambah suatu produk. 
Temuan pada penelitian ini adalah pengembangan 
terhadap tiga tingkatan yaitu, rantai nilai dari aktor, 
rantai nilai dari pihak pendukung dan rantai nilai dari 
pihak yang memberi pengaruh. 

Tabel 2.1 
Karakteristik Rantai Nilai yang Pro-Kaum Miskin 

Potensi Rantai Nilai  Integrasi kaum miskin pada pasar yang terjadi saat ini (apa yang 
diproduksi dan dijual oleh kaum miskin, jumlah orang miskin yang 
bekerja) 

 Potensi produk/ kegiatan untuk pengurangan kemiskinan 
 Potensi penggunaan teknologi padat karya 
 Rendahnya hambatan masuk bagi kaum miskin (modal, 

pengetahuan) 
 Rendahnya risiko 
 Tingkat kemiskinan dan atau angka kemiskinan absolut 

Potensi Pasar   Tingginya permintaan dalam dan atau luar negeri terhadap produk 
 Potensi pertumbuhan beberapa produk/ kegiatan tertentu 
 Kemungkinan perluasan skala kegiatan 
 Potensi untuk lebih mendorong investasi publik dengan investasi 

swasta 
 Melibatkan orang dalam jumlah besar 

Karakteristik 
lainnya 

 Para pelaku rantai nilai memiliki kemampuan kewirausahaan untuk 
mencapai peningkatan. 

 Kesinambungan dari segi lingkungan hidup 
 Berada dalam kerangka strategi nasional dan daerah 
 Inklusi sosial dan isu gender 

Sumber: Kaplinsky dan Morris, 2001 

Karakteristik yang dapat menghasilkan capaian 
yang pro-kaum miskin tidak semata-mata terbatas  
pada berbagai karakteristik yang disebutkan diatas, 
dan daftar di atas selayaknya dipandang sebagai titik 
awal dalam membedakan karakteristik yang pro-kaum 
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miskin. Karakteristik yang digunakanakan bervariasi, 
tergantung pada situasi dan kondisi dari peta rantai 
nilai. 

(Neish, 2008), membedakan dua model rantai 
nilai dalam budi daya rumput laut, yaitu model of 
governance (MMG) dan model self-help groups (SHG).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktural Hubungan dalam Rantai Nilai 

Model MMG adalah berdasarkan pembangunan 
yang inklusif. Infrastruktur dasar seperti rakit, tali, 
benih dan peralatan disediakan oleh perusahaan 
pembudidaya. Perusahaan secara langsung terlibat 
dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membuat 
evaluasi berkala terhadap budi daya rumput laut 
sampai kelompok pembudi daya bisa mengelola 
tanaman secara mandiri. Rantai nilai dalam model SHG 
adalah jauh ditingkatkan dibandingkan dengan MMG. 
Dalam MMG, biaya transaksi dalam rantai nilai yang 
tinggi karena eksternalitas negatif, seperti nelayan  
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yang  hanya  membayar  upah  harian  tanpa  insentif  
untuk  berkomitmen kinerja (FAO, 2003). 

Perbedaan dari kedua model tersebut adalah 
untuk model MMG budi daya rumput laut yang 
perusahaan hadapi adalah manajemen sumber daya 
manusia. Meskipun nelayan pembudiaya sudah 
terampil namun hubungan antara majikan-pekerja 
terbukti menjadi penghalang untuk mencapai target 
produksi yang optimal. Sedangkan untuk model SHG 
dalam hal keterlibatan, kemandirian dan insentif cukup 
optimal untuk memberikan nilai tambah optimal bagi 
nelayan pembudiaya. Itu berarti model SHG 
mencerminkan esensi dari model relasional, (Neish, 
2008; Hurtado et al, 2001). 

 

2.2. Margin Pemasaran 
Margin pemasaran adalah selisih antara harga 

jual dengan harga beli rumput laut yang dilakuan oleh 
suatu lembaga pemasaran (Assauri, 1987). Data akan 
dianalisis berdasarkan rumus sebagai berikut: 
Untuk menghitung jumlah margin pemasaran yang 
diperoleh pada masing-masing aktor rantai nilai, 
digunakan rumus sebagai berikut: 
 M = Hp – Hb 
 Dimana: M   = Margin Pemasaran 
  Hb = Harga Pembelian 
  Hp = Harga Penjualan 
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Untuk menghitung persentase margin, digunakan 
rumus: 
 %M = M/HE x 100% 
 Dimana: %M = Presentase Margin 
    HE  = Harga Eceran 
      M    = Margin 

