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2. TELAAH TEORITIS 

2.1.    Definisi Rantai Nilai  

Menurut Campbell (2008), rantai nilai mencakup seluruh kegiatan dan layanan 

untuk membawa suatu produk atau jasa dari tahap perencanaan hingga penjualan di 

pasar akhirnya. Rantai nilai mencakup pemasok bahan baku, produsen, pengolah, dan 

pembeli. Sedangkan Pearce dan Robinson (2008) menyebutkan bahwa rantai nilai 

(value chain) menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai 

rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan.  

Menurut ACIAR (2012), rantai nilai didefinisikan dalam arti sempit dan luas. 

Dalam arti sempit, suatu rantai nilai  mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan 

di dalam perusahaan untuk menghasikan keluaran tertentu. Kegiatan ini mencakup 

tahap pembuatan konsep dan perancangan, proses diperolehnya input atau sarana 

produksi, proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi, serta kinerja layanan. 

Seluruh kegiatan tersebut membentuk rantai menghubungkan produsen dan 

konsumen, dan tiap kegiatan menambah nilai pada produk akhir. 

Sedangkan definisi rantai nilai dalam arti luas adalah melihat berbagai kegiatan 

kompleks yang dilakukan oleh berbagai pelaku, yaitu produsen utama, pengolah, 

pedagang, penyedia jasa untuk membawa bahan baku melalui suatu rantai hingga 

menjadi produk akhir yang dijual.  
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2.2.  Pemetaan Rantai Nilai  

 

 Pemetaan rantai nilai adalah menciptakan suatu jaringan organisasi, sumber 

daya, serta jaringan aktivitas yang meliputi input, proses, distribusi dan pemasaran 

dalam suatu aktivitas produk. Membuat pemetaan rantai nilai, tentu harus diawali 

dengan melihat persoalan yang dihadapi pelaku usaha (Alamsyah, 2012). 

 Peran dari setiap pelaku rantai nilai berbeda – beda sesuai dengan kepentingan 

masing – masing. Adanya permasalahan dari salah satu pelaku bisa memberikan 

pengaruh pada pelaku lainnya. Kurangnya kerja sama antar pelaku dan tidak adanya 

spesialisasi usaha dapat membuat rantai nilai dalam aktivitas produksi rendah, 

sehingga daya saing dan nilai tambah yang dihasilkan juga rendah (Prakoso, 2008). 

 Pemetaan rantai nilai menurut Springer-Heinze (2008) menggambarkan 

representsi visual dari sistem rantai nilai. Peta rantai nilai mengidentifikasi operasi 

bisnis (fungsi), operator rantai nilai dan hubungannya, serta pendukung dalam rantai 

nilai. Peta rantai nilai merupakan inti dari setiap analisis rantai nilai.  

Konsep rantai nilai ini menunjukkan urutan kegiatan dari fungsi produksi dan 

pemasaran. Dimulai dari pemasok bahan baku yang mengirimkan bahan baku pada 

fungsi produksi untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi (lihat 

gambar 2.1). 
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Gambar 1.2 Peta Aktivitas Aktor Rantai Nikai Komoditas Kopra 

 (Springer-Heize, 2008) 

 

Pemetaan rantai nilai dikategorikan berdasarkan peran aktor yang terlibat, 

pembeli dan faktor yang berpengaruh terhadap rantai nilai. Disusun diagram 

Segmen rantai nilai (fungsi) 
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Kategori operator rantai nilai dan relasinya:  

 

 

 

Keterangan : 

 

   aktivitas rantai nilai 

 

    

   operator rantai nilai  

 

   hubungan aktor/pelaku rantai nilai 

Masukan  Produksi  Transformas

i  

Perdaganga

n  

Konsumsi  

Penyedia 

masukan 

Produsen 

utama 

Industri 

pengolahan 

Perusahaan 

penjual 

Konsumen 

/ pasar 



9 

keterkaitan dengan memperkirakan kendala dan peluang yang dimiliki masing- 

masing tahapan produksi, pengolahan, pemasaran sampai kepada konsumen dari 

tingkat petani sampai konsumen lokal maupun internasional. 

