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ABSTRAKSI 

Integrasi vertikal akan dapat menyebabkan penghematan-penghematan teknis 
sehingga harga output akhir yang ditetapkan oleh produsen yang terintegrasi akan 
lebih rendah daripada produsen yang tidak terintegrasi tanpa mengurangi keutltungan 
yang diperoJeh sehingga akan meningkatkan kesejahteraan (we(fure) konsum~n. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 
membandingkan harga akhir dan keuntungan output diperoleh hasil bahwa kegiatan 
integrasi vertikal ke hulu-hilir yang dilakuknn produscn cmping mclinjo ini tidak 
mengakibatkan harga emping melinjo di tingkat konsumen akhir menjadi lebih 
rendah dari harga akhir bagi produsen yang tidak terhltegrasiltidak terkait. ,Hal :l1i 
disebabkan emping melinjo di tlngkat konsumcn akhir berada pada pasar persaingan 
sempurna sehingga harga yang berlaku di pasar ditentukan dari keseimbangan 
pennintaan dan penawaran. Dan keuntu!1gan yang diperoleh produsen yang 
terintegrasi vertikal ke hulu-hilir juga tidak lebih besar dari produsen yang tidak 
terinteblfasi. Keuntungan yang diperoleh produsen yang terintegrasi ini merupakan 
keuntungan yang tidak maksimal karena beberapa biaya dan resiko yang seharusnya 
ditanggung produsen dialihkan ke pengepul em ping yang bertindak sebagai penyedia 
input buah meJinjo. Terhadap kesejahteraan, integrasi vertikal lee huIu-hilir 
dipandang dari sisi harga tidak mampu mcningkatkan kesejahteraan konsumen 
karena tidak menyebabkan harga turun pada tingkat konsumcn akhir. Sedangkan 
dipandang dari sisi keuntungan, integrasi vertikal ke hulu-hilir tidak mampu 
meningkatkan kesejahteraan produsen karen a keuntungan yang diperoleh produsen 
tidak lebih be£ar dari keuntungan produsen yang tidak terintegrasi. Sedangkan aliran 
S-C-P yang dapat menjelaskan produsen yang berintl.'!grasi vertikal ini adalah 
strukturalis dimana struktur memp,engaruhi peiilaku yang selanj utnya struktLlr dan 
perilaku mempengaruhi kinerja pasar emping melinjo. 
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