 Lebih lanjut (Tomek dan Robinson, 1977) 
menyatakan bahwa margin pemasaran terdiri dari 
biaya pemasaran dan keuntungan, sehingga semakin 
besar biaya pemasaran, dan atau semakin besar 
keuntungan maka semakin besar margin 
pemasarannya dan sistem pemasarannya menjadi tidak 
efisien. Margin pemasaran tersebut hanya menunjukan 
selisih harga tanpa memperhatikan jumlah yang 
diperdagangkan, sehingga nilai dari margin pemasaran 
adalah selisih harga dengan jumlah transaksi. 
Margin pemasaran dikenal berbagai komponen yang 
terdiri dari: 
a. Biaya-biaya yang diperlukan lembaga-lembaga 

pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi 
pemasaran yang disebut biaya pemasaran atau 
biaya fungsional. 

b. Keuntungan (profit) lembaga pemasaran, lembaga-
lembaga pemasaran ini membentuk distribusi 
margin pemasaran. 

 Pada umumnya produk yang berbeda mempunyai 
jasa pemasaran yang berbeda. Data empiris dapat 
menunjukan bahwa margin pemasaran yang tinggi 
tidak mengindikasikan keuntungan yang tinggi, 
tergantung berapa besar biaya-biaya yang harus 
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dikeluarkan lembaga-lembaga pemasaran untuk 
melakukan fungsi-fungsi pemasaran. 
  

2.3. Daya Tawar 
Daya tawar adalah pencapaian posisi relatif 

perusahaan dalam industri dari segi jumlah pemasok, 
jumlah pasokan, penentuan harga, kualitas dan produk 
(Porter, 1985). Konsep daya tawar berbeda dengan daya 
saing, dimana daya saing berkaitan dengan kualitas 
dan harga.  

Dalam pasar oligopsoni, posisi tawar pembeli 
lebih baik dibandingkan penjual karena pembeli 
sebagai penentu harga dan penjual sebagai penerima 
harga, sehingga dapat diharapkan keuntungan yang 
diperoleh pembeli lebih besar dibanding penjual 
(Baumol, 1998). Perbedaan keuntungan relatif yang 
diperoleh antara kedua pelaku pasar tersebut 
menunjukan perbedaan posisi daya tawar. Semakin 
besar perbedaan keuntungan semakin besar perbedaan 
posisi tawar antara penjual dan pembeli. 
 Dalam kondisi yang ideal, posisi daya tawar 
diukur secara langsung yaitu dengan membandingkan 
biaya dan keuntungan antara yang diperoleh tingkat 
pemasaran yang satu dengan tingkat pemasaran 
lainnya, dan perkembangannya diukur dengan 
membandingkan posisi daya tawar yang lalu dengan 
posisi daya tawar saat ini. 
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2.4. Upgrading 
Peningkatan (Upgrading) adalah investasi 

perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi lebih 
tinggi, meningkatkan ragam produk atau menjangkau 
pasar baru, menghasilkan manfaat lebih besar. Faktor-
faktor yang mempermudah proses ini meliputi peluang 
pasar yang jelas, lingkungan penunjang yang 
mendukung, dan ketersediaan jasa-jasa penting seperti 
keuangan, teknologi dan informasi. 

Analisis rantai nilai dapat digunakan untuk 
mempertimbangkan besarnya kekuasaan berbagai 
pelaku serta berbagai nilai tambah di sepanjang suatu 
rantai. Dengan mengendalikan lebih banyak 
sambungan dalam suatu rantai nilai, atau memiliki 
suatu sistem penambah nilai dengan berbagai cara, 
memberikan produsen pengaruh lebih kuat terkadang 
disebut kendali lebih besar atas sang pembeli. Hal ini 
diistilahkan “upgrading atau peningkatan,” yakni 
menambah nilai pada suatu produk dan menggeser 
kekuasaan dari pembeli ke penjual (ADB, 2005).  

Sebagai salah satu negara pengekspor perikanan, 
Indonesia memiliki posisi yang potensial untuk terus 
meningkatkan dan memperluas jaringan produksinya. 
Dalam proses upgrading untuk komoditi perikanan 
sendiri, terdapat dua macam upgrading yang dapat 
dilakukan. Upgrading yang pertama adalah pada 
industri, dimana komoditas perikanan bisa dijadikan 
berbagai produk turunan lainnya seperti farmasi grade, 
industrial grade dan food grade. Upgrading kedua yaitu 
pada nelayan, dikarenakan komoditas perikanan 
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merupakan produk terstandar pada sisi kualitas 
sehingga mengharuskan nelayan memiliki ketrampilan 
yang baik pada proses produksi, panen dan pasca 
panen.  

