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ABSTRAK 

IGIT TRISNAYU OKTAVIANI, 2020. Analisis Transmisi Harga 

dan  Efisiensi Pemasaran Bawang Merah (Allium cepa var Aggregatum). Suatu 

Kasus Pemasaran di Desa  Sukamanah, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten 

Garut. Dibawah bimbingan Musli Rosmali dan Karyana KS 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saluran pemasaran, transmisi 

harga  yang terjadi pada pemasaran bawang merah, efisien pemasaran dan struktur 

pasar  dari bawang merah di Desa Sukamanah. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei. Unit analisisnya  yaitu petani, pedagang pengepul/bandar dan 

pedagang pengecer. Teknik penentuan  responden dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Jumlah responden yang  diteliti sebanyak 25 orang terdiri dari 10 orang 

petani, 5 orang pedagang  pengepul/bandar dan 10 orang pedagang pengecer. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa lembaga pemasaran bawang merah  yang ada di 

lokasi penelitian terdiri dari petani, pedagang pengepul/bandar dan  pedagang 

pengecer. Harga jual bawang merah dari produsen (Hp) adalah sebesar  Rp 16.400,-

/kg dan harga jual dari pedagang pengecer (He) adalah sebesar Rp  30.300,-

/kg. Transmisi harga yang terjadi pada pemasaran bawang merah ini 

diperoleh  adalah sebesar 1,52 ini menunjukan bahwa pada setiap kenaikan harga 

1% di  tingkat pengecer, maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga 

sebesar  1,52% di tingkat petani. Serta Farmer’s Share yang diperoleh adalah 

sebesar 54,13%. Struktur pasar bawang merah termasuk kepada pasar Persaingan. 

Diperoleh  koefisien fungsi harga pemasaran di tingkat petani dan pedagang 

pengepul sebesar 0.881, hal ini menunjukan nilai bi mendekati 1 yang berarti antara 

harga penawaran di pengepul dan di petani memiliki kekuatan yang hampir sama. 

 

Kata Kunci : Analisis Transmisi, Efisiensi Pemasaran, Struktur Pasar 

  



 

 

ABSTRACT  

IGIT TRISNAYU OKTAVIANI, 2020. Analysis of Price Transmission and 

Marketing Efficiency of Shallots (Allium cepa var Aggregatum). A Marketing Case 

in the Village  Sukamanah, Bayongbong District, Garut Regency. Under the 

guidance of  Musli Rosmali and Karyana KS 

The purpose of this study was to determine the marketing channels, price 

transmission that occurred in shallot marketing, efficient marketing and market 

structure of shallots in Sukamanah Village. The research method used is a survey 

method. The unit of analysis is farmers, traders/dealers and retailers. The technique 

of determining the respondents was done by purposive sampling. The number of 

respondents studied were 25 people consisting of 10 farmers, 5 traders/bandar 

traders and 10 retailers. The results showed that the onion marketing institutions in 

the research location consisted of farmers, collectors / bandar traders and retailers. 

The selling price of shallots from the producer (Hp) is IDR 16,400/kg and the 

selling price from retailers (He) is IDR 30,300/kg. The price transmission that 

occurs in the marketing of shallots is 1.52.This shows that at every 1% increase in 

price at the retail level, it will result in an increase in price of 1.52% at the farm 

level. As well as Farmer's Share, which is obtained is 54.13%. The structure of the 

shallot market includes the competition market. The coefficient of the marketing 

price function at the farmer and wholesaler level is 0.881, this shows that the bi 

value is close to 1, which means that the bid price at the collector and the farmer 

has almost the same power. 

 

Keywords: Transmission Analysis, Marketing Efficiency, Market 

Structure
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia salah satunya didukung oleh 

sektor pertanian, dimana sektor pertanian berperan antara lain sebagai sumber 

tenaga kerja sektor perekonomian lain, sumber kapital pertumbuhan ekonomi 

modern, dan sebagai sumber devisa. Hortikultura merupakan salah satu subsektor 

pertanian yang memberikan kontribusi positif terhadap indikator ekonomi makro, 

nilai PDB atas harga berlaku subsektor hortikultura tahun 2019 mencapai Rp 238,8 

triliun, naik 9,2 persen dibanding tahun 2018 sebesar Rp 218,7 triliun. PDB 

Hortikultura berkontribusi 16,03 persen terhadap PDB sektor pertanian keseluruhan 

yang mencapai Rp Rp 1.489,5 triliun. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian 

Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun rencana strategis 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dimana salah satunya itu meningkatnya 

stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga. Mengacu pada sasaran tersebut, 

Kementerian pertanian menetapkan komoditas utama, dimana komoditas tersebut 

memiliki pengaruh terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. 

Salah satu komoditas tersebut adalah bawang merah. 

Salah satu komoditas sayuran yang telah lama dibudidayakan adalah 

bawang merah. Bawang merah merupakan komoditas unggul hortikultura yang 

termasuk dalam strategis nasional (Dirjen Hortikultura, 2016). Komoditas sayuran 

ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai 

bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Komoditas ini juga 
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merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi 

cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah (Balitbang Pertanian, 

2005).  Prospek perkembangan bawang merah Indonesia di kancah dunia cukup 

baik mengingat Indonesia merupakan salah satu negara eksportir bawang merah di 

dunia. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2010- 

2014, Indonesia menempati urutan keempat setelah New Zealand, Perancis, dan 

Netherland sementara di ASEAN Indonesia masuk di urutan pertama (Junita, 

2015). 

Bawang merah juga memiliki nilai ekonomis tinggi ditinjau dari sisi 

pemenuhan konsumsi nasional, sumber penghasilan petani dan potensinya sebagai 

penghasil devisa negara. Rukmana (1994) dalam Heddidiana Pardede (2011) 

menjelaskan bahwa bawang merah termasuk komoditas utama dalam prioritas 

pengembangan tanaman sayuran dataran rendah di Indonesia. Bawang merah 

digunakan sebagai bumbu dan rempah-rempah. Selain itu, bawang merah juga 

digunakan sebagai bahan obat tradisional. 

Bawang merah merupakan komoditas yang diusahakan petani dari dataran 

rendah sampai dataran tinggi. Bawang merah menghendaki suhu udara berkisar 

antara 25 oC sampai 30 oC, tempat terbuka tidak berkabut, intensitas sinar matahari 

penuh, tanah gembur, subur cukup mengandung organik akan menghasilkan 

pertumbuhan dan produksi terbaik (Istina, 2016). 

Usahatani bawang merah hingga kini menjadi pilihan dalam usahatani 

agribisnis bidang hortikultura. Keunggulan bawang merah dibandingkan dengan 

komoditas pertanian lainnya adalah mempunyai daya simpan lebih lama. Konsumsi 
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dalam negeri yang belum bisa dicukupi dan keuntungan yang memberikan peluang 

membuat usaha ini banyak digeluti para petani (Sitanggang, 2011). 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1981- 

2015 dimana data konsumsi yang tercatat merupakan konsumsi bawang merah 

untuk kebutuhan rumah tangga. Perkembangan konsumsi bawang merah pada 

periode tahun 1981-2015 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 

8,31% kg/kap/tahun. Konsumsi bawang merah tahun 1981 sebesar 1,65 

kg/kapita/tahun dan pada tahun 2015 konsumsinya menjadi 2,71 kg/kapita/tahun.  

Konsumsi bawang merah tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 

3,01 kg/kapita/tahun. Permintaan bawang merah akan terus meningkat (dengan 

perkiraan 5% pertahun) seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus 

meningkat karena adanya pertambahan jumlah penduduk, semakin berkembangnya 

industri makanan jadi dan pengembangan pasar ekspor bawang merah. Kebutuhan 

terhadap bawang merah yang semakin meningkat merupakan peluang pasar yang 

potensial dan dapat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan produksi 

bawang merah. 

Tabel 1. Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Sayuran di Indonesia 

No. Jenis Komoditi 
Tahun 

2017 2018 

1 Bawang Merah    

 Luas Panen (Ha) 158.172 156.779 

 Produksi (Ton) 1.470.155 1.503.436 

 Produktivitas (Ton/Ha) 9,30 9,59 

2 Bawang Putih   

 Luas Panen (Ha) 2.146 5.013 

 Produksi (Ton) 19.510 39.300 

 Produktivitas (Ton/Ha) 9,09 78,40 
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3 Cabe Besar   

 Luas Panen (Ha) 142.547 136.857 

 Produksi (Ton) 1.206.266 1.206.737 

 Produktivitas (Ton/Ha) 8,46 8,82 

4 Cabe Rawit   

 Luas Panen (Ha) 167.600 171.690 

 Produksi (Ton) 1.153.155 1.335.595 

 Produktivitas (Ton/Ha) 6,88 7,78 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura 

 Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa produksi bawang merah paling 

tinggi diantara komoditi-komoditi sayuran yang lainnya dengan jumlah 1.470.155 

(ton) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 1.503.436 (ton). Sedangkan dengan luas 

panen bawang merah berada pada urutan kedua setelah cabai dengan jumlah luas 

panen 158.172 (Ha) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 156.779 (Ha). Untuk 

produktivitas sendiri pada tahun 2017 bawang merah berada pada urutan ke empat 

dengan jumlah produktivitas 9,30 (ton/Ha) dan pada tahun 2018 urutan ke lima 

dengan jumlah produktivitas 9,59 (ton/Ha). Dapat dikatakan bahwa produktivitas 

bawang merah termasuk tinggi dikarenakan bawang merah merupakan sayuran 

yang tidak memiliki pengganti (substitusi). 

Tabel 2. Produktivitas Bawang Merah Menurut Provinsi, Tahun 2015-

2019 (Ton/Ha) 

No Provinsi/Province 
Tahun/Year 

Pertumbuhan/ 

Growth 

2019 Over 2018 

(%) 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Sumatera Barat 11.18 11.03 10.66 10.95 11.16 1.87 

2 Jambi 7.47 6.27 6.10 6.66 6.43 -3.41 

3 Lampung 10.19 8.88 7.81 7.65 7.72 0.97 

4  Jawa Barat 10.47 10.06 10.34 10.89 11.04 1.37 

5  Jawa Tengah 11.05 10.25 9.31 9.62 10.05 4.46 

6  DI Yogyakarta 8.55 9.38 9.82 9.97 9.77 -2.04 

7  Jawa Timur 9.00 8.42 8.24 8.84 9.49 7.32 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura  
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 Pengembangan usahatani bawang merah di provinsi Jawa Barat 

mengalami beberapa masalah, salah satunya adalah rendahnya hasil rata-rata 

per hektar lahan. Namun pada tabel 2. terlihat bahwa tidak adanya fluktuasi 

yang terdapat pada hasil produktivitas bawang merah pada lima tahun terakhir 

ini, yang terakhir terdapat 11,04 ton/Ha pada tahun 2019. 

Tabel 3. Produksi Bawang Merah Menurut Provinsi, Tahun 2015-2019 

 

No 
Provinsi/Province 

Tahun/Year 
Pertumbuhan/ 

Growth 

2019 Over 

2018 (%) 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Sumatera Barat 61,568 66,543 95,534 113,864 122,399 7.50 

2 Jawa Barat 129,148 141,504 166,865 167,770 173,463 3.39 

3 Jawa Tengah 471,169 546,685 476,337 445,586 481,890 8.15 

4 Jawa Timur 277,121 304,521 306,316 367,032 407,877 11.13 

5 Nusa Tenggara Barat 160,201 211,804 195,458 212,885 188,255 -11.57 

6 Sulawesi Selatan 69,889 96,256 129,181 92,392 101,762 10.14 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura 

 Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi penghasil utama bawang 

merah, menempati urutan ke-empat dalam menyumbang produksi bawang 

merah nasional. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) Produksi 

bawang merah di provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan, dengan 

persentase pertumbuhan 2019 dari 2018 sebesar 3.39%. 

Tabel 4. Produksi Bawang Merah menurut Kabupaten dan Kota di Jawa 

Barat Periode 2017-2019 

Wilayah Jawa Barat 
Tahun 

2019 2018 2017 

Provinsi Jawa Barat 1,733,413 1,677,700 1,668,652 

Bandung 621,001 645,858 468,300 

Garut 321,047 284,586 353,849 

Kuningan 44,442 27,170 35,828 

Cirebon 334,715 353,072 383,740 

Majalengka 379,731 319,806 377,053 
Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Hortikultura 
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Produksi bawang merah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 95.56% 

dihasilkan di empat wilayah sentra yaitu Kabupaten Bandung 621,001 ton, 

Kabupaten Majalengka sebesar 379,731 ton, Kabupaten Cirebon 334,715 dan 

Kabupaten Garut 321,047 ton. Sisanya sebesar 4.44% tersebar di 23 Kabupaten dan 

Kota lainnya (BPS Jawa Barat 2019). Kabupaten Garut merupakan salah satu 

daerah yang berpotensi untuk pengembangan produksi bawang merah di Jawa 

Barat, sebab setiap tahunnya tanaman dapat meningkatkan pendapatan petani. Hal 

ini memberikan gambaran bahwa terdapat potensi yang sangat besar dalam 

usahatani. 

Tabel 5 Kandungan gizi dan nilai gizi bawang merah mentah 

Kandungan gizi Nilai gizi per 100 g  

Energi  72 kkal 

Air  79,80 g 

Karbohidrat  16,80 g 

Gula total  7,87 g 

Serat total  3,2 g 
Protein  2,5 g 

Lemak total  0,1 g 

Vitamin C  31,2 mg 

Vitamin B1 (thiamin)  0,20 mg 

Vitamin B2 (riboflavin)  ,11 mg 

Vitamin B3 (niasin)  0,7mg 

Vitamin B6 (piridoksin)  1,235mg 

Vitamin B9 (asam folat)  3 ug 
Vitamin A  9 IU 

Vitamin E  0,08mg 

Vitamin K  1,7 ug 

Kalsium  181 mg 

Zat besi  1,7 mg 

Magnesium  25 mg 

Fosfor  153 mg 

Kalium  401 mg 

Natrium/sodium  17 mg 

Seng  1,16 mg 

Selenium  14,2 ug 

Sumber : Kuswardhani (2016) 
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 Berdasarkan tabel 5. bawang merah mengandung kalori, karbohidrat, 

lemak, protein dan serat makanan. Serat makanan dalam bawang merah adalah serat 

makanan yang larut dalam air, disebut oligofruktosa. Kandungan vitamin bawang 

merah adalah vitamin A, vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 

(niasin) dan vitamin C. bawang merah juga memiliki kandungan mineral 

diantaranya adalah: belerang, besi, klor, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, 

natrium, silikon, iodium, oksigen, hidrogen, nitrogen dan zat vital non gizi yang 

disebut air. Bawang merah juga memiliki senyawa kimia non-gizi yang disebut 

flavonglikosido dan saponin (Irianto, 2009). 

Bawang merah memiliki kandungan mineral kalium yang cukup tinggi. 

Kalium berperan penting dalam proses metabolisme. Mineral ini juga penting 

dalam menjaga keseimbangan tekanan darah, mencegah pengerasan pembuluh 

darah, dan membersihkan pembuluh darah dari endapan kolesterol jahat, serta 

membantu mengatur kontraksi otot rangka dan otot halus, dan berperan penting 

dalam fungsi kerja saraf dan otak. Mineral kalsium dan fosfor yang terkandung 

dalam bawang merah penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. 

Tabel 6. Harga Eceran Bawang Merah 

Tahun Harga (Rp) Sat Ket 

2015 23,507 Kg  

2016 39,708 Kg  

2017 31,180 Kg  

2018 28,242 Kg  

2019 30,866 Kg  

Januari-Maret 2020 31,618 Kg  

Sumber : Portal Informasi Harga Pangan 
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 Dapat dilihat dari tabel 6. bahwa harga eceran bawang merah pada tahun 

2019 hingga Maret 2020. Harga tertinggi bawang merah pada tahun 2016 yaitu Rp. 

