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Daftar Isi Disertasi

Bab:

1. Ringkasan Eksekutif.

2. Adopsi Keterlacakan Wajib dan Sukarela Dalam 

Rantai Pasokan Makanan Tunggal.

3. Keterlacakan Dalam Rantai Pasokan Makanan 

Majemuk.

4. Adopsi Keterlacakan Pada Tingkat Petani: Sebuah 

Analisa Empiris Dari Industri Buah Pir Portugis.



Pertanyaan Manajemen 

Apa konsekuensi dan manfaat dari 

pengadopsian keterlacakan dalam 

rantai pasokan makanan?

Mungkinkah dilakukan keterlacakan 

penuh dalam rantai pasokan makanan 

majemuk?



Pertanyaan Riset

Apa nilai ekonomi dari pengadopsian 

keterlacakan dalam rantai pasokan 

makanan dan di tingkat petani? 

Apa pendorong utama dan bagaimana 

dinamika dalam sistim keterlacakan? 



Pertanyaan Investigasi

Dalam kondisi apa sistim keterlacakan wajib 

dan sukarela lebih disukai dalam rantai 

pasokan makanan tunggal?

Apa kondisi untuk dilakukan keterlacakan 

penuh, sebagian atau tidak, dalam rantai 

pasokan makanan majemuk?

Apa yang mempengaruhi pengadopsian 

keterlacakan pada tingkat petani buah pir di 

Portugis? 



Tujuan Disertasi

Menguji bagaimana tingkat jaringan 

mempengaruhi keterlacakan dalam rantai 

tunggal dan majemuk pasokan makanan.

Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengadopsian keterlacakan pada tingkat 

petani buah pir di Portugis.



Landasan Teori

Golan et al. (2003): Sistem keterlacakan terlalu mahal, tidak penting dalam 

mendiferensiasikan produk, dan tidak efisien dalam meningkatkan 

keamanan pangan.

Dickinson and Bailey (2002), dan Hobbs et al. (2005): Konsumen Amerika 

Utara mau membayar lebih mahal untuk produk yang memiliki sistem 

keterlacakan. 

Trinekens and Beulens (2001), Hobbs (2002), Hofstede (2002), Meuwissen, 

et al. (2003), dan Van der Vorst (2004): Hasil-hasil penelitian mereka 

berkontribusi nyata dalam memahami pengadopsian keterlacakan dalam 

rantai pasokan makanan tunggal.

Golan et al. (2004): Melakukan survei terhadap beberapa sistim 

keterlacakan di industri makanan USA dan menyimpulkan bahwa  

pengadopsian keterlacakan terutama dimotivasi oleh dorongan 

keuntungan secara ekonomi.



Buhr (2003 ): Melakukan studi pengadopsian keterlacakan sukarela pada sektor 

daging sapi dan ayam di Eropa, menemukan bahwa faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi adalah ketidakpastian produksi,  tingkah laku oportunis dalam 

meraih keuntungan, biaya pengawasan, dan  kesulitan mengidentifikasi sifat-

sifat makanan.

Mora and Menozzi (2005): Melakukan studi empiris yang berfokus kepada biaya 

komponen makanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengadopsian 

keterlacakan.

Banterle, Stranieri, and Baldi (2006): Menggunakan teori biaya transaksi dalam 

pengadopsian keterlacakan, menemukan bahwa  lebih murah bagi perusahaan 

yang lebih besar dan yang sebelumnya sudah menerapkan sistim jaminan mutu.

Berbagai studi lainnya juga mengindikasikan bahwa pengadopsian keterlacakan 

berkontribusi mengurangi kegagalan produk sehingga meningkatkan 

kepercayaan konsumen.

Landasan Teori (dikutip dari teori yang sudah ada sebelumnya)



Kerangka Pemikiran

Sistim keterlacakan memungkinkan pelacakan  asal makanan, sifat-sifat, 

dan proses produksi.

Peningkatan perhatian terhadap keamanan pangan menyebabkan 

peningkatan kebutuhan akan sistim keterlacakan.