 

2.5.  Distribusi Margin dan Daya Tawar 
Distribusi margin pemasaran digunakan untuk 

mengetahui distribusi biaya dari setiap aktivitas 
pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga 
perantara serta bagian harga yang diterima nelayan. 
Atau dengan kata lain distribusi margin pemasaran 
dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi dari 
para aktor rantai nilai yang terlibat dalam 
pemasaran/disribusi. Besarnya margin pemasaran 
pada aktivitas rantai nilai rumput laut dapat berbeda, 
karena tergantung pada panjang pendeknya rantai nilai  
dan aktivitas rantai nilai yang dilaksanakan serta 
keuntungan yang diharapkan oleh aktor-aktor rantai 
nilai yang terlibat dalam rantai nilai rumput laut. 
Distribusi margin pemasaran ini bertujuan untuk 
melihat efisiensi pemasaran yang diindikasikan oleh 
besarnya keuntungan yang diterima oleh tiap-tiap aktor 
rantai nilai. Semakin tinggi porsi yang diterima nelayan 
rumput laut berarti semakin efisien sistim pemasaran 
tersebut. Besarnya keuntungan yang diterima oleh tiap-
tiap aktor rantai nilai relatif terhadap harga yang 
dibayarkan oleh aktor di atasnya dan atau relatif 
terhadap biaya pemasaran terkait dengan peran yang 
dilakukan masing-masing aktor rantai nilai. 
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Pada penelitian tentang pemasaran anggur di 
Desa Banjar Provinsi Bali terdapat enam saluran 
pemasaran. Terlihat bahwa margin pemasaran yang 
terjadi untuk tiap-tiap saluran pemasaran berbeda 
antara petani, tengkulak, pengepul dan pedagang 
pengecer. Hal ini dimungkinkan karena panjangnya 
saluran pemasaran yang terjadi. Share keuntungan 
yang diterima masing-masing lembaga pemasaran 
cukup bervariasi. Bila saluran pemasaran yang dilalui 
relatif panjang, maka akang memperbesar margin 
pemasaran sehingga share harga yang diterima petani 
dari harga yang dibayarkan konsumen akan menjadi 
kecil.  

Pada tahap pemetaan analisis rantai nilai, 
penting untuk diingat bahwa boleh jadi hanya sedikit 
sekali informasi akurat yang diketahui tentang biaya, 
margin, dan laba di berbagai tingkatan proses dalam 
rantai nilai. Pada tahap analisis ini, kemungkinan 
hanya informasi harga saja yang diketahui untuk tiap 
tingkatan proses. 

Daya tawar dalam rantai nilai dapat dilihat dari 
segi jumlah pemasok, jumlah pasokan, harga, kualitas 
dan produk. Setiap aktor dalam rantai nilai yang tidak 
memiliki daya tawar yang kuat akan mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan nilai tambah. Konsep 
rantai nilai memperlihatkan kekuatan bersaing yaitu 
daya tawar pemasok dan daya tawar pembeli. Kekuatan 
daya tawar pemasok maupun pembeli akan 
berpengaruh terhadap struktur industri. 

Misalnya, di Provinsi Svay Rieng di Kamboja, para 
pengepul sayur-mayur akan bekerja di tempat lain dan 
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tidak bisa ditemukan di luar musim panen (Ypma, 
2005). Hal ini membuat para petani yang berada di 
lokasi terpencil kesulitan memasarkan produk yang 
dihasilkan di luar musim panen. Dalam sistem 
produksi singkong di Vietnam, pelaku yang 
mendominasi ditentukan berdasarkan musim yang 
terjadi (ADB, 2005). Pada musim panen raya, dengan 
kelebihan pasokan umbi singkong segar dan dengan 
hanya adanya satu jalur pasar yang aktif, para 
pengolah utama tepung pati akan menetapkan dan 
memberlakukan aturan-aturan mereka serta 
menetapkan harga untuk kandungan pati. Akan tetapi 
di luar musim panen, dengan aktifnya jalur pasar 
untuk umbi singkong segar dan singkong potong 
kering, para pengepul menjadi pihak yang menentukan 
jalur mana saja yang akan mendapat pasokan 
singkong. 