39.708, mengalami kenaikan harga dari tahun 2015 sebesar Rp. 16.201. Namun saat 

mengalami kenaikan harga, bawang merah dapat mencapai hingga Rp. 58.000 

untuk harga Nasional dan untuk harga pasar dapat mencapai Rp. 70.000. Meskipun 

begitu bawang merah akan selalu dicari oleh masyarakat karena merupakan sayuran 

utama yang banyak digunakan oleh masyarakat. 

 Pendapatan yang cukup besar dalam ekonomi pertanian tidak bermakna bila 

harus didapatkan dengan menggunakan pencurahan biaya produksi dengan jumlah 

besar pula. Namun sebenarnya pilihan-pilihan yang paling penting dilakukan petani 

adalah bagaimana memperoleh rasio yang cukup lebar antara pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan usaha taninya bila dibandingkan dengan total biaya 

produksi yang telah dikeluarkan. Semakin besar rasio yang diperoleh maka semakin 

tepat pilihan-pilihan penggunaan sumberdaya yang dilakukan untuk kegiatan usaha 

taninya (Soekartawi, 1985). 

 Menurut Badan Pusat Statistik (2017) permintaan bawang merah cenderung 

meningkat setiap saat, sementara produksi bawang merah bersifat musiman. 

Kondisi ini menyebabkan terjadinya gejolak karena adanya senjang (gap) antara 

pasokan (suplai) dan permintaan sehingga dapat menyebabkan gejolak harga antar 

waktu. Permintaan bawang merah juga terus meningkat sejalan dengan peningkatan 

jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi bawang merah oleh masyarakat.  

Menurut Racmat, dkk (2014) ketersediaan bawang merah selama ini dapat 

disediakan dari produksi dalam negeri, namun karena adanya kesenjangan antara 
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permintaan dan penawaran, menyebabkan Indonesia harus mengimpor bawang 

merah guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Suatu negara akan melakukan 

impor karena mengalami kekurangan atau kegagalan dalam berproduksi, untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Dalam artian apabila produksi bawang 

merah nasional mengalami kenaikan maka permintaan impor bawang merah akan 

menurun (Pasaribu & daulay, 2013). 

 Tingkat permintaan dan kebutuhan konsumsi bawang merah yang tinggi 

menjadikan komoditas ini menguntungkan jika diusahakan dan merupakan peluang 

pasar yang potensial dan dapat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan 

produksi bawang merah. Pada tahun 2008 rata-rata konsumsi per kapita bawang 

merah sebesar 2,74 Kg/kapita/tahun dengan total konsumsi sebesar 6.418.271,6 ton, 

meningkat menjadi 2,76 Kg/kapita/tahun dengan total konsumsi sebesar 

6.813.451,7 ton pada tahun 2012 dan bahkan konsumsi bawang merah mengalami 

penurunan cukup besar pada tahun 2013 yaitu turun menjadi 2,07 Kg/kapita/tahun 

dengan total konsumsi sebesar 5.172.218,6 ton. Tingginya permintaan bawang 

merah yang terus meningkat tidak hanya terjadi di pasar dalam negeri, tetapi 

berpeluang juga untuk ekspor (Ditjen Hortikultura, 2013).  

 Sebagai tanaman yang berproduksi musiman, maka produksi bawang merah 

pada daerah tertentu terjadi pada bulan – bulan tertentu. Sementara itu konsumsi 

bawang hampir dibutuhkan setiap hari dan bahkan pada hari – hari besar keagaman 

permintaannya cenderung melonjak. Adanya ketidaksesuaian antara produksi dan 

permintaan menyebabkan gejolak harga berupa lonjakan kenaikan harga pada saat 
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permintaan lebih tinggi dari pasokan atau merosot pada saat pasokan lebih tinggi 

dari permintaan (Racmat, dkk, 2014). 

Bawang merah merupakan sayuran yang sering mengalami permasalahan 

pada aspek off-farm yaitu fluktuasi harga yang tinggi. Permasalahan ini 

dikarenakan produksi bawang merah yang bersifat musiman dan sebagai salah satu 

sayuran yang mudah rusak. Pada tahun 2013, bawang merah menempati urutan 

pertama dalam kontribusinya terhadap inflasi dari kelompok bahan makanan yaitu 

sebesar 0.38% (TPI 2013). Oleh karena itu, aspek harga menjadi permasalahan 

penting pengembangan bawang merah di Indonesia.  

Fluktuasi harga yang tinggi pada bawang merah menyebabkan semakin 

besar marjin pemasaran dan semakin rendah harga yang diterima petani. Irawan 

(2007) mengemukakan bahwa kecenderungan demikian terjadi karena harga yang 

berfluktuasi membuka peluang bagi pedagang untuk mempermainkan harga di 

tingkat petani dengan alasan adanya perubahan harga di tingkat konsumen. Dengan 

demikian permasalahan tersebut mempengaruhi proses transmisi harga dari 

produsen ke konsumen. Oleh karena itu, penting untuk melihat transmisi harga 

antar lembaga pemasaran bawang merah di Indonesia.  

Selanjutnya, dalam proses transmisi harga juga terkait perilaku lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam distribusi suatu komoditi. Dalam proses 

pembentukan harga tersebut, perilaku petani dan pedagang memiliki peranan 

penting karena terkait harga yang diterimanya. Dalam hal ini setiap pelaku pasar 

menyesuaikan perilakunya dalam menghadapi struktur pasar untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Carlton dan Perloff (2000) menjelaskan bahwa 
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struktur dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja. Selanjutnya, perilaku dapat 

mempengaruhi struktur dan kinerja serta kinerja dapat mempengaruhi perilaku dan 

struktur.  

Adanya permasalahan harga yaitu fluktuasi harga pada komoditi bawang 

merah maka untuk itu akan diangkat sebagai sebuah penelitian. Insyauddin (2011) 

menyatakan harga merupakan salah satu pendorong bagi petani untuk melakukan 

pekerjaannya. Sebaliknya untuk konsumen, harga merupakan nilai dari barang yang 

memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginanya. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi pemasaran serta struktur pasar 

bawang merah. Dalam penelitian ini akan dilihat juga proses transmisi harga antar 

lembaga pemasaran, yaitu dari mulai petani sebagai produsen, pengumpul/pengecer 

sampai ke konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Makalah berjudul: Analisis 

Transmisi Harga dan Efisiensi Pemasaran Bawang Merah (Allium Cepa Var 

Aggregatum) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana saluran pemasaran bawang merah 

2. Berapa besar terjadinya transmisi harga pada bawang merah 

3. Bagaimana efisiensi pemasaran dan struktur pasar bawang merah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis mempunyai tujuan yaitu: 

1. Menganalisis saluran pemasaran bawang merah 

2. Menganalisis berapa besar terjadinya transmisi harga bawang merah 

3. Menganalisis efisiensi pemasaran dan struktur pasar bawang merah 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna bagi : 

1. Peneliti, sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan 

mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan khususnya dalam menganalisis 

pendapatan usahatani dan pengembangan pemasaran komoditas bawang merah 

2. Petani/kelompok, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memasarkan bawang merah 

agar keuntungan atau pendapatan yang di peroleh petani meningkat 

3. Pedagang, sebagai bahan pertimbangan untuk memasarkan bawang merah di 

masa yang akan datang 

4. Kalangan akademis dan pembaca, sebagai bahan informasi, referensi dan bahan 

pustaka untuk penelitian selanjutnya 

5. Pemerintah dan instansi terikat, menyediakan informasi sebagai bahan masukan 

dalam mempertimbangkan kebijaksanaan yang akan diambil bagi daerah 

tersebut, dalam membangun usahatani dan pengambangan pemasaran bawang 

merah 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Konsep/Teori 

Bawang merah merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput, 

berbatang pendek dan berakar serabut, tinggi dapat mencapai 15-20 cm dan 

membentuk rumpun. Akarnya berbentuk akar serabut yang tidak panjang. Bentuk 

daun tanaman bawang merah seperti pipa, yakni bulat kecil memanjang antara 50-

70 cm, berlubang, bagian ujungnya meruncing, berwarna hijau muda sampai hijau 

tua dan letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relatif pendek. Pangkal 

daunnya dapat berubah fungsi menjadi umbi lapis (Hapsoh dan Yaya Hasanah, 

2011). 

Tanaman ini masuk ke dalam kerabat Liliaceae atau suku bawang-

bawangan, sehingga masih bersaudara dengan bawang putih, Bombay, bawang 

daun, kucai dan jenis bawang-bawangan lainnya. Tanaman ini memiliki nama 

ilmiah Allium cepa L yang termasuk dalam kelompok Aggregatum. Memiliki ciri 

khas dengan bau yang tajam tetapi tidak setajam bau bawang putih dan aromanya 

gurih serta sedikit pedas. Bawang merah merupakan tanaman dua musim yang 

tumbuh sebagai tanaman satu musim kecuali untuk produksi benih. Tanaman ini 

merupakan tanaman hortikultura yang termasuk sayuran rempah yang digunakan 

sebagai bumbu masakan agar menambah cita rasa dan kenikmatan suatu masakan.  
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Tanaman bawang merah termasuk salah satu diantara tiga anggota Allium 

yang paling populer dan mempunyai nilai ekonomi tinggi di samping Bawang putih 

dan Bawang bombay (Wibowo, 2006). Menurut Suriana (2011), klasifikasi 

tanaman bawang merah adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Spermatophyta 

Klas  : Magnoliophyta 

Sub-klas : Liliidae 

Ordo  : Liliales 

Familia : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Spesies : Allium cepa var. aggregatum 

 Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. 

Selain itu, bawang merah juga mengandung kalsium dan zat besi. Bawang merah 

juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin dan giberelin. 

Kegunaan lain bawang merah adalah sebagai obat tradisional, bawang merah 

dikenal sebagai obat karena mengandung efek antiseptik dan senyawa alliin. 

Senyawa alliin oleh enzim alliinase selanjutnya diubah menjadi asam piruvat, 

amonia, dan alliisin sebagai antimikroba yang bersifat bakterisida. 

 Ada beberapa varietas bawang merah yang sering dibudidayakan di 

Indonesia yaitu Bawang merah medan, Bawang merah bima brebes, Bawang merah 

keeling, Bawang merah jenis maja cipanas, Bawang merah sumenep, Bawang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalium
https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_folat
https://id.wikipedia.org/wiki/Auksin
https://id.wikipedia.org/wiki/Giberelin
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merah ampenan, Bawang merah timor, Bawang merah kuning, Bawang merah 

banteng dan Bawang merah lampung. Masing-masing varietas memiliki ciri khas 

yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat terletak pada ukuran, bentuk, aroma 

umbi, dan masih banyak lagi. 

 Teknik budidaya dan perlakuan bawang merah merupakan hal penting 

dalam usahatani karena dapat menentukan jumlah output yang dihasilkan. Langkah 

pertama dalam budidaya bawang merah adalah persiapan benih. Tanaman bawang 

merah ditanam dengan cara menaruh umbi. Pastikan umbi bawang merah yang 

dijadikan bibit berkualitas baik. Bawang merah yang digunakan sebagai benih harus 

cukup tua. Umur benih yang paling bagus yaitu benih yang telah disimpan selama 

30-40 hari, berat umbi yang dijadikan bibit sekitar 3 sampai 4 gram. Kegiatan 

persiapan benih biasanya dilakukan sehari sebelum melakukan penanaman, 

meliputi kegiatan pembersihan dan pengirisan ujung umbi bawang merah. 

Pengirisan ujung umbi bawang merah ini dilakukan dengan tujuan agar umbi cepat 

tumbuh dan memiliki anakan yang banyak. Petani juga mencampur benih bawang 

merah dengan fungisida supaya benih tidak busuk ketika ditanam. 

 Langkah kedua adalah pengolahan lahan, dibutuhkan tanah yang gembur 

dan subur untuk pendukung pertumbuhan dan perkembangan bawang merah. 

Pengolahan lahan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: penaikan tanah, 

pembalikan tanah, pembuatan bedengan dan parit, serta penggemburan. Setelah 

empat tahapan pengolahan tanah ini selesai, maka bedengan tersebut diistirahatkan 

selama tujuh hari kemudian lahan siap untuk ditanami bawang merah. 
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 Langkah ketiga yaitu penanaman, dibuat lubang tanam yang terlebih dahulu 

diberi pupuk dasar yang terdiri dari pupuk kandang dan pupuk TSP. setelah diberi 

pupuk dasar kemudian tanah didiamkan dulu selama ± satu hari setelah itu baru 

ditanami. Jarak tanaman yang digunakan 15 cm x 15 cm, 15 cm x 20 cm, atau 20 

cm x 20 cm dan ketinggian bedengan 50-60 cm. Apabila kondisi tanah terlalu berair 

maka bedengan dibuat lebih tinggi, apabila tanah terlalu basah maka tanaman 

bawang merah akan rentan terkena busuk umbi. Lalu, bawang merah dibenamkan 

sampai ujungnya rata dengan permukaan tanah dengan kedalaman tiga per empat 

bagian dengan bagian dari mata tunas tidak tertutup tanah dan menghadap ke atas. 

 Ketika tanaman berumur ± 15 HST (hari setelah tanam) dilakukan 

penyulaman karena biasanya sudah terlihat benih yang tumbuh atau tidak, sehingga 

untuk benih yang tidak tumbuh dapat diganti dengan benih baru. Penyiangan pada 

umumnya hanya dilakukan satu kali selama satu musim tanam yaitu ketika tanaman 

berumur 30 hari. Untuk proses penyiraman bawang merah tidak memerlukan 

banyak air karena umbi bawang merah mudah busuk, akan tetapi selama 

pertumbuhannya tanaman bawang merah membutuhkan air yang cukup. Oleh 

karena itu tanaman bawang merah memerlukan penyiraman secara intensif. 

Kegiatan penyiraman juga menyesuaikan dengan kondisi musim tanam yang 

dilakukan oleh petani.  

Pemupukan adalah proses selanjutnya dimana bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan zat hara bagi tanaman yang kurang tersedia dalam tanah. Pemupukan 

dilakukan pada saat tanaman bawang merah berusia 15 hari, 30 hari, 45 hari dan 60 

hari setelah tanam. Cara pemupukan dilakukan dengan mencampurkan setiap 
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kombinasi berbagai jenis pupuk kemudian pupuk ditaburkan di antara barisan 

bawang merah. 

 Untuk mencegah datangnya hama dan penyakit pada budidaya bawang 

merah, penggunaan pestisida kimia adalah pilihan terakhir yang dilakukan. Jadi, 

terapkan dulu pengendalian hama terpadu dengan bahan-bahan alami. Di antaranya 

seperti menyiram tanaman dengan air bersih setelah hujan, pengaplikasian 

fungisida (kandungan tembaga hidroksida dan iprodion) untuk menghindari bercak 

daun, pengaplikasian serbuk Gliocladium dan Trichoderma, memotong daun yang 

termakan ulat, serta pengaplikasian insektisida. Hama penyakit yang sering 

menyerang tanaman bawang merah antara lain ulat bawang (ulat grayak) yang 

ditandai dengan bercak putih transparan pada daun, ular tanah (petani mengenalnya 

dengan nama ulat hitam karena ulat ini berwarna coklat-hitam), hama trip yang 

ditandai dengan adanya bercak putih beralur pada daun, hama cikrak 

(memanjangnya daun sehingga umbi kecil) dan busuk daun. 