2.3.  Distribusi Nilai Tambah dan Daya Tawar Petani  

Pada proses distribusi komoditas pertanian terjadi arus yang mengalir dari 

hulu ke hilir, yang berawal dari petani dan berakhir pada konsumen. Komoditas 

pertanian mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti pengolahan, pengangkutan atau 

penyimpanan untuk menambah nilai kegunaan atau menimbulkan nilai tambah (Nur, 

2013) 

Menurut Hayami, et al., (1987) dalam proses pengolahan nilai tambah dapat 

didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan 

input lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah pengolahan dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar.  

Faktor teknis yang berpengaruh terhadap nilai tambah adalah kapasitas 

produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Faktor pasar yang 

berpengaruh adalah harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input 

lain selain bahan baku dan tenaga kerja.  

Distribusi nilai tambah berhubungan dengan teknologi yang diterapkan dalam 

proses pengolahan, kualitas tenaga kerja berupa keahlian dan ketrampilan, serta 

kualitas bahan baku.  
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Daya tawar merupakan pencapaian posisi relatif perusahaan dalam industri 

dari segi jumlah pemasok, penentu harga, kualitas dan produk.  Menurut Sukirno 

(2002) dalam Batubara (2011) bargaining power adalah negosiasi, kapasitas suatu 

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

status, atau melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda.  

Menurut Susbeny (2008), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan 

petani kurang mendapatkan akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang 

kurang memadai. Masalah mendasar bagi mayoritas petani adalah ketidakberdayaan 

dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya.  

Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan 

pendapatan petani. Meskipun terjadi kenaikan harga pada pasar komoditi pertanian, 

kenaikan harga tersebut lebih banyak memberikan keuntungan kepada pedagang 

dibandingkan petani. 

Distribusi daya tawar dan nilai tambah yang dihasilkan masing – masing 

pelaku dalam rantai nilai kadang tidak berimbang. Pelaku rantai nilai yang 

mempunyai daya tawar tinggi akan memperoleh nilai tambah yang tinggi pula. 

Kemungkinan akan banyak kerugian yang akan ditimbulkan dalam rantai nilai, 

khususnya bagi peyedia input dalam hal ini petani (Rahayu, 2009). 

 

 



11 

2.4. Potensi Upgrading Petani  

 

 Upgrading didefinisikan sebagai perubahan dalam aktivitas-aktivitas yang 

mendukung tercapainya produktivitas yang lebih tinggi (Humphrey dan Schmitz, 

2001).  Ditingkat perusahaan untuk membuat produk yang lebih baik, efisiensi dan 

kemampuan yang tinggi sangat diperlukan.  

 Humphrey dan Schmitz (2001) dalam (Andadari, 2008) membagi upgrading 

ke beberapa kategori: process, product, functional, dan inter-sectoral upgrading. 

1. Process upgrading : transformasi input menjadi output yang lebih efisien dengan 

mereorganisasi sistem produksi atau memperkenalkan teknologi yang lebih 

unggul.  

2. Product upgrading : memperkenalkan produk baru atau memperbaiki produk 

lama. 

3. Functional upgrading : merubah kegiatan dalam perusahaan untuk memperoleh 

fungsi yang baru. 

4. Inter-sectoral upgrading :  menerapkan kemampuan yang diperoleh dalam fungsi 

tertentu untuk pindah ke sector baru.  

Potensi pengembangan petani komoditas kopra diupayakan agar mempunyai 

daya saing yang tinggi sekaligus mempunyai keunggulan kompetitif untuk bersaing 

dipasar internasional.  

Peningkatan nilai tambah dan pengembangan daya saing dapat dilakukan 

dengan pendekatan klaster.  Klaster merupakan hubungan antar satu jenis kegiatan 
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ekonomi, mulai dari kegiatan produksi primer, pengepul, pengolah setengah jadi atau 

jadi (industri menengah, besar), pedagang dan eksportir, serta kegiatan dan pelayanan 

penunjang seperti lembaga keuangan, pelayanan usaha, pendidikan, penelitian, dan 

lainnya (Nusantoro, 2011).  

 