Kekuatan daya tawar pemasok ditentukan oleh 
diferensiasi masukan, biaya beralih pemasok tinggi, 
adanya masukan subtitusi dan pentingnya volume 
penjualan akan membuat daya tawar pemasok rendah, 
biaya relative terhadap pembelian total biasanya 
pemasok akan memberikan harga rendah untuk 
pembelian total dalam industri. Kekuatan daya tawar 
pembeli ditentukan oleh konsentrasi pembeli semakin 
banyak pembelian, maka semakin rendah biaya untuk 
beralih pemasok, kemampuan melakukan integrasi 
balik, dan laba pembelian yang rendah akan 
memberikan daya tawar yang tinggi bagi pembeli dan 
sebaliknya. 
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2.6.  Peluang Upgrading dalam Rantai Nilai 
 Analisis rantai nilai dapat digunakan untuk 
mengkaji peran peningkatan (upgrading) dalam rantai 
nilai. Peningkatan dapat mencakup peningkatan dalam 
hal kualitas dan desain produk, atau diversifikasi 
dalam lini produk yang dilayani, yang memungkinkan 
produsen mendapatkan nilai yang lebih tinggi.  

Tiap rantai nilai memiliki proses utama dan 
kegiatan spesifik masing-masing. (Kaplinsky dan 
Morris, 2001), berdasarkan penilaiannya, akan 
menentukan seberapa jauh rantai nilai tersebut akan 
diperinci menjadi kegiatan-kegiatan yang spesifik. Pada 
ujungnya, rantai nilai yang diperinci ini akan 
menghasilkan pemahaman adanya jarak atau kegiatan 
yang tumpang tindih, apakah terdapat potensi 
peningkatan, atau sekedar memberikan pemahaman 
lebih baik atas situasi yang ada. 

Inti dari analisisnya ialah pemetaan sektor dan 
hubungan-hubungan yang utama. margin dalam 
pendekatan rantai nilai berasal dari kajian hubungan di 
dalam pelaku dan antar pelaku, melalui pandangan 
atas isu tata kelola, peningkatan, dan pertimbangan 
distribusi. 

Fokus utama analisis layanan ialah memahami 
siapa (dan melalui cara apa) yang memberikan 
dukungan bagi para partisipan rantai nilai agar mereka 
dapat mencapai kompetensi sebagai pemasok di dalam 
sistem koordinasi serta memenuhi peraturan dan 
standar yang ada. Analisis ini juga dapat membantu 
menilai apakah tingkat dukungan yang diberikan 
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sudah memadai untuk syarat-syarat peningkatan 
rantai nilai (Kaplinsky dan Morris, 2001). 

Dalam upaya mencari peluang peningkatan, 
perlu melihat dampak peningkatan tersebut pada 
keseluruhan rantai nilai. Misalnya, diperkenalkannya 
varietas baru pada produsen bisa berarti bahwa pihak 
pengolah juga harus mengubah teknologinya, atau 
mungkin harus ada persyaratan pengangkutan yang 
berbeda. Untuk dapat meningkatkan kinerja 
keseluruhan rantai nilai, kita perlu menentukan 
tingkatan dalam rantai nilai yang paling efektif untuk 
ditingkatkan. Bila peningkatan harus dilakukan di 
lebih dari satu tempat pada rantai nilai, kita perlu 
melihat dimana peningkatan ini akan menghasilkan 
dampak terbaik bagi kaum miskin. 

Kedelai adalah salah satu tanaman bernilai jual 
(cash crop) yang ditanam di Laos Bagian Utara. Kedelai 
ini kebanyakan diekspor ke Cina untuk diolah menjadi 
pakan hewan atau minyak goreng. Seluruh pelaku yang 
terlibat dalam rantai nilai mengemukakan sebuah isu 
penting, yaitu kualitas kedelai yang tidak konsisten 
(RDMA, 2005). 

Partisipan kaum miskin pada rantai nilai dapat 
menemukan peluang untuk melakukan peningkatan 
dan untuk berpartisipasi dalam pasar yang bernilai 
lebih tinggi yang menjadi tempat bagi mereka untuk 
belajar tentang syarat-syarat partisipasi di pasar. Para 
pelaku rantai nilai mungkin memiliki keterbatasan 
akses pada layanan dan bentuk dukungan lainnya yang 
dibutuhkan untuk memenuhi berbagai standar rantai 
nilai; dukungan yang tidak memadai dapat 
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menghambat peluang mereka untuk berpartisipasi aktif 
dalam segmen yang memiliki nilai lebih tinggi dalam 
rantai nilai. Akses pada informasi tentang persyaratan 
komersil, standar, dan layanan kepatuhan yang dapat 
diberikan melalui pemerintah, inisiatif semi-publik, 
atau melalui sistem swasta dalam koordinasi rantai 
nilai perlu mendapat perhatian utama dalam 
menganalisis peluang bagi para produsen miskin untuk 
melakukan upaya peningkatan. 