 Bawang merah akan memasuki masa panennya pada hari ke-70 atau 80 

setelah ditanam. Tanaman yang siap panen ditandai dengan umbi bawang merah 

yang menyembul ke permukaan tanah, serta daun yang merebah. Kegiatan 

pemanenan meliputi aktivitas pencabutan, pembersihan umbi (mutik) dan 

pengangkutan hasil. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut umbi bawang 

merah secara perlahan dari dalam tanah. Setelah dicabut kemudian bawang merah 

diikat sebanyak ± 10 rumpun perikat dan dikumpulkan di satu tempat untuk 

mempermudah pengangkutan.  
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 Terakhir adalah kegiatan pasca panen yang dilakukan adalah penjemuran 

dan pengikatan bawang merah yang telah kering dan pemotongan daun-daun yang 

terdapat pada bawang (meres). Kegiatan penjemuran dilakukan di bawah terik 

matahari selama ± satu minggu. 

 Dalam banyak hal, proses pemasaran bawang merah dari produsen ke 

konsumen melibatkan saluran dan lembaga pemasaran yang tidak semuanya 

mengarah pada suatu efisiensi. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dari seberapa jauh 

peran dan fungsi keterlibatan suatu lembaga pemasaran dalam proses penyampaian 

barang dari produsen ke konsumen. Suatu pemasaran disebut efisien jika dapat 

memberikan balas jasa yang seimbang atau terjadi kepuasan antara pihak-pihak 

yang terlibat. 

Indikasi dari transmisi harga yang tidak simetris juga terlihat disparitas 

margin pemasaran antar lembaga pemasaran bawang merah. Selama tahun 2008- 

2014, rata-rata margin pemasaran petani - grosir sebesar Rp 3 100 per kg/tahun 

sedangkan grosir - pengecer sebesar Rp 5 700 per kg/tahun. Perbedaan margin 

pemasaran yang besar antar lembaga pemasaran bawang merah menunjukan petani 

dan konsumen tidak diuntungkan dalam perdagangan bawang merah. Yustiningsih 

(2012) mengemukakan bahwa semakin tinggi margin distribusi mengindikasikan 

bahwa para pelaku di jalur distribusi memiliki market power yang cukup untuk 

menetapkan harga diatas biaya marginalnya dan menunjukkan bahwa pelaku berada 

pada pasar yang terkonsentrasi.  

Sejalan dengan itu, Conforti (2004) menjelaskan bahwa besarnya disparitas 

harga dalam rantai pemasaran dapat disebabkan oleh dua hal yaitu jalur pemasaran 
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yang panjang dan adanya market power yang dimiliki oleh pedagang perantara. 

Keduanya akan menyebabkan margin yang terbentuk dalam pemasaran dari hulu 

ke hilir (vertikal) menjadi sangat besar dan tidak efisien. Khusus mengenai market 

power, Vavra dan Goodwin (2005) menemukan adanya perilaku pedagang 

perantara yang berusaha mempertahankan tingkat keuntungannya dan tidak akan 

menaikan/menurunkan harga sesuai dengan sinyal harga yang sebenarnya. Kondisi 

inilah yang menyebabkan pengendalian harga pada jalur distribusi dan transmisi 

harga yang tidak sempurna antara level produsen dengan konsumen. 

 Downey dan Erickson (1987) mengatakan bahwa efisiensi penetapan harga 

berkaitan dengan keefektifan harga dalam mencerminkan biaya pengeluaran yang 

bergerak melalui sistem pemasaran. Harga yang dibayar konsumen dari sistem 

pemasaran harus mencarikan secara tepat biaya pemasaran dan biaya produksi. 

Pasar yang didominasi oleh beberapa pedagang yang memasang harga tinggi, maka 

dari segi penetapan harga hal tersebut tidak efisien. Hal yang mengakibatkan 

ketidakefisienan penetapan harga, diantaranya konsumen yang kurang 

mendapatkan cukup informasi atau ada pihak yang mendominasi pasar, sehingga 

harga tidak mencerminkan biaya yang selayaknya. 

 Aspek lain dari mekanisme produksi pertanian adalah aspek pemasaran, 

pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Aliran 

barang ini dapat terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran. Peranan 

lembaga pemasaran sangat tergantung dari sistem pasar yang berlaku serta 

karakteristik aliran barang yang digunakan. Oleh karena itu dikenal istilah saluran 

pemasaran. Fungsi saluran pemasaran ini sangat penting, khususnya untuk melihat 
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tingkat harga masing-masing lembaga pemasaran. Saluran pemasaran ini dapat 

berbentuk sederhana dan dapat rumit. Hal demikian tergantung dari macam 

komoditi lembaga pemasaran dan sistem pemasaran (Soekartawi, 2002). 

 Ada beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

barang baik melalui perantara maupun tidak. Perantara adalah lembaga bisnis, yang 

berorientasi di antara produsen dan konsumen atau pembeli industri. Adapun 

beberapa perantara itu adalah pedagang pengumpul desa dan pedagang kecamatan. 

Perantara ini mempunyai fungsi yang hampir sama yang berbeda hanya status 

kepemilikan barang serta skala penjualan (Swastha, 2001). 

 Menurut Kotler dalam Iga (2009), saluran pemasaran dan panjangnya 

berbeda-beda sesuai tingkat saluran pemasarannya sehingga dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

- Saluran Tingkat Satu 

 

- Saluran Tingkat Dua 

 

- Saluran Tingkat Tiga 

 

Gambar 1. Saluran pemasaran 

 Panjang-pendeknya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu hasil 

komoditas pertanian tergantung pada beberapa faktor, antara lain : Pertama, jarak 

antara produsen dan konsumen. Makin jauh jarak antara produsen dan konsumen 

biasanya semakin panjang saluran pemasaran yang ditempuh oleh produk; Kedua, 

PRODUSEN KONSUMEN 

PRODUSEN KONSUMEN PENGECER 

PRODUSEN KONSUMEN PENGECER PEDAGANG 

BESAR 
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cepat tidaknya produk rusak. Produk yang cepat atau mudah rusak harus segera 

diterima konsumen dan dengan demikian menghendaki saluran yang pendek dan 

cepat; Ketiga, skala produksi. Bila produksi berlangsung dengan ukuran-ukuran 

menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar; Keempat, posisi 

keuangan pengusaha. Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung untuk 

memperpendek saluran pemasaran (Rahim, dkk, 2007). 

Lebih lanjut, sehubungan dengan proses pemasaran bawang merah dari 

petani sampai ke tingkat konsumen, maka interaksi antar lembaga pemasaran 

menjadi penting dalam terbentuknya harga. Interaksi antar lembaga pemasaran ini 

dapat dilihat perilaku pasar setiap lembaga pemasaran dalam menetapkan harga. 

Transmisi harga dan tingkat integrasi pasar dapat dijadikan indikasi efisiensi 

yang terbentuk antara dua pasar yang saling berinteraksi, baik secara vertikal 

maupun spasial (Meyer dan Von Cramon-Taubadel 2004). Kondisi pasar 

persaingan sempurna dijadikan sebagai titik acuan dalam menilai proses transmisi 

harga dan tingkat integrasi antar dua pasar. Premis yang digunakan adalah transmisi 

harga akan berjalan sempurna apabila di dalam pasar tidak terjadi friksi dan distorsi 

(Conforti 2004). Tidak adanya transmisi harga antar pasar yang saling melakukan 

transaksi dianggap akan menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya dan 

menurunkan kesejahteraan ekonomi di bawah titik keseimbangan pareto. Dengan 

kata lain, transmisi harga yang sempurna akan berujung pada pasar yang berjalan 

secara efisien.  

Menurut Goodwin (2006) menyatakan tingkat transmisi harga pada satu 

rantai pemasaran dapat menjadi petunjuk kinerja dari setiap level/lembaga 
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pemasaran yang berada dalam rantai pemasaran tersebut. Suatu rantai pemasaran 

dikatakan efisien dan terintegrasi secara vertikal apabila pola interaksi harga antar 

level hanya tergantung pada biaya produksinya. Dengan kata lain, perubahan harga 

pada suatu level pemasaran akan ditransformasikan kepada level pemasaran lainnya 

secara selaras. 

Abdul Kadir Hamid (1972) menyatakan bahwa marjin tataniaga adalah 

selisih harga yang diterima produsen yang diibayarkan konsumen. Margin ini 

merupakan jumlah di antara lembaga-lembaga tataniaga atau merupakan total 

marjin dari tindakan lembaga tataniaga yang sama. 

 Elastisitas transmisi harga, merupakan perbandingan perubahan persentase 

dari harga di tingkat pengecer/pemasar/konsumen (Y) dengan perubahan harga di 

tingkat petani/produsen (X), yang bertujuan untuk mengetahui melihat berapa besar 

perubahan harga pasar pengecer/pemasar/konsumen (Y) akibat terjadinya 

perubahan harga sebesar satu satuan unit di pasar petani/produsen (X). dari 

perubahan/hubungan tersebut secara tidak langsung dapat diperkirakan tingkat 

keefektifan suatu informasi pasar, bentuk pasar dan efektifan sistem pemasaran 

(Silitonga, 1999). 

 Marjin tataniaga merupakan penjumlahan dari biaya tataniaga dan besar 

keuntungan yang diambil oleh lembaga. Marjin tataniaga bawang merah 

merupakan selisih harga di tingkat konsumen dengan harga di tingkat petani. 

Komponen biaya tataniaga bawang merah setiap tahun tidak bertambah, tetapi 

harga di tingkat konsumen akhir biasanya setiap tahun ada perubahan atau 

peningkatan. Kerena itu keuntungan tataniaga bawang merah menjadi lebih tinggi. 
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 Analisis marjin pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut (Sudiyono, 

2004) :   M = Pr – Pf 

Keterangan : 1. M : Marjin Pemasaran 

2. Pr : Harga ditingkat konsumen (diambil rata-rata harga konsumen) 

3. Pf : Harga ditingkat produsen 

Farmer’s share adalah persentase bagian harga yang diterima petani (Hp) 

merupakan harga ditingkat petani dan tingkat konsumen (He) dikalikan dengan 

nilai konstanta 100%. Besar kecilnya persentase bagian harga yang diterima petani 

akan menentukan bagian dan keuntungan yang seadil adilnya baik bagi petani 

maupun bagi lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam pengaliran barang tersebut. 

Apabila presentasi bagian harga yang diterima petani tidak terlalu kecil 

dibandingkan dengan keseluruhan harga yang di berikan dikatakan ada pembagian 

harga yang seadil adilnya dan sebaliknya. 

Tindakan ini bukan berarti akan menghambat arus pelariran barang, tetapi 

penguranan tipe jumlah perantara, berarti menghilangkan fungsi yang tidak efisien 

atau menghilangkan lembaga-lembaga yang tidak bekerja pada saluran tataniaga 

itu. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dari marjin pemasaran dan harga yang 

diterima petani (Farmer’s share), yaitu perhitungan mengenai besarnya presentase 

harga yang di terima oleh peteni. Suatu pemasaran dapat dikatakan eifisiensi 

apabila mempunyai margin yang rendah dan farmer’s share yang tinggi di 

bandingkan dengan pemasaran lain untuk komoditas yang sama. 

Pemasaran yang efisien merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai sistem 

pemasaran. Pemasaran disebut efisien apabila keadaan dimana pihak-pihak yang 
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terlibat baik produsen, lembaga pemasaran maupun konsumen memperoleh 

kepuasan dengan adanya aktivitas pemasaran tersebut. 

Selain itu dalam mengukur efisiensi pemasaran dapat ditinjau dari dua 

kondisi yaitu ; 

1. Efisiensi Operasional, yaitu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengurangi 

biaya dari input dengan anggapan bahwa output saat itu juga tetap. 

2. Efisiensi harga, yaitu usaha perbaikan yang ditujukan kepada tata cara 

pembelian-penjualan dan aspek penetapan harga dalam proses tataniaga, 

sehingga konsumen tetap bersedia membayar sesuai dengan harga pasar. 

Pemasaran disebut efisien apabila tercipta keadaan dimana pihak-pihak 

yang terlibat baik produsen. Lembaga-lembaga pemasaran maupun konsumen 

memperoleh kepuasan dengan adanya aktivitas pemasaran tersebut (Limbong dan 

Sitorus, 2008).  

Efisiensi pemasaran adalah maksiminasi dan rasio input dan output. 

Perubahan yang mengurangi biaya input tanpa mengurangi kepuasan konsumen 

akan meningkatkan efisiensi. Sedangkan perubahan yang mengurangi biaya input 

tetapi mengurangi efisiensi pemasaran. 

Mubyarto (1987) mendefinisikan efisiensi pemasaran apabila kegiatan ini 

dapat memberikan balas jasa yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat yaitu 

petani produsen, pedagang perantara dan konsumen akhir serta mampu 

menyampaikan hasil usahatani tersebut kepada konsumen dengan biaya murah. 

Struktur pasar yang terbentuk pada komoditi pertanian umumnya mengarah 

pada struktur pasar tidak sempurna, terutama jika dibandingkan dengan struktur 
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pasar di level petani dan level konsumen. Hal ini menyebabkan manufaktur dan 

pedagang perantara akan bertindak sebagai pembentuk harga (price maker) 

sementara petani dan konsumen akan bertindak sebagai penerima harga (price 

taker) (Conforti 2004). Akibatnya, pedagang perantara menyalahgunakan market 

power yang dimilikinya untuk kepentingan kesejahteraan dan keuntungannya 

sendiri dan proses penyesuaian harga antar level pemasaran menjadi tidak 

sempurna. 

Menurut Azzaino (1981) struktur pasar yaitu suatu dimensi yang 

menjelaskan definisi industri dan perusahaan : jumlah perusahaan atau pabrik 

dalam suatu pasar, distribusi perusahaan atau pabrik dengan berbagai ukuran, 

deskripsi “product and product differentiation”, syarat-syarat “entry” dan 

sebagainya. (Limbong dan Sitorus, 1987 dalam Widiyanti, 2008) mengemukakan 

bahwa struktur pasar merupakan suatu dimensi yang menjelaskan pengambilan 

keputusan oleh perusahaan atau industri, jumlah perusahaan dalam suatu pasar, 

distribusi perusahaan menurut berbagai ukuran, deskripsi produk dan diferensiasi 

produk, syarat-syarat untuk keluar masuk pasar dan sebagainya.  

Struktur pasar ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu (i) jumlah 

perusahaan/agen/penjual yang beroperasi di pasar tersebut; (ii) ada tidaknya 

hambatan bagi perusahaan/agen/penjual untuk masuk dan keluar dari pasar; (iii) 

karakteristik dari komoditas yang diperdagangkan. Struktur pasar tersebut 

berpengaruh terhadap kekuatan dari para agen/penjual di dalamnya untuk 

mempengaruhi harga pasar (Nicholson 2004).  
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Lebih lanjut, pada struktur pasar yang bersifat monopoli, sebuah perusahaan 

atau agen tunggal yang menguasai pasar memiliki keleluasaan dalam penetapan 

harga untuk memperoleh margin keuntungan yang optimal karena agen tersebut 

berperan sebagai price setter. Sebaliknya, pada pasar komoditas yang bersifat 

persaingan sempurna (perfect competition) atau setidaknya highly competition, 

agen tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga yang terjadi 

di pasar karena lebih berperan sebagai price taker sehingga margin keuntungan 

yang diperoleh sangat kecil. Sementara kemampuan agen/penjual untuk 

mempengaruhi harga pada jenis pasar duopoli, oligopoli, dan persaingan 

monopolistik berada di antara pasar monopoli dan persaingan sempurna.  