Peningkatan konsumi makanan setengah matang (pre-prepared foods),  yang 

melibatkan kombinasi dari berbagai bahan makanan, meningkatkan risiko 

kontaminasi silang.

Risiko keamanan pangan  menjadi meningkat.

Implementasi keterlacakan dalam rantai pasokan makanan dapat 

mengurangi risiko keamanan pangan.



Desain Penelitian

Disertasi ini terdiri dari tiga tulisan:

 Pertama: Tulisan teoritis menginvestigasi kondisi dimana 

sistim keterlacakan wajib dan sukarela lebih disukai dalam 

rantai pasokan makanan tunggal.

 Kedua: Tulisan teoritis mendiskusikan kondisi untuk 

keterlacakan penuh, sebagian, atau tidak, dalam rantai 

pasokan makanan majemuk.

 Ketiga: Tulisan empiris menganalisa apa yang 

mempengaruhi pengadopsian keterlacakan pada tingkat 

petani buah pir di Portugis.



Desain Penelitian

Tulisan teoritis pertama menggunakan tiga model alternatif yang 

mengkombinasikan teori jaringan, agensi, dan kontrol vertikal 

dalam implementasi sistim keterlacakan sepanjang rantai 

pasokan makanan tunggal dengan tiga tahapan/tingkat.

Tulisan teoritis kedua menggunakan rantai pasokan makanan 

majemuk dengan tiga tahapan/tingkat, dengan  

mempertimbangkan ketidaksimetrisan perusahaan dalam 

implementasi sistem keterlacakan.

Tulisan empiris ketiga tentang pengadopsian keterlacakan pada 

tingkat petani buah pir di Portugis, yang dianalisa dengan 

discrete choice model dan diestimasikan dengan penalized 

likelihood estimator.



Untuk Riset Empiris (pengadopsian keterlacakan pada tingkat 

petani dalam industri buah pir Portugis)

Elemen Sampling: Petani Buah Pir.

Populasi: Semua Petani Buah Pir di Portugis.

Sampling Unit: 7 Asosiasi Pemasaran Buah Pir di Portugis.

Ukuran Sampling: 138 responden.

Prosedur Sampling: Diambil secara acak 30 petani dari setiap asosiasi 

sehingga total ada 210 sampel.

Metode Pengumpulan Data: Kuisioner dikirim ke para Direktur asosiasi 

diisi data-data petani yang menjadi sampel oleh personil di kantor asosiasi

 hanya 140 kuisioner yang kembali  2 cacat  hanya 138 kuisioner 

yang dapat diproses lanjut. 



VARIABEL DESKRIPSI VARIABEL PENGUKURAN VARIABEL

Pear Orchard Size Luasan lahan untuk penanaman < 5 ha

Pear 6-15 ha

> 16 ha

PDO Producer Penanaman pear apakah di lahan Yes

yang memang dialokasikan No

Produktivitas Produktivitas buah pear < 15 ton/ha

16-20 ton/ha

21-25 ton/ha

>25 ton/ha

Penjualan ke UK Penjualan pear ke UK Yes

No

Petani Paruh atau Penuh Waktu Petani/responden pear penuh Penuh waktu

atau paruh waktu Paruh waktu

Organisasi Producer Organisasi petani yang diikuti Frutus, Coopval & Frutoeste

Ecofrutas, Cooperfrutas & Eurohorta

Usia (dalam tahun) Usia petani/responden 25-35

36-45

46-55

56-65

>66

Pendidikan Pendidikan terakhir petani/ SMP

responden SMA

Kuliah

Areal Penanaman Area penanaman pear oleh Top 4

petani/responden Lain-lain



Motode Statistik yang digunakan: Descriptive Statistics.

Variabel Terikat : Pengadopsian Keterlacakan.

Variabel Bebas: 

Pear Orchard Size, PDO Producer, Produktivitas,  

Penjualan ke UK, Petani Paruh atau Penuh Waktu, 

Organisasi Producer, Usia, Pendidikan, Area 

Penanaman.