Pendekatan terbaik dalam analisis tata kelola dan 
layanan rantai nilai dilakukan dengan cara memilah 
tiga dimensi: Struktur, Koordinasi, dan regulasi 
(Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon; 2003). Berdasarkan 
pendekatan ini, rendahnya kompetensi pemasok 
merupakan hambatan utama dalam partisipasi kaum 
miskin dalam rantai yang terintegrasi secara global. 
Sekalipun para produsen dan partisipan rantai nilai 
yang lebih miskin dapat dikenai berbagai peraturan 
dan standar, mereka mungkin tidak memahami 
peraturan tersebut atau mereka mungkin tidak 
terberdayakan untuk dapat menanggapinya. Di sisi 
lain, peraturan, standar kualitas, dan norma-norma 
bisa jadi tidak memiliki bentuk tertulis, atau bisa 
bervariasi di dalam dan di antara area pasar. Hal ini 
dapat berubah sejalan dengan tawaran pasar. 

Dalam pendekatan Farmer Marketing School 
(FMS) yang digunakan oleh proyek Cambodia 
Agricultural Market Information Project (CAMIP) yang 
didanai oleh CIDA, para pelaku rantai nilai (produsen 
dan pedagang) memformalkan penetapan tingkat 
kualitas (grading) lokal mereka dengan mulai 
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mendiskusikan kriteria-kriteria kualitas yang dapat 
diverifikasi secara obyektif serta parameter pertingkat 
kualitas (grade) untuk tiap kriterion. Tujuannya ialah 
untuk memperoleh standar penetapan tingkat kualitas 
(grading) yang disepakati bersama (Cato dan Subasinge, 
2003).  

Pada umumnya, standar-standar yang dihadapi 
oleh para produsen yang berpartisipasi dalam pasar 
ekspor jauh lebih kompleks dibandingkan dengan 
standar yang ada di pasar lokal dan nasional. Standar-
standar resmi dan komersil biasanya juga berlaku pada 
pasar-pasar tersebut, akan tetapi keharusan para 
produsen untuk tunduk pada standar internasional 
yang begitu banyak dan tumpang tindih yang dikaitkan 
dengan syarat-syarat produksi menjadi hambatan 
masuk bagi para pelaku miskin yang ingin 
berpartisipasi dalam rantai nilai yang berorientasi 
ekspor. Namun pemahaman yang lebih baik serta 
kepatuhan pada peraturan komersil di tingkat lokal 
umumnya merupakan prasyarat untuk peningkatan 
rantai nilai. Pemahaman dan kepatuhan ini juga 
dianggap sebagai batu loncatan untuk strategi ekspor, 
sebab para produsen kemungkinan tidak akan dapat 
memenuhi standar-standar ekspor yang begitu rumit 
bila mereka tidak mampu memahami, menerima, dan 
patuh pada persyaratan dasar yang ada di pasar lokal 
(Cato dan Subasinge, 2003). 
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2.7. Analisis SWOT 
 Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 
secara sistematis untuk merumuskan strategi, 
berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan 
kekuatan (sthrengths) dan peluang (opportunities), dan 
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 
(weaknesses) dan ancaman (threats). Jadi analisis 
SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang 
dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan 
kelemahan. 

Apabila distribusi margin dan daya tawar 
timpang, maka ada masalah yang dihadapi oleh aktor 
yang dirugikan, itu juga menunjukan ketidakadilan 
dalam sisi nilai tersebut. Masalah yang ada harus 
dicarikan jalan keluar, oleh karena itu dilacak masalah 
dan pemecahannya dengan analisis SWOT. Pada setiap 
aktor rantai nilai rumput laut terdapat kekuatan-
kekuatan dan kelemahan-kelemahan. Menjadi tugas 
setiap aktor utama rantai nilai rumput laut untuk 
mentautkan silang antara kekuatan-kekuatan dan 
kelemahan-kelemahan terhadap peluang–ancaman di 
dalam lingkungan sekitar. Upaya ini dikenal dengan 
analisis SWOT. Analisis ini akan menuntun pembuat 
keputusan untuk mengidentifikasi masalah-masalah 
strategis dan atas dasar itu menetapkan strategi-
strategi bagi pencapaian tujuan organisasi perusahaan. 
 
 
 
 