Prastowo, Yanuarti dan Depari (2008) menjelaskan kondisi pasar 

persaingan sempurna terlihat di level petani pada saat panen raya. Homogenitas dan 

melimpahnya komoditas pertanian yang akan dijual membuat petani tidak 

mempunyai bargaining position untuk mempengaruhi harga dan pasrah sebagai 

price taker. Sebaliknya untuk level pedagang pengumpul/tengkulak yang 

jumlahnya relatif sedikit cenderung membentuk pasar oligopoli sehingga 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Seringkali para pedagang 

pengumpul/tengkulak tersebut membentuk sebuah kartel yang dapat membuat 

kesepakatan dan membentuk harga pasar. 

Struktur yang paling ideal adalah pasar persaingan sempurna, karena 

dianggap Sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya 

kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Menurut 

Sukirno (2005), pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur 
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pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual 

maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. 

Struktur pasar penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam 

hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategis 

pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Market structure atau struktur pasar 

mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku petani 

dalam suatu usahatani. Ini menentukan sifat persaingan dan harga dan memiliki 

implikasi terhadap pangsa pasar dan keuntungan yang didapat perusahaan. Struktur 

pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Dibagi kedalam 

beberapa bagian yaitu: 

● Pasar persaingan sempurna: Jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli 

yang banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Persaingan akan terjadi 

apabila penjual dan pembeli dalam jumlah besar mengadakan saling hubungan 

secara aktif dengan maksud memaksimumkan keuntungan dan kepuasan atas 

dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contoh 

produknya seperti beras, gandum, dan kentang. Pasar persaingan sempurna 

memiliki ciri-ciri: 

o Jumlah penjual dan pembeli banyak 

o Barang yang dijual bersifat homogen 

o Penjual bersifat mengambil harga (price taker) 

o Posisi tawar konsumen kuat 

o Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata 

o Sensitif terhadap perubahan harga 

https://cerdasco.com/pangsa-pasar/
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_persaingan_sempurna


28 

 

 

o Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar 

● Pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas: 

o Pasar monopoli: Hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. 

o Pasar oligopoli: Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh 

beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi 

kurang dari sepuluh. 

o Pasar duopoli: Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, tetapi 

pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. 

o Pasar persaingan monopolistik Bentuk pasar di mana terdapat banyak 

produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan 

dalam beberapa aspek. 

o Pasar monopsoni Jenis pasar dimana hanya ada satu pembeli. 

o Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar dimana barang yang dihasilkan oleh 

beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai 

konsumen. 

Nurasa dan Darwis (2007) menunjukkan bahwa kelembagaan pemasaran 

bawang merah mencakup petani, pedagang pengumpul, pedagang grosir (PIKJ) dan 

pedagang pengecer. Hasil penelitiannya menemukan bahwa di tingkat desa sistem 

pasar yang terbentuk seringkali mengarah pada pasar yang bersifat monopsoni atau 

oligopsoni. Sebaliknya, pedagang besar atau di atasnya memiliki kemampuan 

dalam menetapkan harga. Sejalan dengan itu, Irawan (2007) menjelaskan bahwa 

petani sebagai penerima harga maka untuk mendapatkan harga yang lebih 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_tidak_sempurna&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monompoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Duopoli
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_duopoli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_persaingan_monopolistik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligopsoni
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menguntungkan harus mampu memanfaatkan variasi harga yang terjadi di pasar 

baik menurut tempat, bentuk produk, waktu maupun kualitas produk.  

Ditinjau dari teori pemasaran, perilaku pasar dipengaruhi oleh struktur 

pasarnya. Sejalan dengan yang dikemukakan Hasibuan (1993) bahwa perilaku 

merupakan pola tanggapan dan penyesuaian suatu industri dalam pasar untuk 

mencapai tujuannya. Oleh karena adanya perbedaan struktur pasar antara petani 

dengan pedagang menyebabkan rasionalitas petani terbatas yaitu hanya 

memanfaatkan variasi harga yang ada. Sebaliknya, rasionalitas pedagang yang 

mampu menetapkan harga dan perilaku lainnya. Dalam hal ini setiap lembaga 

(petani dan pedagang) yang terlibat dalam pemasaran bawang merah berusaha 

untuk memaksimumkan utilitasnya 

2.1.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa jurnal Penelitian mengenai Analisis Transmisi Harga dan 

Efisiensi Pemasaran Bawang Merah (Allium cepa var Aggregatum) yang pernah 

dilakukan sebelumnya. 

1. Januar Arifin Ruslan (Maret, 2018) dalam judul Transmisi Harga dan Perilaku 

Pasar Bawang Merah. Penelitian ini menggunakan model Houck dan ECM-EG 

untuk menganalisis transmisi harga antar lembaga pemasaran bawang merah 

dan model ECM menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

harga bawang merah di tingkat konsumen akhir. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa transmisi harga antar lembaga pemasaran bawang merah bersifat 

asimetris baik pada hubungan produsen-grosir maupun grosir-pengecer. 

Asimetri transmisi harga antara produsen-grosir dipengaruhi oleh faktor jangka 
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pendek yaitu adjustment cost sedangkan grosir pengecer dipengaruhi oleh 

adanya market power di tingkat pedagang pengecer. Pembentukan harga 

bawang merah di tingkat konsumen akhir dalam jangka pendek dipengaruhi 

oleh harga grosir, harga produsen, bahan bakar minyak (BBM) dan harga impor 

bawang merah sedangkan dalam jangka panjang dipengaruhi oleh harga grosir, 

harga produsen, BBM, dan harga konsumen bawang merah pada waktu 

sebelumnya. Analisis perilaku pasar menunjukkan bahwa pembentukan harga 

sangat dipengaruhi struktur pasar setiap lembaga pemasaran bawang merah. 

Kondisi pasar yang bersifat oligopsoni di tingkat petani menyebabkan strategi 

terkait harga bukan nash equilibrium bagi petani sebaliknya pengecer dengan 

kekuatan pasarnya dapat menentukan harga. 

2. Sahara, Utari, M. H., & Azijah, Z. (2019). VOLATILITAS HARGA 

BAWANG MERAH DI INDONESIA. Menganalisis efisiensi pemasaran 

(transmisi) dan asimetri harga bawang merah di Indonesia dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Error Correction Models (ECM). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa telah terjadi asimetri harga yang berarti bahwa transmisi 

harga atau harga yang diteruskan antara lembaga pemasaran. Hal ini disebabkan 

karena transmisi harga berlangsung secara tidak sempurna akibat adanya 

inefisiensi pasar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal 

ini produsen tidak mendapat manfaat atas kenaikan harga di tingkat konsumen 

dan konsumen tidak mendapat manfaat atas penurunan harga di tingkat 

produsen. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya campur tangan 

pemerintah untuk mengawasi rantai pemasaran sampai ke pasar induk. 
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Pemerintah perlu menata distribusi sentra produksi, distribusi hasil panen antar 

wilayah, serta mengawasi dan mengevaluasi kebijakan harga bawang merah. 

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin kecukupan dan 

kelancaran distribusi bawang merah. 

3. Abdul Mujid (2018) dalam judul Analisis Pendapatan Usahatani Dan Efisiensi 

Pemasaran Bawang Merah Di Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten 

Probolinggo. Teori yang digunakan Analisis usahatani dan efisiensi pemasaran. 

Dari hasil analisa rata-rata produksi usahatani bawang merah sebesar 8.228 Kg 

dengan harga Rp. 20.347/Kg. Sehingga penerimaan usahatani bawang merah 

yaitu sebesar Rp. 167.436.839 per hektar setiap satu kali masa tanam. 

Sedangkan diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani di Desa Tegalrejo 

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam usahatani bawang merah 

sebesar Rp. 106.422.567 per hekta setiap satu kali tanam. sedangkan R/C ratio 

dari usahatani bawang merah dikatakan layak untuk dikembangkan karena nilai 

R/C ratio ≥ 1. Pada usahatani bawang merah R/C ratio sebesar 2,7. Saluran 

pemasaran bawang merah di Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten 

Probolinggo terdiri dari tiga saluran pemasaran yaitu 1) petani → tengkulak → 

pedagang luar kota, 2) petani → pedagang besar → pedagang pengecer → 

konsumen, yang ke 3) petani → tengkulak → pedagang besar → pedagang 

pengecer → konsumen. Pada saluran 1 harga jual ditingkat petani sebesar Rp. 

20.208/Kg. Saluran pemasaran II harga ditingkat petani sebesar Rp. 20.667/Kg 

dan saluran pemasaran ke III harga ditingkat petani sebesar 20267/Kg. Harga 
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jual konsumen akhir pada saluran I sebesar Rp. 22.500/kg, saluran pemasaran 

II sebesar Rp. 24.000/kg dan saluran pemasaran III sebesar Rp. 25.200/kg. 

4. Ivony Annisa, Ratna Winandi Asmarantaka, dan Rita Nurmalina, Juni (2018) 

dalam judul Efisiensi Pemasaran Bawang Merah (Kasus: Kabupaten Brebes, 

Provinsi Jawa Tengah). Analisis data yang digunakan adalah efisiensi 

operasional (marjin pemasaran, farmer’s share, rasio keuntungan) dan efisiensi 

harga. Hasil analisis menunjukkan analisis efisiensi pemasaran bawang merah 

di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa terdapat 7 saluran pemasaran 

bawang merah di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Analisis efisiensi 

operasional menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang efisien tujuan 

pemasaran Provinsi Jawa Tengah adalah saluran pemasaran 2 dan tujuan 

pemasaran luar Provinsi Jawa Tengah adalah saluran pemasaran 6. Analisis 

efisiensi harga menunjukkan bahwa hanya terdapat integrasi jangka pendek 

pada pemasaran bawang merah ke luar provinsi Jawa Tengah, yaitu Lampung 

dimana harga bawang merah di tingkat petani (Kabupaten Brebes) 

mempengaruhi harga bawang merah di tingkat pedagang grosir dan pedagang 

eceran di Lampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran bawang 

merah di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah telah efisien baik secara 

operasional namun belum efisien secara harga. 

5. Triana Lidona Aprilani dan Azrul Fahmi, September (2016) dalam judul 

Analisis Efisiensi Pemasaran Bawang Merah Di Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat. Teori yang digunakan adalah analisis efisiensi pemasaran. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang paling banyak 
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dipergunakan oleh petani dalam memasarkan bawang merah adalah dalam 

bentuk kering. Saluran ini merupakan saluran pemasaran yang paling efisien 

dan menguntungkan semua lembaga dibandingkan dengan saluran lainnya. Hal 

ini dapat dilihat dari Share Petani sebesar 85,00 persen dan Distribusi 

Keuntungan yang diterima oleh tiap-tiap lembaga pemasaran yang terkait 

sebesar 0,70 persen 

6. Nurida Arafah, T. Fauzi dan Elvira Iskandar, Februari (2017) dalam judul 

Analisis Pemasaran Bawang Merah (Allium Cepa) Di Desa Lam Manyang 

Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode deskriptif, metode analisis margin dan efisiensi 

pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Saluran pemasaran 

bawang merah menggunakan saluran satu tingkat dan saluran dua tingkat; (2) 

Margin pemasaran bawang merah pada Tipe I sebesar Rp.25.140 per kg dan 

pada Tipe II sebesar Rp.25.000 per kg; (3) Efisiensi pemasaran bawang merah 

pada Tipe I sebesar 55,86%% dan pada Tipe II 55,55%. 

7. Rudianto P Manik, Agustus (2016) dalam judul Analisis Efisiensi Saluran 

Pemasaran Bawang Merah Di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten 

Bantul. Teknik analisis dilakukan dengan analisis efisiensi pemasaran, margin 

pemasaran dan farmer’s share. Hasil penelitian menunjukan terdapat dua 

saluran pemasaran bawang merah di daerah penelitian. Saluran pemasaran 

pertama nilai farmer’s share sebesar 87,91% dengan tingkat efisiensi sebesar 

4,36%. Saluran pemasaran kedua nilai farmer’s share sebesar 86,63% dengan 

tingkat efisiensi sebesar 5,07%. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) marjin 
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pemasaran yang diperoleh saluran pemasaran bawang merah I (jalur pendek) 

adalah sebesar Rp 3.625,00/kg dan saluran pemasaran bawang merah II (jalur 

panjang) adalah sebesar Rp 4.058,33/kg (2) farmer’s share saluran pemasaran 

bawang merah I (jalur pendek) lebih besar dari saluran pemasaran bawang 

merah II (jalur panjang) (3) saluran pemasaran bawang merah I (jalur pendek) 

lebih efisien dari saluran pemasaran bawang merah saluran pemasaran bawang 

merah II (jalur panjang). 

8. Muh. Arman Yamin Pagala, Hadayani dan Yulianti Kalaba, Agustus (2017) 

dalam judul Analisis Struktur Pasar Bawang Merah Varietas Lembah Palu Di 

Kabupaten Sigi. Data dianalisis menggunakan analisis pangsa pasar, analisis 

rasio konsentrasi pasar (CR4), analisis Herfindahl Hirschman Index (HHI) dan 

analisis efisiensi pemasaran (margin dan pangsa petani). Hasil penelitian 

menunjukan Ada empat industri yang mendominasi pangsa pasar bawang 

merah goreng varietas Lembah Palu di Kabupaten Sigi dengan MSn (%) sebesar 

0,236 untuk industri 1, 0,233 untuk Industri 2, 0,171 untuk Industri 3 dan 0,133 

untuk Industri 4. Semua menunjukkan bahwa empat industri memiliki pangsa 

77,3% untuk membeli varietas bawang merah Lembah Palu dengan struktur 

pasar oligopsoni. Nilai HHI adalah 1,098 menunjukkan bahwa pasar oligopsoni 

adalah pada tingkat persaingan kecil dengan konsentrasi tinggi. Hambatan yang 

dihadapi oleh agen pemasaran untuk memasuki pasar adalah bisnis modal dan 

harga. Efisiensi saluran pemasaran pada saluran 1 adalah 19,956% untuk 

marginnya dan 80,04% untuk bagian petani dan pada saluran 2 19,888% untuk 

nya margin dan 80,11% untuk bagian petani. 
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9. Fajar Alfian Krisanto Siringo-ringo (November, 2014) dalam Judul Analisis 

Tataniaga Bawang Merah di Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk 

menjelaskan pola saluran tataniaga dan fungsi-fungsi yang dilakukan lembaga 

tataniaga, analisis margin tataniaga untuk menganalisis harga jual petani dan 

harga beli konsumen, analisis transmisi harga untuk menjelaskan pengaruh 

perubahan harga beli konsumen terhadap harga jual petani, dan analisis efisiensi 

tataniaga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua saluran tataniaga 

di daerah penelitian : petani – pedagang pengumpul – pedagang pengecer – 

konsumen akhir dan petani – pedagang pengumpul – pedagang besar – 

pedagang pengecer – konsumen akhir. Struktur pasar di daerah penelitian 

adalah bukan pasar persaingan dengan nilai elastisitas transmisi harga sebesar 

0,612 (Etr < 1). Saluran tataniaga di daerah penelitian sudah efisien dengan nilai 

efisiensi yang diperoleh sebesar 1,07 dan 1,30 (e < 1). 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Tanaman bawang merah sudah cukup lama dibudidayakan dan merupakan 

salah satu komoditas pertanian yang disukai oleh para petani di Desa Sukamanah 

untuk dibudidayakan. Dalam konsep agribisnis, pemasaran memegang peranan 

penting demi kelancaran suatu usahatani orientasi pelaku utama harus sudah 

berubah dari orientasi penjual menuju ke orientasi memasarkan. Dalam konsep 

pemasaran, kebutuhan dan kepuasan konsumen menjadi faktor penting, dalam 

rangka memenuhi hal tersebut, diperlukan suatu sistem pemasaran bawang merah 

yang baik, kelembagaan pemasaran, rantai pemasaran dan juga diperhitungkan 
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marjin pemasaran yang bisa didapat oleh pelaku utama, sehingga usahanya lebih 

efektif, efisien dan mendapatkan keuntungan maksimal. 