Model Statistik yang digunakan: Logistic Regression.



Hasil Penelitian Untuk Tulisan Teoritis Pertama

o Keterlacakan sukarela dapat mengurangi efektivitas 

pencegahan dan pengurangan risiko keamanan pangan. 

o Keterlacakan wajib dipertimbangkan jika ada risiko tinggi 

terhadap keamanan pangan, dan kemudahan pengawasan 

dalam pelaksanaannya. 

o Jumlah jaringan dalam rantai pasokan makanan memiliki 

pengaruh yang berlawanan terhadap pengadopsian 

keterlacakan.

o Risiko keamanan pangan dan keuntungan lainnya bagi 

konsumen berpengaruh positif terhadap pengadopsian 

keterlacakan dan biaya tambahan yang mau dibayar oleh 

konsumen.



Hasil Penelitian Untuk Tulisan Teoritis Kedua

Ω Keterlacakan penuh dalam rantai pasokan makanan 

majemuk mungkin dilakukan. Tetapi keterlacakan 

sebagian  adalah lebih realistik untuk diterapkan.

Ω Pengaruh jaringan horizontal dan vertikal harus 

dipertimbangkan dalam pelaksanaan keterlacakan pada 

rantai pasokan makanan majemuk.

Ω Pengaruh jaringan horizontal berasal dari berapa banyak 

jalur bahan baku makanan dalam menghasilkan satu 

makanan. 

Ω Pengaruh jaringan vertikal berasal dari perubahan biaya 

tambahan yang mau dibayarkan oleh konsumen dan 

kemungkinan risiko keamanan pangan.



Hasil Penelitian Untuk Tulisan Empiris

∞ Pengadopsian keterlacakan digambarkan oleh proses 

keputusan dua tahap (two-step decision process). Petani 

memilih pasar produknya, lalu menyesuaikan keterlacakan 

produknya dengan persyaratan pasar. 

∞ Faktor lahan pertanian besar dan petani penuh waktu kurang 

adaptif dalam mengadopsi sistim keterlacakan.

∞ Tingkat produktivitas yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih 

rendah, dan lokasi pertanian di regional lebih adaptif dalam 

mengadopsi sistim keterlacakan. 

∞ Pengadopsian sistim keterlacakan dipengaruhi oleh gabungan 

antara motivasi pribadi dan persyaratan publik/konsumen. 

∞ Meskipun pengadopsian sistim keterlacakan memerlukan 

biaya tambahan, tetapi juga tersedia imbalannya.



Kesimpulan

♫ Keterlacakan adalah masalah dalam rantai pasokan dimana arus 

informasi melalui semua pihak yang terlibat dalam produksi 

dan distribusi makanan dicatat.

♫ Keterlacakan dapat diwajibkan oleh pemerintah ataupun 

konsumen.

♫ Petani penghasil produk awal juga harus terlibat dalam 

implementasi sistem keterlacakan.

♫ Otoritas publik harus bekerja sama dengan organisasi producer

untuk mempromosikan pengadopsian keterlacakan bagi para 

petani.

♫ Perlu digabungkan antara dorongan insentif dengan pengawasan 

ketat dalam pelaksanaan pengadopsian keterlacakan.



Rekomendasi Manajerial

☼ Penelitian lebih lanjut: bagaimana pengadopsian 

keterlacakan jika dua pasar produk bergabung (yang satu 

sudah mengadopsi keterlacakan sedangkan yang lain 

belum) ?

☼ Perlu diinvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengadopsian keterlacakan pada tingkat petani  

untuk daerah dan produk yang lain.

☼ Perlu diteliti motivasi untuk mengadopsi keterlacakan di 

seluruh tingkat dari rantai pasokan dan mengidentifikasi 

cara yang lebih efektif dalam kaitan dengan biaya yang 

diperlukan dalam implementasi keterlacakan.



TERIMA KASIH