Lembaga pemasaran merupakan badan yang menyelenggarakan kegiatan 

pemasaran, dimana terdiri dari golongan produsen, pedagang perantara dan 

lembaga pemberi jasa. Pihak produsen ialah pihak yang memproduksi barang jasa 

yang dipasarkan. Pihak lembaga perantara adalah pihak yang memberikan 

pelayanan dalam hubungannya dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa 

dari konsumen, terdiri dari pedagang besar (wholesaler) dan pedagang pengecer 

(retailer). Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah pihak yang 

langsung menggunakan barang dan jasa yang dipasarkan. Konsumen akhir ini dapat 

terdiri dari rumah tangga dan dapat pula perusahaan-perusahaan (Limbong dan 

Sitorus, 2008). 

Pemasaran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang membentuk mata 

rantai distribusi produk yang menghubungkan petani dengan konsumen akhir. Pola 

pemasaran yang efektif dan efisien akan berpengaruh terhadap hasil akhir yaitu 

keuntungan/pendapatan yang akan diterima oleh petani. 

Saluran pemasaran di Desa Sukamanah ini sudah terbilang efisien, karena 

bias disebutkan saluran yang digunakan pada sistem pemasaran terbilang pendek. 

Selain itu saluran pemasaran yang digunakan di Desa Sukamanah ini dikatakan 

cukup baik. Terbentuknya saluran pemasaran tidak terlepas dari peran lembaga-

lembaga pemasaran yang terlibat didalamnya. Lembaga-lembaga pemasaran 

berperan menyalurkan produk hasil pertanian dari petani sampai ke konsumen, 

kegiatan pemasaran dalam menyampaikan produk dari produsen ke konsumen 
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membutuhkan biaya. Biaya yang dikeluarkan tergantung pada jenis komoditas. 

Maka dalam melakukan kegiatan pemasaran diperlukan strategi pemasaran yang 

efektif dan efisien. 

Proses pemasaran bawang merah dari produsen sampai ke konsumen 

melibatkan saluran dan lembaga pemasaran yang tidak semuanya mengarah pada 

suatu efisiensi. Efisiensi ini dapat dilihat dari seberapa jauh peran atau fungsi 

keterlibatan suatu lembaga pemasaran dalam proses penyampaian barang dari 

produsen ke konsumen. Suatu pemasaran akan disebut efisien jika dapat 

memberikan balas jasa yang seimbang atau terjadi kepuasan antar pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya.  

Kelembagaan petani yang kuat ini menunjukan adanya hubungan yang 

sangat baik antara petani dengan petani, maupun petani dengan pedagang tanpa 

adanya ketidak salah pahaman tentang harga jual atau adanya perantara yang 

banyak pada saat proses pemasaran berlangsung. 

Struktur pasar yang terbentuk di tingkat petani cenderung mengarah pada 

persaingan sempurna sedangkan di tingkat pedagang desa bersifat monopsoni atau 

oligopsoni. Hasil penelitian Dhewi (2008) menjelaskan bahwa struktur pasar 

bawang merah yang terjadi adalah struktur pasar oligopsoni di mana pedagang 

pengumpul bertindak sebagai price setter dan petani sebagai price taker. Ini 

menyebabkan keterbatasan petani dalam menetapkan harga yaitu mengikuti harga 

pasar yang terbentuk. Sehingga petani sebagai penerima harga maka untuk 

mendapatkan harga yang lebih menguntungkan petani harus mampu memanfaatkan 
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variasi harga yang terjadi di pasar baik menurut tempat, bentuk produk, waktu 

maupun kualitas produk.  

Penjabaran diatas dapat dijelaskan pula melalui gambar bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

TRANSMISI HARGA 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Terjadi transmisi harga pada pemasaran bawang merah, pada masing-

masing saluran pemasaran di Desa Sukamanah

PETANI 

(PRODUSEN) 

HARGA 

BELI 

PEDAGANG 

PENGEPUL/

BANDAR 

HARGA JUAL 

= 

HARGA BELI 

PEDAGANG 

PENGECER 

HARGA 

JUAL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Teknik Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengamati suatu kasus, 

yaitu metode yang menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang ditujukan 

kepada koresponden. Objek penelitian ini dikaitkan dengan cara pemasaran yang 

dilakukan, analisis efisiensi pemasaran, analisis transmisi harga dan struktur pasar 

pada bawang merah. Unit analisisnya adalah petani dan pedagang perantara yang 

mengusahakan bawang merah, termasuk dalam saluran pemasaran yang terlibat. 

3.2 Definisi dan Operasional Variabel 

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan dalam pendekatan 

masalah maka definisi dan operasional variabel untuk memudahkan dalam 

pengukuran sebagai berikut : 

1. Bawang merah (Allium cepa L. var. aggregatum) adalah salah satu bumbu 

masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan. Wujudnya berupa umbi 

yang dapat dimakan mentah, untuk bumbu masak, acar, obat tradisional, kulit 

umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula digunakan untuk 

campuran sayur. Tanaman penghasilnya disebut dengan nama sama. 

2. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial 

dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk 

orang-orang dengan imbalan uang. 

3. Pemasaran adalah suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan 

tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bumbu_masak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bumbu_masak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Iran
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan
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mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan 

kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. 

4. Saluran pemasaran adalah komponen-komponen dari suatu sistem pemasaran 

yang menyalurkan seperti produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar dan 

pedagang pengecer serta konsumen akhir. 

5. Harga adalah nilai ekonomis suatu barang atau jasa yang berlaku pada saat 

penawaran. 

6. Transmisi harga adalah rasio perubahan relatif dari harga eceran dengan 

perubahan relatif harga ditingkat petani. 

7. Elastisitas transmisi harga digunakan untuk menjelaskan perbandingan 

persentase perubahan harga di tingkat pengecer dengan persentase perubahan 

harga di tingkat produsen. Analisis transmisi ini memberikan gambaran 

bagaimana harga yang dibayarkan konsumen akhir ditransmisikan kepada 

produsen. 

8. Analisis Korelasi Koefisien Harga adalah untuk mencari korelasi antara harga 

yang dibayarkan pedagang dengan harga yang diterima petani. 

9. Marjin pemasaran adalah selisih atau perbedaan harga yang dibayar oleh 

konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. 

10. Marjin tataniaga merupakan selisih antara harga yang dibayar oleh konsumen 

(He) dengan harga yang diterima oleh produsen (Hp). 

11. Rasio keuntungan dan biaya (Analisis L/R rasio) adalah persentase keuntungan 

pemasaran terhadap biaya pemasaran secara teknis (operasional) untuk 

mengetahui tingkat efisiennya. 
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12. Farmer’s Share merupakan salah satu indikator untuk mengetahui efisiensi 

pemasaran yaitu dengan membandingkan antara harga yang diterima produsen 

dengan harga yang diterima konsumen dan dinyatakan dalam persen (%). 

13. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan pemasaran dengan total keuntungan atau nilai produk yang 

dipasarkan setiap saluran pemasaran (%). 

14. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

15. Lembaga pemasaran adalah suatu badan yang menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan tataniaga atau pemasaran yang menurut fungsinya. 

16. Struktur Pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa 

bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, 

banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke 

dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. 

3.3 Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada para petani, lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam kegiatan pemasaran dengan menggunakan kuesioner yang 

sudah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait dan 

kepustakaan seperti Badan Pusat Statistika, Desa, Kantor Dinas Pertanian 

Kabupaten, Kecamatan dan lain-lain. 
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Tahapan pengambilan data dilakukan dengan cara mengikuti setiap kegiatan 

dan aktivitas serta mencatat segala jenis biaya sejak penanaman bawang merah 

sampai dengan panen. Jenis, Sumber dan Cara Pengambilan Data dapat dilihat pada 

table 7. 

Tabel 7. Jenis, Sumber dan Cara Pengambilan Data 

No Data Penelitian 
Jenis 

Data 

Sumber 

Data 

Cara Pengumpulan 

Data 

1 Keadaan Responden Primer Petani Wawancara 

2 

Pendapatan Usahatani 

(Input Produksi, Harga 

Input, Hasil Produksi 

dan Harga Produk) 

Primer 

 

Petani 

 

Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

3 

Efisiensi pemasaran 

(Harga dari petani/ 

Produsen, Harga dari 

pengecer/ konsumen) 

Primer 

 

Petani 

 

Wawancara 

menggunakan 

kuesioner 

4 

Gambaran umum 

daerah penelitian, Data 

statistika (seperti luas 

panen, produktivitas 

dan lain lain) 

Sekunder 

BPS dan 

Instansi 

terkait 

daerah 

penelitian 

Studi Pustaka dan 

Observasi 

3.4 Teknik Penentuan Responden 

Teknik penentuan responden dilakukan dengan cara populasi sampling dari 

25 petani diambil 10 petani dengan menelusuri responden yang terlibat dalam 

pemasaran bawang merah di desa Sukamanah dan menyusuri aliran komoditas baik 

hulu maupun hilir dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Menentukan informasi dari petani sebanyak 10 orang sebagai petani 

penggarap dan pemasaran kemudian ditelusuri ke pedagang pengumpul di 

desa Sukamanah dan selanjutnya di telusuri petani yang menjual ke 

pedagang pengumpul tersebut. 
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2. Pedagang pengepul selanjutnya ditelusuri ke pedagang pengecer yang ada 

sepanjang daerah desa Sukamanah. 

Untuk menentukan responden yang lain yaitu pedagang pengumpul 5 orang 

dan pedagang pengecer 10 orang yaitu dengan ditelusuri baik ke arah produsen 

maupun kearah konsumen. Jumlah responden masing-masing lembaga dapat dilihat 

pada tabel 8. 

Tabel 8. Jumlah Responden dari tiap-tiap lembaga pemasaran 

No Lembaga Tataniaga Jumlah 

1 

2 

3 

Petani 

Pedagang pengumpul 

Pedagang pengecer 

10 

5 

10 

 Jumlah 25 

3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran mekanisme saluran 

tataniaga bawang merah yang dapat dianalisis secara verifikatif dengan mengetahui 

model analisis transmigrasi harga, marjin tataniaga dan Farmer’s Share 

1. Untuk mengetahui saluran dan lembaga pemasaran bawang merah yang ada di 

tempat penelitian disajikan secara deskripsi juga penjelasannya.  

2. Untuk mengetahui transmigrasi harga dan efisiensi pemasaran dengan cara : 

a. Elastisitas transmisi harga 

Elastisitas transmisi harga, merupakan perbandingan perubahan 

persentase dari harga di tingkat petani/produsen (Hp) dengan perubahan harga 

di tingkat pengecer/pemasar/konsumen (He), yang bertujuan untuk mengetahui 

melihat berapa besar perubahan harga di pasar petani/produsen (∆X) akibat 

terjadinya perubahan harga sebesar satu satuan unit di pasar pengecer 
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/pemasar/konsumen (∆Y). Dari perubahan/hubungan tersebut secara tidak 

langsung dapat diperkirakan tingkat keefektifan suatu informasi pasar, bentuk 

pasar dan efektifan sistem pemasaran. 

Kriteria pengukuran yang digunakan pada analisis transmisi harga 

adalah : Apabila elastisitas transmisi harga lebih kecil dari satu (Et < 1) dapat 

diartikan bahwa perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan 

mengakibatkan perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani dan bentuk 

pasar mengarah Monopsoni. Apabila elastisitas transmisi harga sama dengan 

satu (Et = 1), maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan 

mengakibatkan perubahan harga sebesar 1% di tingkat petani dan merupakan 

pasar persaingan sempurna. Apabila elastisitas transmisi harga lebih besar dari 

satu (Et > 1), maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan 

mengakibatkan perubahan harga lebih besar di tingkat petani dan bentuk 

pasarnya mengarah ke Monopoli. Rumus elastisitas transmisi harga sebagai 

berikut :     

ϵth = 
𝛥𝐻𝑝

𝛥𝐻𝑒
 .

𝐻𝑒

𝐻𝑝
 

Dimana : 

ϵth = elastisitas transmisi harga 

∆Hp = perubahan harga di tingkat petani (∆Rp/∆Kg) 

∆He = perubahan harga di tingkat pengecer (∆Rp/∆Kg) 

Hp = Harga di tingkat petani (Rp/Kg) 

He = harga di tingkat pengecer (Rp/Kg) (Sudiyono, 2004) 
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Elastisitas transmisi harga umumnya bernilai lebih besar dari satu. 

Apabila nilai Et suatu pasar lebih tinggi dari pasar yang lain, berarti pasar 

tersebut lebih efisien karena perubahan harga (fluktuasi) di tingkat produsen 

ditransmisikan dengan lebih sempurna ke konsumen (silitonga, 1999). 

Y1 = b0 + b1 Xi 

Harga ditingkat petani    Harga ditingkat pengecer 

Untuk mengetahui hubungan/ transmisi harga-harga ditingkat produsen 

(petani) dengan konsumen dapat digunakan model persamaan regresi linier 

sederhana (AA Karsidi, 1990) sebagai berikut : 

Yi = b0 + b1 Xi + e 

Dimana : 

Yi  = Perubahan harga ditingkat produsen 

Xi  = Perubahan harga ditingkat konsumen (eceran) 

b0 dan b1 = Parameter 

e  = Galat 

Analisis transmisi dikatakan baik bila lebih dari 1% dari perhitungan. 

Analisis transmisi ini juga bisa menjadi tolak ukur akan keberhasilan hipotesis 

dalam penelitian. Lalu, untuk mencari Korelasi antar harga dibayarkan 

pedagang dengan harga yang diterima petani, dihitung dengan menggunakan 

rumus (Sudiyono, 2001):  

r = 
∑ Pr  . ∑ 𝑃𝑓

(∑ 𝑃𝑟2.𝑃𝑓2)0.5 

keterangan :   

r = Korelasi antara harga pabrik dengan harga ditingkat petani  
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Pr = Harga ditingkat pabrik/pedagang (Rp/Kg)  

Pf = Harga ditingkat Petani (Rp/Kg) 

Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan 

koefisien korelasi. Jika telah ditentukan Koefisien Determinasi (r2), maka 

selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat 

menggunakan Uji-t dan Uji-F. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui 

apakah variabel bebas/ predictor/ independent (X) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel tak bebas/ response/ dependent (Y). Arti dari 

signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. 

Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat menggunakan 

pada dua hal yakni dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, 

atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0.050. 

Untuk menguji Hipotesis 1 : Terjadi transmisi harga pada pemasaran 

bawang merah akan diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana, yang 

selanjutnya ditransmisikan terhadap hipotesis statistika sebagai berikut : 

H0 ; X̅ = ηn = Tidak ada pengaruh yang nyata antara harga pengecer (He) 

terhadap harga produsen (Hp) 

H1 ; X̅ = ηn =  Ada pengaruh yang nyata antara harga pengecer (He) terhadap 

harga produsen (Hp) 

Statistika Uji :   

Thitung = 
𝑟 √𝑛−2

√1−𝑟2
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Kriteria keputusan :  

1. Uji T  

● Jika nilai Thitung > Ttabel = Tolak H0 ; Terima H1 

● Jika nilai Thitung ≤ Ttabel = Terima H0 ; Tolak H1 

Ttabel = t (α : db) α = Titik kesalahan α = 5% = 0.050/2 

     db = n-k-1 

2. Uji F  

● Jika, Fhitung > Ftabel maka harga pengecer (He) berpengaruh terhadap 

harga produsen 

● Jika, Fhitung ≤ Ftabel maka harga pengecer (He) tidak berpengaruh 

terhadap harga produsen 

3. Nilai signifikansi (Sig.)  

● Jika nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.050 mengandung arti 

bahwa ada pengaruh signifikan antara harga pengecer terhadap harga 

produsen. 

● Jika nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.050 mengandung arti 

bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara harga pengecer terhadap 

harga produsen. 

b. Analisis marjin pemasaran dan Farmer’s Share 

Marjin pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayarkan 

konsumen akhir dengan harga yang diterima petani (produsen) (Ayu, 2012). 

Marjin pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut : 

M = He – Hp 
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Margin yang diperoleh pedagang perantara dari sejumlah biaya 

pemasaran yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh pedagang 

perantara dirumuskan sebagai berikut : 

M = Bp + Kp 

Keterangan :   

1. M : Marjin pemasaran 

2. He : Harga ditingkat Konsumen 

3. Hp : Harga ditingkat Produsen 

Efisiensi Pemasaran Menurut Shepherd dalam Soekartawi (2002), 

efisiensi pemasaran merupakan nisbah antara total biaya dengan total nilai 

produk yang dipasarkan, dapat dirumuskan :  

EPs = 
𝑇𝐵

𝑇𝑁𝑃
 × 100% 

Keterangan :  

EPs = Efisiensi Pemasaran (%)  

TB = Total Biaya (Rp/Kg)  

TNP = Total nilai produk (Rp/Kg)  

Artinya, semakin rendah atau kecil persentase efisiensi pemasaran maka 

pemasaran semakin efisien. Sebaliknya, semakin tinggi nilai persentase 

efesiensi pemasarannya maka semakin tidak efisien (Soekartawi, 2002). 

Bagian yang diterima petani (Farmer’s Share) diperoleh dengan 

membandingkan antara harga yang diterima oleh petani dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen dikalikan 100% (Fatimah, 2011). 
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Farmer’s Share dalam suatu kegiatan pemasaran dapat dijadikan dasar 

atau tolak ukur efisiensi pemasaran. Semakin tinggi Farmer’s Share yang 

diterima petani, maka dikatakan semakin efisien kegiatan pemasaran yang 

dilakukan dan sebaliknya semakin rendah tingkat persentase Farmer’s Share  

yang diterima petani, maka akan semakin rendah pula tingkat efisiensi dari 

suatu pemasaran. (Azzaino, Z. 1981). Dapat dilihat dengan rumus : 

Fs = 
𝑃𝑓

𝑃𝑟
 × 100% 

 Keterangan :   

1. Fs  : Farmer’s Share 

 2. Pf  : Harga ditingkat produsen/ petani (Rp/Kg) 

 3. Ho : harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

c. Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya 

Rasio keuntungan dan biaya (Analisis L/R rasio) adalah persentase 

keuntungan pemasaran terhadap biaya pemasaran secara teknis (operasional) 

untuk mengetahui tingkat efisiennya. Untuk mengetahui penyebaran rasio 

keuntungan dan biaya pada masing-masing lembaga pemasaran dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

B/C Rasio = 
𝐿𝑖

𝐶𝑖
 × 100% 

Keterangan :  

Li : Keuntungan lembaga pemasaran 

Ci : Biaya pemasaran lembaga 

Bila nilai dari rasio keuntungan dan biaya sama dengan satu, 

menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan sama besar dengan biaya 



50 

 

 

 

yang dikeluarkan dalam usaha tersebut, dan bila lebih besar dari satu 

menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya 

yang telah dikeluarkannya (Dahl & Hammond, 1977). 

d. Analisis Struktur Pasar 

Struktur pasar dianalisis secara kuantitatif, yaitu menganalisis jumlah 

dan ukuran lembaga pemasaran dengan menghitung konsentrasi rasio. 

Konsentrasi rasio (Kr) adalah perbandingan antara jumlah barang yang dibeli 

oleh pedagang. Kemudian dikalikan dengan 100% (Martin dalamYuprin, 2009). 

Rumusnya adalah sebagai berikut:  

Kr = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔
 × 100% 

Apabila ada satu pedagang yang memiliki nilai Kr minimal 95% maka 

pasar tersebut dikatakan sebagai pasar monopsoni. Apabila ada empat pedagang 

memiliki nilai Kr minimal 80% maka pasar tersebut dikatakan sebagai pasar 

oligopsoni konsentrasi tinggi. Apabila ada delapan pedagang memiliki nilai Kr 

minimal 80% maka pasar tersebut dikatakan sebagai pasar oligopsoni 

konsentrasi sedang (Hay dan Marris dalam Yuprin, 2009). 

 Juga dapat menggunakan analisis regresi linier sederhana antara 

harga bawang merah di tingkat produsen (b0) dan di tingkat pengepul Hp = b0 

+ b1 Hpp + e.  
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3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong 

Kabupaten Garut dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan salah satu 

daerah penghasil Bawang merah di Jawa Barat yang berpotensi dalam 

mengusahakan bawang merah. Selanjutnya, untuk tujuan pemasaran bawang merah 

dipilih dari mulai petani, pedang pengumpil/bandar, pedagang pengecer dan 

terakhir konsumen yang berada di lokasi penelitian. Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2020 dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Tahapan persiapan sampai Usulan Penelitian (UP), bulan Juni-Juli 2020 

2. Tahapan pengumpulan dan pengolahan data, yaitu bulan Juli-Agustus 2020 

3. Tahapan penyusunan skripsi, yaitu akhir bulan Agustus sampai September 2020 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum Desa Sukamanah secara umum diterangkan berdasarkan 

kondisi geografis, tata guna lahan, sarana dan prasarana, kelembagaan desa dan 

kemasyarakatan, kependudukan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data 

tersebut diperoleh dari data monografi Desa Sukamanah Tahun 2019, meliputi 

tingkat perkembangan dan potensi desa. 

4.1.1 Letak Geografis 

Desa Sukamanah merupakan desa yang berada di Kecamatan Bayongbong 

Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Aspek orbitasi, Desa Sukamanah tergolong 

mudah untuk dijangkau. Desa Sukamanah berjarak 4 km dari pusat pemerintahan 

Kecamatan ke arah Barat dengan waktu tempuh 10 menit; berjarak 11 km dari 

Ibukota Kabupaten ke arah Timur dengan waktu tempuh yaitu 30 menit; berjarak 

72 km dari Ibukota Provinsi dengan waktu tempuh 2 jam 30 menit; serta berjarak 

234 km dengan waktu tempuh 5 jam 30 menit. Secara geografis letak Desa 

Sukamanah berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukasenang, Kecamatan 

Bayongbong. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Cikuray. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukarame, Kecamatan Bayongbong. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panembongan, Kecamatan 

Bayongbong. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai letak wilayah Desa Sukamanah dapat dilihat 

pada peta Wilayah Desa Sukamanah di Lampiran 1. 

4.1.2 Keadaan Iklim dan Topografi 

Desa Sukamanah mempunyai tipologi Desa sekitar hutan dan merupakan 

dataran tinggi dan ketinggian tempat mencapai 717 mdpl. Suhu rata-rata harian 

adalah 22° C dengan curah hujan cukup tinggi rata-rata 2126 mm/tahun. 

Iklim merupakan faktor yang sangat penting didalam kegiatan pertanian, 

faktor iklim sangat berpengaruh terhadap usahatani adalah curah hujan dan 

temperatur. Penentuan curah hujan di suatu daerah ditentukan oleh banyaknya rata-

rata jumlah bulan basah dan rata-rata bulan kering selama 10 tahun terakhir. Data 

mengenai curah hujan selama 10 tahun terakhir di Kecamatan Bayongbong dapat 

dilihat pada lampiran 2.  

Untuk menentukan bulan basah, bulan kering dan bulan lembab, digunakan 

klasifikasi iklim Schidt dan Furguson (1951) dalam Ancee Guarsih (1988), yaitu : 

1. Bulan basah dengan jumlah curah hujan > 100 mm 

2. Bulan lembab dengan jumlah curah hujan 60 – 100 mm 

3. Bulan kering dengan jumlah curah hujan < 60 mm 

Berdasarkan data rata-rata bulan basah dan bulan kering diketahui curah 

hujan di Kecamatan Sukamanah dengan rumus sebagai berikut : 

𝑄 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ
 

𝑄 =  
3,8

7,3
= 0,521 
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 Berdasarkan Klasifikasi tipe curah hujan menurut Schidt dan Furguson 

(1951), tipe curah hujan di Desa Sukamanah termasuk Tipe C dengan sifat agak 

basah. Maka ketersedian air cukup dan dapat memenuhi kebutuhan sehingga 

usahatani bawang merah relative dapat dilakukan sepanjang tahun. 

 Temperatur udara di suatu tempat berkaitan erat dengan ketinggian tempat 

tersebut dari permukaan laut. Setiap kali ketinggian naik 100 meter maka 

temperatur akan turun sebesar 0,61 derajat celcius (Hanafi, 1998). 

 Berdasarkan konsep tersebut maka temperatur pada suatu daerah dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus T = 26,30 – 0,61 × h / 100 dimana h 

merupakan ketinggian tempat diatas permukaan laut. Desa Sukamanah terletak 

pada ketinggian 717 meter diatas permukaan laut, berdasarkan konsep diatas maka 

Desa Sukamanah mempunyai temperature : 

T = 26,30 – 0,61 × h/ 100 

T = 26,30 – 0,61 × 717/ 100 

T = 26,30 – 0,61 × 7,17 

T = 21,92° C 

 Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa Desa Sukamanah 

mempunyai kelembaban yang cukup tinggi dan temperatur wilayah 21,92 °C. 

4.1.3 Keadaan Lahan dan Jenis Penggunaannya 

Jenis tanah yang ada di Desa Sukamanah secara umum adalah terdiri dari 

tanah komplek podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan 

regosol dengan pH tanah rata-rata 4-7. Luas lahan di Desa Sukamanah terdiri dari 

lahan sawah, lahan kering, lahan basah, lahan perkebunan, fasilitas umum dan 
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hutan. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di desa Sukamanah dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 9. Luas Wilayah Desa Sukamanah Menurut Penggunaannya Tahun 2019 

No Jenis Penggunaan lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Tanah Permukiman 40,29 11,65 

2 Tanah Persawahan 43,3 12,52 

3 Tanah Perkebunan 52,860 15,29 

4 Tanah Kuburan 1,5 0,43 

5 Tanah Pekarangan 2 0,58 

6 Tanah Kering 95,15 27,52 

7 Tanah Basah 2,945 0,85 

8 Tanah Hutan 25,890 7,5 

9 Perkantoran 1 0,29 

10 Tanah Umum Lainnya 80,805 23,37 

Jumlah 345,74 100,00 

Sumber : Profil Desa Sukamanah 2019 

 Tabel 9. menunjukan Desa Sukamanah memiliki luas wilayah sebesar 

345,74 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa peruntukan seperti 

sebagai lahan pertanian, tanah hutan dan pemukiman serta peruntukan lainnya. 

Untuk luas wilayah yang dipergunakan sebagai lahan pertanian sebesar 191,31 

hektar. Sisanya seluas 154,43 hektar dipergunakan sebagai lahan pemukiman, 

pekarangan dan fasilitas umum lainnya serta lahan hutan. Untuk lahan pertanian di 

domisili oleh tanah kering, tanah perkebunan dan tanah persawahan. 

4.1.4 Keadaan Pertanian 

Bawang merah merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia dan 

diusahakan penduduk mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Desa 

Sukamanah Garut merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Jawa 

Barat. Adapun teknis penanaman yang dilakukan oleh petani bawang merah sama 

halnya dengan petani bawang merah lainnya, terdiri dari persiapan benih, 
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pengolahan lahan, penanaman, penyulaman, pemupukan, penyemprotan, 

pengairan, panen dan kegiatan pasca panen. 

a) Persiapan Benih 

Kualitas benih merupakan salah satu faktor penentu hasil tanam. Bawang 

merah yang digunakan sebagai benih harus cukup tua. Umur benih yang paling 

bagus yaitu benih yang telah disimpan selama 30-40 hari.  

Kegiatan persiapan benih biasanya dilakukan sehari sebelum melakukan 

penanaman. Persiapan benih meliputi kegiatan pembersihan dan pengirisan ujung 

umbi bawang merah. Pengirisan ujung bawang merah ini dilakukan dengan tujuan 

agar umbi cepat tumbuh dan memiliki anakan yang banyak, sehingga akan 

diperoleh hasil yang optimal. Petani juga mencampur benih bawang merah dengan 

fungisida supaya benih tidak busuk ketika ditanam. Apabila jumlah benih yang 

akan digunakan banyak, maka persiapan benih dilakukan beberapa hari sebelumnya 

dengan cara mencicilnya. 

b) Pengolahan Lahan 

Pengolahan lahan dilakukan untuk menciptakan kondisi tanah seperti yang 

diinginkan tanaman bawang merah, yaitu tanah yang gembur dan subur untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan bawang merah. Kegiatan awal adalah 

membersihkan lahan dari rumput dengan menggunakan herbisida. Pengolahan 

lahan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu : penaikan tanah, pembalikan tanah, 

pembuatan bedengan dan parit, serta penggemburan. Setelah empat tahapan 

pengolahan tanah ini selesai, maka bedengan tersebut diistirahatkan selama ± tujuh 

hari kemudian lahan siap untuk ditanami bawang merah.   
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c) Penanaman 

Penanaman biasanya dilakukan oleh tenaga kerja wanita, sedangkan tenaga 

kerja laki-laki hanya bertugas membawa benih ke lahan yang akan ditanami. 

Penanaman di Kabupaten Garut dilakukan dengan terlebih dahulu diberi pupuk 

dasar. Pupuk dasar ini biasanya terdiri dari pupuk kandang dan pupuk TSP. setelah 

diberi pupuk dasar kemudian tanah didiamkan dulu selama ± satu hari setelah itu 

baru ditanami. Biasanya para petani melakukan penanaman pada pagi hari atau sore 

hari untuk mengurangi penguapan. 

Jarak tanam yang digunakan adalah 15 × 20 cm dan 25 × 25 cm dengan 

lebar 110-120 cm dan ketinggian bedengan 50-60 cm. apabila kondisi tanah terlalu 

berair maka bedengan dibuat lebih tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga 

kondisi tanah agar tidak terlalu basah karena apabila tanah terlalu basah maka 

tanaman bawang merah akan rentan terkena busuk umbi.  

Teknik penanaman bawang merah di lokasi penelitian dilakukan dengan 

membenamkan bawang mera kedalam lubang yang sebelumnya telah dibuat. 

Bawang merah dibenamkan sampai ujungnya rata dengan permukaan tanah, dengan 

kedalaman tiga per empat bagian dengan bagian dari mata tunas tidak tertutup tanah 

dan menghadap ke atas. 

d) Penyulaman 

Penyulaman dilakukan ketika tanaman berumur ± 15 HST (hari setelah 

tanaman). Pada umur tersebut biasanya sudah terlihat benih yang tumbuh atau tidak, 

sehingga untuk benih yang tidak tumbuh dapat diganti dengan benih baru.  
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e) Penyiangan 

Proses penyiangan dilakukan untuk membersihkan lahan dari gulma-gulma 

yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman bawang merah, karena terjadi 

persaingan dalam memperoleh unsur hara. Penyiangan pada umumnya hanya 

dilakukan satu kali selama satu musim tanam yaitu ketika tanaman berumur 30 hari. 

Hal tersebut karena ketika benih berumur tiga hari atau sebelum benih ditanam telah 

dilakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida, sehingga sampai umur 

30 hari gulma-gulma tidak akan tumbuh. 

f) Penyiraman 

Tanaman bawang merah tidak memerlukan banyak air karena umbi bawang 

merah mudah busuk, akan tetapi selama pertumbuhannya tanaman bawang merah 

membutuhkan air yang cukup. Oleh karena itu, tanaman bawang merah 

memerlukan penyiraman secara intensif. 

Kegiatan penyiraman menyesuaikan kondisi musim tanam yang dilakukan 

oleh petani responden. Jika petani responden menanam pada musim hujan maka 

frekuensi penyiraman tidak dilakukan sesering pada musim kemarau. Pada musim 

kemarau penyiraman dilakukan setiap hari sampai tanaman bawang merah tumbuh. 

Hal tersebut karena pada musim kemarau tanaman bawang merah memerlukan 

penyiraman yang cukup. Setelah tanaman tumbuh, frekuensi penyiraman dikurangi 

hingga dua hari sekali atau tiga hari sekali dna menjelang panen frekuensi 

penyiraman semakin dikurangi. Hal tersebut bertujuan agar tanaman umbi bawang 

merah yang dihasilkan tidak terlalu berair, karena akan menyebabkan cepat busuk. 
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Selain itu, pengurangan frekuensi penyiraman juga bertujuan untuk mempercepat 

proses pengeringan selama penjemuran. 

g) Pemupukan 

Pemupukan merupakan kegiatan dalam usahatani yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan zat hara bagi tanaman yang kurang tersedia didalam tanah. 

Petani responden melakukan pemupukan sebanyak 2 kali selama satu musim tanam. 

Apabila melihat kondisi dilapangan bagus, tak jarang petani melakukan pemupukan 

lebih dari 4 kali dengan tujuan agar memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut 

menyebabkan penggunaan pupuk di Kabupaten Garut termasuk tinggi. 

Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman bawang merah mencapai 

umur 15 hari setelah tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada saat 30 hari setelah 

tanam. Pemupukan ketiga dilakukan pada saat umur 45 hari setelah tanam dan 

pemupukan keempat dilakukan pada saat umur 60 hari setelah tanam. Cara 

pemupukan dengan mencampurkan setiap kombinasi berbagai jenis pupuk 

kemudian ditaburkan di antara barisan bawang merah. 

h) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) 

Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman bawang merah di 

Kabupaten Garut dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat adanya serangan 

hama dan penyakit. Aktivitas ini disesuaikan dengan kondisi hama dan penyakit 

yang menyerang lahan pertanian. Pengendalian hama dan penyakit di lokasi 

penelitian dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia. Hama penyakit yang 

sering menyerang tanaman bawang merah antara lain ulat bawang (ulat grayak) 

yang ditandai dengan bercak putih transparan pada daun, ulat tanah (petani 
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mengenalnya dengan nama ulat hitam karena ulat ini berwarna coklat-hitam), hama 

trip yang ditandai dengan adanya bercak putih beralur pada daun, hama cikrak 

(memanjangnya daun sehingga umbi kecil) dan busuk daun. 

i) Panen dan Pasca Panen 

Kegiatan pemanen meliputi aktivitas pencabutan, pembersihan umbi 

(mutik), dan pengangkutan hasil dari lahan ke rumah pemilik. Kegiatan pencabutan 

dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki dan pembersihan umbi (mutik) dilakukan oleh 

tenaga kerja wanita. Selai melakukan kegiatan pencabutan, tenaga kerja laki-laki 

juga mengangkut hasil panen. Panen dilakukan setelah umbi berukuran besar dan 

siap dipanen, yaitu pada umur tanaman 55-65 hari. Umur panen pada musim hujan 

antara 50-55 hari sedangkan pada musim kemarau 60-65 hari. Pemanenan 

dilakukan dengan cara mencabut umbi bawang merah secara perlahan dan dari 

dalam tanah. Setelah dicabut kemudian bawang merah tersebut diikat sebanyak ± 

10 rumpun per ikat dan dikumpulkan di satu tempat untuk mempermudah 

pengangkutan. 

Kegiatan pasca panen yang dilakukan adalah penjemuran, pengikatan 

bawang yang telah kering dan pemotongan daun-daun yang terdapat pada bawang 

(meres). Kegiatan penjemuran biasanya dilakukan oleh tenaga kerja keluarga. 

Kegiatan penjemuran dilakukan di bawah terik matahari selama ± satu minggu. 
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4.1.5 Keadaan Sosial Ekonomi 

4.1.5.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin 

Keadaan penduduk Desa Sukamanah pada tahun 2019 tercatat sebanyak 

6.691 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 3.455 orang dan perempuan sebanyak 

3.236 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.916 KK. Perbandingan 

jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut : 

Sex Ratio = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐿𝑎𝑘𝑖−𝑙𝑎𝑘𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
 × 100 

Sex Ratio = 
3.455

3.236
 × 100 

Sex Ratio = 106,7 ≈ 107 orang 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui sex ratio atau perbandingan 

jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan yaitu 107, yang berarti 

setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki. 

Lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Sukamanah menurut jenis kelamin dan usia 

bias dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Keadaan Penduduk Desa Sukamanah Menurut Kelompok Umur 

Dan Jenis Kelamin Tahun 2019 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

0 - 4  349 304 653 9,8 

5 – 9 318 291 609 9,1 

10 – 14 392 367 759 11 

15 – 19 354 308 662 10 

20 – 24 244 253 497 7,4 

25 – 29 263 270 533 8 

30 – 34 247 247 494 7,4 

35 – 39 233 226 459 6,9 
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40 – 44 212 199 411 6,1 

45 – 49 200 172 372 5,6 

50 – 54 153 152 305 4,6 

55 – 59 155 138 293 4,4 

60 – 64 108 103 211 3,2 

65 – 69 85 75 160 2,4 

70 – 75 63 57 120 1,8 

>75 79 74 153 2,3 

Jumlah 3.455 3.236 6.691 100 

Sumber : Profil Desa Sukamanah 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat juga dihitung mengenai struktur umur 

pendek, dependency ratio serta man land ratio. Struktur umur penduduk Desa 

Sukamanah dapat digunakan dengan uji Empat Puluh persen (The Fourty Percent 

Test) yang menyatakan uji tersebut lebih besar atau sama dengan Empat Puluh 

Persen (40%) yang berarti daerah tersebut mempunyai struktur penduduk usia muda 

dan apabila nilai ujinya lebih kecil dari Empat Puluh Persen (40%) berarti daerah 

tersebut mempunyai struktur penduduk usia kerja. Untuk mengetahu struktur umur 

penduduk digunakan rumus : 

SUP = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 0−14 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100% 

SUP = 
2.021

6.691
 × 100% 

SUP = 30,20% 

 Hasil perhitungan dapat mengetahui SUP di Desa Sukamanah sebesar 

30,20% (kurang dari 40%), ini berarti struktur umur penduduk Desa Sukamanah 

mempunyai struktur usia Produktif. Menunjukan angkatan kerja di Desa 

Sukamanah masih cukup banyak, hal ini bisa menjadi modal yang cukup penting 

bagi pembangunan Desa Sukamanah. Sedangkan beban ketergantungan 
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(Dependency Ratio) penduduk Desa Sukamanah dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus : 

DR = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 0−14 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛+ > 65

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑚𝑢𝑟 15−64 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
 × 100 

DR = 
2.454

4.237
 × 100 

DR = 57,91 ≈ 58 orang 

 Hasil perhitungan beban ketergantungan di Desa Sukamanah adalah 58 

orang. Ini artinya bahwa setiap 100 orang penduduk di Desa Sukamanah yang 

berusia produktif harus menanggung 58 orang penduduk berusia tidak produktif. 

Dalam menentukan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa, Direktorat 

Pembangunan Desa mempunyai cara tersendiri dalam menilai rasio Perbandingan 

Ketergantungan ini dengan memberikan skor mulai dari 0 (skor terendah) sampai 

10 (skor tertinggi). 

Tabel 11. Rasio Beban Ketergantungan 

Rasio Beban Ketergantungan Skor 

≥86 0 

81 – 85 1 

76 – 80 2 

71 – 75 3 

66 – 70 4 

61 – 65 5 

56 – 60 6 

51 – 55 7 

46 – 50   8 

41 – 45  9 

≤40 10 

Sumber : Direktorat Bangdes dalam Pusat Penelitian Kependudukan-LPM UNPAD (2012) 

Keterangan :  Skor 0 – 4 = Berat 

  Skor 5   = Sedang 

  Skor 6 – 10 = Ringan 

 Berdasarkan Klasifikasi Rasio Beban Ketergantungan tersebut, maka Desa 

Sukamanah mempunyai beban ketergantungan yang ringan karena jumlah tenaga kerja 



64 

 

 

 

yang tidak produktif lebih sedikit dari pada tenaga kerja yang produktif. Untuk mengetahui 

besarnya kemampuan lahan dalam menghidupi penduduk digunakan rumus MLR (Mand 

Land Ratio) dengan rumus : 

MLR = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 (ℎ𝑎)
  

DR = 
6.691

191,31
 

DR = 34,97 ≈ 35 orang/ha 

 Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa untuk setiap satu hektar lahan 

usahatani harus menghidupi 35 orang penduduk di Desa Sukamanah (apabila semua 

penduduk hanya bergantung pada usaha taninya saja). Kondisi demikian tampak 

sangat berat apabila Desa Sukamanah hanya mengandalkan dari sektor pertanian 

tidak akan mampu, karena kemampuan lahan 1 hektar hanya mampu menghidupi 

sekitar 10 orang. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di Desa 

Sukamanah dapat digunakan rumus sebagai berikut :  

Kepadatan penduduk = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ (𝑘𝑚2)
  

Kepadatan penduduk = 
6.691

3,4574
  

Kepadatan penduduk = 1.935,26 ≈ 1.935 orang/km2 

 Berdasarkan perhitungan diatas menunjukan bahwa kepadatan penduduk 

Desa Sukamanah adalah 1.934 orang/km2, artinya bahwa setiap 1 kilometer persegi 

luas wilayah Desa Sukamanah terdapat 1.935 orang. Hal ini berarti Desa 

Sukamanah tergolong daerah yang sangat padat penduduknya. 

4.1.5.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 



65 

 

 

 

Penduduk desa Sukamanah hamper seluruhnya merupakan pemeluk agama 

islam yakni sebanyak 6.691 orang. Latar belakang pendidikan masyarakat beragam 

dengan jumlah terbesar adalah lulusan sekolah dasar dan terkecil adalah lulusan 

perguruan tinggi. Bisa dilihat komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

tersebut dicantumkan pada tabel 12.  

Tabel 12. Komposisi Kependudukan Desa Sukamanah Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

(Orang) 

Presentas

e (%) 

1 Usia 18 – 56 tahun pernah SD tapi tidak tamat 139 2,7 

2 Tamat SD 1.304 26 

3 Usia 18 – 56 tahun pernah SMP tapi tidak tamat 1.207 24 

4 Usia 18 – 56 tahun pernah SMA tapi tidak tamat 720 14,3 

5 Tamat SMP 832 16,5 

6 Tamat SMA 701 14 

7 Tamat D1 10 0,2 

8 Tamat D2 5 0,1 

9 Tamat D3 26 0,5 

10 Tamat S1 81 1,6 

11 Tamat S2 2 0,06 

12 Tamat SLB B 1 0,04 

Jumlah 5.028 100 

 Berdasarkan tabel 12. Menunjukan bahwa keadaan pendidikan masyarakat 

di Desa Sukamanah dapat dikategorikan masih sangat rendah ini terlihat bahwa 

persentase tamatan SD paling besar, karena masih kurangnya kesadaran akan 

pentingnya pendidikan. 
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4.1.5.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Untuk menopang kelangsungan hidup bagi penduduk Desa Sukamanah 

sumber mata pencahariannya cukup beragam yang berasal dari sektor pertanian, 

peternakan, perdagangan, buruh tani, buruh harian lepas, PNS, TNI/Polri, 

Pensiunan dan jasa lainnya. Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian 

yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk lebih jelasnya 

sumber mata pencaharian penduduk Desa Sukamanah disajikan pada tabel 13. 

Tabel 13. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sukamanah Tahun 2019 

No Mata Pencaharian 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Petani  597 21,7 

2 Buruh tani 903 32,8 

3 Pedagang/ Wirausaha 199 7,23 

4 TNI/Polri 2 0,07 

5 Pegawai Negeri Sipil 42 1,53 

6 Peternak 7 0,26 

7 Buruh harian lepas 419 15,23 

8 Karyawan swasta 47 1,71 

9 Jasa Transportasi 71 2,6 

10 Tidak mempunyai pekerjaan tetap 257 9,34 

11 Jasa Lainnya 207 7,53 

Jumlah 2.751 100 

 Berdasarkan tabel 13. Menunjukan bahwa banyak penduduk yang bekerja 

di sektor pertanian berjumlah lebih dari 50% sehingga sektor pertanian merupakan 

sector yang paling penting dalam Pembangunan perekonomian di Desa Sukamanah. 

4.1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang tersedia di desa Sukamanah cukup lengkap 

dengan telah tersedianya sarana untuk pemerintahan Desa, keagamaan, kesehatan, 

pertanian, pendidikan, transportasi dan prasarana umum. Sarana pemerintahan Desa 
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Sukamanah adalah sebuah kantor kepala desa yang dilengkapi dengan balai 

musyawarah desa dan kantor BPD.  

Pembangunan pertanian di pedesaan memerlukan dukungan yang dari 

bidang lainnya, factor sarana dan prasarana ekonomi merupakan salah satu factor 

yang sangat penting dalam pembangunan sektor pertanian. Prasarana perhubungan 

yang mendukung kehidupan ekonomi desa sudah tersedia. Prasarana tersebut 

berupa jalan yang kondisinya cukup baik dimana dapat menghubungkan Desa 

dengan Ibukota Kecamatan sehingga menjadi cukup lancer. Jalan di Desa 

Sukamanah sudah berbentuk aspal namun sebagian lagi masih ada jalan yang rusak. 

Sarana perhubungan yang ada di Desa Sukamanah adalah berupa kendaraan beroda 

dua dan kendaraan beroda empat. Adapun jumlah angkutan berupa truck umum 

sebanyak 4 unit dan angkutan ojek berjumlah 30 unit dengan 1 unit pangkalan ojek. 

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang lancar pada dasarnya 

membawa dampak yang sangat positif terhadap berlangsungnya roda 

perekonomian. 

Sarana lain yang dimiliki Desa Sukamanah adalah sarana peribadatan 

dimana Desa Sukamanah terdapat Masjid 15 buah dan Langgar/Surau/Mushola 28 

buah. Sarana dan prasarana pendidikan antara lain terdapat tiga playgroup, empat 

gedung SD, delapan lembaga pendidikan agama serta dua pondok pesantren. Sarana 

dan prasarana olahraga berupa 2 buah lapangan bulutangkis, 4 buah lapangan voli 

dan 3 buah meja pingpong. Untuk sarana dan prasarana kesehatan terdapat 1 unit 

puskesmas pembantu dan poliklinik serta 11 Unit posyandu yang aktif di setiap 

RW. Selain itu terdapat tiga orang paramedic dan dua orang bidan desa. Sarana dan 
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prasarana air bersih dan sanitasi adanya 4 unit sumur pompa, 129 unit sumur gali, 

1 unit hidran umum, 2 unit mata air, 1 unit bangunan pengolahan air bersih/air 

minum dan 2 unit MCK umum. Untuk prasarana energi dan penerangan terdapat 

1415 unit Listrik PLN. Sarana hiburan sendiri seperti televisi, radio dan alat-alat 

elektronik lainnya. Tersedianya sarana tersebut dapat menghibur serta juga dapat 

memberikan informasi yang positif bagi penduduknya.  

4.1.7 Kelembagaan Desa dan Kemasyarakatan 

Desa Sukamanah dipimpin oleh kepala desa yang dibentuk sebelas orang 

perangkat desa, enam belas orang aparat pemerintahan desa, tiga kepala dusun, 

sebelas ketua RW, 32 ketua RT dan tujuh orang staf desa. Untuk menghadapi 

otonomi daerah, Desa Sukamanah membentuk BPD (Badan Perwakilan Daerah) 

yang dipilih oleh masyarakat dengan cara musyawarah, jumlah anggota BPD adalah 

5 orang yang dipimpin oleh ketua BPD. Selain pimpinan formal ada juga pimpinan 

non formal yaitu para tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan terhormat dan 

ditaati masyarakat. Tokoh masyarakat ini pada umumnya berasal dari tokoh agama 

(para ulama dan ustadz). 

Selain itu terdapat pula lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam 

fungsinya sehari-hari membantu menunjang aktivitas-aktivitas yang dijalankan 

oleh masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain organisasi perempuan 

(PKK) dengan jumlah anggota 56 orang, organisasi pemuda (Karang taruna) 

dengan jumlah anggota 11 orang, organisasi profesi yaitu 13 unit organisasi 

kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 355 orang, organisasi keagamaan 

dengan jumlah anggota 13 orang, organisasi Badan Usaha Milik Desa dengan 
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jumlah anggota 15 orang, LPMD/ LPMK jumlah pengurus 8 orang dan Lembaga 

keamanan berupa 10 orang anggota hansip, 11 orang anggota satgas linmas, 1 orang 

mitra koramil/TNI serta 1 orang Babinkamtibmas/Polri. 

4.1.8 Keadaan Usahatani dan Pemasaran Bawang Merah 

Petani bawang merah di Desa Sukamanah, Garut menanam 5 varietas 

unggulan, yakni varietas Batu Ijo (Bali Karet), Bima Brebes, Sumenep, Tajuk dan 

Jalaksana dengan rata-rata lahan untuk membudidayakan bawang merah seluas 

1400 meter persegi. Total lahan seluas itu bisa menghasilkan sekitar 2.5 ton hingga 

3 ton bawang merah dalam masa sekali tanam. Dengan harga bawang merah Rp. 

15.000 per kg, maka hasil panen sebanyak tadi bisa menghasilkan Rp. 37 juta 

hingga Rp. 45 juta. 

Pada lahan budidaya bawang merah seluas 1 hektar, bisa menanam hingga 

12 ton bawang merah dalam satu kali masa panen. Dari hasil panen tersebut bisa 

meraup pendapatan Rp. 80 juta. Termasuk sudah dipotong biaya penanaman dari 

awal tanam hingga panen yang mencapai Rp. 120 juta. Tapi, semakin luas lahan, 

keuntungan akan semakin besar. 

Biaya pengeluaran lahan seluas 1 hektar. Tentunya, biaya untuk lahan seluas 

1400 meter persegi lebih kecil lagi. Biaya penanaman terdiri dari pembibitan, 

pencangkulan, buruh tani, obat dan pupuk sekitar Rp. 10 juta. Selesai penanaman, 

biasanya ada biaya lagi untuk masa pemeliharaan. Totalnya sekitar Rp. 11 juta ini 

diluar biaya pengairan yang mencapai Rp. 500.000 hingga masa panen. Dengan 

biaya pengeluarannya sebesar itu, petani bawang merah dengan lahan seluas 1400 

meter persegi bisa meraih margin keuntungan sekitar 45%. 
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Pada waktu setahun petani bisa melakukan dua kali panen, petani bawang 

merah biasanya tidak menanam bawang dalam dua masa tanam berturut-turut. 

Biasanya, penanaman ini diselingi dengan tanaman sayuran lainnya. Tujuannya 

adalah menjaga keseimbangan unsur hara di tanah. Selain itu, kondisi tanah bisa 

membedakan hasil panen di satu tempat dan tempat lainnya. 

4.2 Karaketeristik Responden 

Metode pengambilan data untuk petani dilakukan secara acak sederhana, 

karena kondisi usaha taninya relatif seragam. Semesntara untuk pedagang pengepul 

dan pengecer pengambilan data secara purposive (sengaja). Petani responden 

dipilih sebanyak 10 orang sementara untuk bandar/pengepul 5 orang dan pedagang 

pengecer 10 orang. 

Data primer yang diperoleh 25 orang responden yang terdiri dari 10 orang 

petani, 5 orang pengepul dan 10 orang pedagang pengecer. Untuk mengetahui 

karakteristik responden dapat dilihat dari gambaran keadaan sosial ekonominya 

yang menyangkut keadaan umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga 

dan pengalaman kerja responden. 

4.2.1 Umur Responden 

Keadaan umur akan mempengaruhi kemampuan fisik kerja dan cara 

berfikir. Menurut Mubyarto (1997) yang termasuk golongan umur produktif di 

Indonesia berada pada selang umur 15-54 tahun. Sedangkan umur atau kelompok 

umur tersebut yang paling produktif khususnya bagi pekerja kasar atau berat, 

misalnya buruh kasar atau petani penggarap yaitu 15-54 tahun.  
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Umur rata-rata petani responden di Desa Sukamanah adalah 34 tahun. Umur 

termuda petani adalah 23 tahun dan umur tertua adalah 42 tahun. Untuk pedagang 

pengepul rata-rata adalah 42 tahun dengan umur termuda adalah 35 tahun dan tertua 

52 tahun. Untuk pedagang pengecer rata-rata umurnya adalah 41 tahun dengan 

umur termuda adalah 28 tahun.dan tertua 50 tahun. Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan, umur responden berdasarkan saluran pemasaran dapat disajikan pada 

tabel. 14 dibawah ini : 

Tabel 14. Keadaan Umur Responden Tahun 2020 

Umur 

(Tahun) 

Responden Jumlah 

(Orang) 

Persen 

(%) P PPI PPR 

20-30 2 - 2 4 16 

31-40 7 2 3 12 48 

41-50 1 2 5 8 32 

51-60 - 1 - 1 4 

Jumlah 10 5 10 25 100 
Keterangan : P = Petani, PPI = Pedagang Pengepul, PPR = Pedagang Pengecer 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa umur responden berada pada usia 

produktif. Umur responden terdapat pada kelompok umur 20-52 tahun. Maka 

dengan demikian dapat dikategorikan bahwa responden berada pada usia produktif. 

4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden 

Pada tabel 15 diperlihatkan bahwa 100% responden telah memperoleh 

pendidikan formal. Hal ini berarti mayoritas telah menyadari betapa pentingnya 

pendidikan. Dengan pendidikan yang dimiliki mereka lebih mampu mengelola 

berbagai alternatif pekerjaan dan usaha serta lebih mampu mengelola suatu usaha 

tertentu, sehingga lebih bisa memilih alternatif terbaik. 
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Tabel 15. Keadaan Pendidikan Responden Tahun 2020 

Tingkat 

Pendidikan 

Responden Jumlah 

(Orang) 

Persen 

(%) P PPI PPR 

SD 6 2 1 9 36 

SMP - 1 2 3 12 

SMA 3 2 5 10 40 

D3 - - 1 1 4 

S1 1 - 1 2 8 

Jumlah 10 5 10 25 100 
Keterangan : P = Petani, PPI = Pedagang Pengepul, PPR = Pedagang Pengecer 

 Berdasarkan Tabel 15. Diketahui bahwa pendidikan responden sebagian 

besar pada tingkatan SD (36%), SMP yaitu (12%), SMA yaitu (40%), D3 yaitu 

(4%) dan S1 yaitu (8%). Dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah tamatan 

SD. Ini menunjukan bahwa di Desa Sukamanah mayoritas berpendidikan. 

4.2.3 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Banyaknya jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh kepala keluarga 

menyatakan besarnya ketergantungan keluarga. Anggota rumah tangga yang 

menjadi tanggungan kepala keluarga adalah istri, anak dan orang lain yang menjadi 

tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya jumlah 

tanggungan keluarga responden dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16. Komposisi Jumlah Tanggungan Keluarga Responden 

Jumlah Tanggungan 

Keluarga (Orang) 

Responden Jumlah 

(Orang) 

Persen 

(%) P PPI PPR 

1 1 - - 1 4 

2 5 - 1 6 24 

3 4 4 6 14 56 

4 - 1 2 3 12 

5 - - 1 1 4 

Jumlah 10 5 10 25 100 
Keterangan : P = Petani, PPI = Pedagang Pengepul, PPR = Pedagang Pengecer 

 Berdasarkan tabel 16 maka dapat dilihat bahwa tanggungan keluarga 

terbesar antara 2-3 orang sebesar 80%. Kaitannya dengan responden adalah 
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semakin banyaknya tanggungan keluarga, maka anggaran yang dibutuhkan 

semakin banyak. Keadan ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada motivasi 

petani dalam upaya meningkatkan pendapatannya. 

4.2.4 Pengalaman Berusaha Tani dan Pemasaran 

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan suatu usaha karena dengan belajar melalui pengalaman akan 

mendapatkan pengetahuan, sehingga dapat memperlancar kegiatan usahanya.  

Petani yang berpengalam akan mengetahui apa yang akan dilakukan untuk 

usahatani berikutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pedagang 

perantara yang berpengalaman akan memperhitungkan setiap tindakan dan 

keputusannya secara lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. 

Untuk lebih jelasnya pengalaman berusaha tani dan pemasaran responden dapat 

dilihat pada tabel 17. 

Tabel 17. Komposisi Pengalaman Berusaha Tani dan Pemasaran 

Pengalaman Kerja 

Responden (Tahun) 

Responden Jumlah 

(Orang) 

Persen 

(%) P PPI PPR 

1-10 4 - 7 11 44 

11-20 6 3 3 12 48 

21-30 - 1 - 1 4 

31-40 - 1 - 1 4 

Jumlah 10 5 10 25 100 
Keterangan : P = Petani, PPI = Pedagang Pengepul, PPR = Pedagang Pengecer 

Pada tabel 17 menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden 

mempunyai pengalaman antara 1-20 tahun sebanyak 23 orang, yaitu 92% hal ini 

menunjukan bahwa pengalaman kerja responden sudah cukup lama. 

  



74 

 

 

 

4.2.5 Mata Pencaharian Responden 

Mata pencaharian responden di Desa Sukamanah ini tidak hanya satu 

bidang pekerjaan di kalangan petani, selain melakukan usaha tani ada pula yang 

menjadi peternak dan pedagang. Sedangkan para pedagang perantara ada juga yang 

menjadi petani. Responden yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan tentunya 

akan memiliki sumber penghasilan yang lebih banyak sehingga kegagalan usaha 

tani dapat ditolong oleh pekerjaan lainnya untuk menambah pendapatan keluarga. 

4.3 Saluran Pemasaran Bawang Merah di Desa Sukamanah 

Desa Sukamanah merupakan salah satu desa penghasil bawang merah di 

Jawa Barat khususnya di daerah Garut. Pada hasil penelitian saluran pemasaran di 

Desa sukamanah adalah dari petani – pedagang pengepul/bandar – pedagang 

pengecer – konsumen akhir. Dalam penjelasannya sebagai berikut : 

4.3.1 Petani 

Salah satu alasan petani memilih usahatani bawang merah adalah sebagian 

besar merupakan usaha turun temurun keluarga. Pada saluran pemasaran terdapat 

produsen atau petani sebagai saluran pertama pada proses pemasaran. Selain 

melaksanakan pemasaran petani juga melaksanakan pengeringan, penyimpanan, 

penyortiran, pengemasan, pengangkutan, kegiatan pembiayaan, penanggungan 

resiko dan informasi pasar. Petani bawang merah dalam pelaksanaan pemasarannya 

bisa diawali oleh petani itu sendiri atau dari bandar yang mencari bawang merah 

langsung ke petani.  

Biasanya petani mempunyai kebun yang siap dipanen terlebih dahulu 

memberikan informasi dan menawarkan kepada pengepul/bandar yang memang 
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sudah menjadi langganannya ataupun petani mencari pengepul/bandar yang dapat 

membeli bawang merahnya dengan harga yang sesuai dengan keinginan petani. 

Juga pada saat panen pengepul/bandar yang langsung ke kebun dan melakukan 

transaksi jual beli kepada petani disana. Sehingga tidak mengeluarkan biaya 

pengangkutan, namun ada juga pengepul/bandar yang siap menampung dari petani 

tanpa dia harus datang ke kebun. 

Transaksi yang dilakukan oleh petani dengan pengepul/bandar yang sudah 

menjadi langganannya apabila harga yang ditawarkan oleh bandar lain tidak 

berbeda dengan bandar langganannya. Hubungan yang dijalin antara petani dengan 

pengepul/bandar didasarkan atas kepercayaan kedua belah pihak. Petani percaya 

bahwa nantinya tidak ada yang dirugikan dalam hal penetapan harga bawang 

merah. Demikian juga dengan pengepul yang percaya bahwa petani tidak akan 

menjual kepada bandar lain dengan harga yang lebih tinggi. 

Dalam penjualan bawang merah ini petani kadang merasakan adanya 

perbedaan harga yang diterima antara petani satu dengan yang lainnya. Berdasarkan 

pengamatan dilapangan, perbedaan harga ini terjadi karena posisi tawar setiap 

petani berbeda tergantung dari tujuan penjualannya. 

4.3.2 Pedagang Pengepul / Bandar 

Pedagang pengepul/bandar dalam saluran pemasaran ini adalah pedagang 

yang langsung menampung atau membeli bawang merah dari petaninya. Sebelum 

panen pengepul sudah mendapatkan informasi dari petani yang sudah menjadi 

langganan nya sehingga dia bisa membeli langsung atau bisa petani yang mencari 

pengepul dengan harga yang sesuai untuk menjual hasil panennya. Pedagang 
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pengepul juga tidak hanya mendapatkan bawang merah dari Desa Sukamanah saja 

namun dari berbagai Desa lain seperti Desa Sukasenang. 

Untuk pedagang pengepul/bandar selain melaksanakan pembelian bawang 

merah dari petani juga melaksanakan kegiatan penjualan yang biasanya langsung 

kepada para pedagang pengecer yang sudah menjadi langganannya. Pengepul juga 

melaksanakan penyimpanan, pengeringan, pengangkutan, bongkar muat, 

penyortiran, pembiayaan, penanggungan resiko dan terkadang kegiatan informasi 

pasar. 

4.3.3 Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer merupakan pedagang yang langsung menjual barang 

dagangannya ke konsumen akhir. Lembaga ini umumnya berskala kecil dan sedikit 

jumlahnya dalam skala menengah. Dalam penelitian ini, pedagang pengecer yang 

diamati adalah pedagang pengecer yang berada di pasar cilimus dan warung sayur 

di Desa Sukamanah. Biasanya pedagang pengecer membeli bawang merah dari 

pengepul/bandar yang ada di Desa Sukamanah atau petani langsung. Sistem 

pengiriman bawang merah dilakukan jika persediaan di kios/waring tempat mereka 

berjualan sudah mulai berkurang atau bisa dikatakan habis. 

 Kegiatan yang dilaksanakan pedagang pengecer kurang lebih sama seperti 

pedagang pengepul/bandar. Kegiatan pembelian dilakukan dari pengepul yang 

menawarkan paling murah. Kegiatan penjualan yang dilakukan kepada konsumen 

yang datang langsung ke kios/warung penjualan bawang merah lalu akan dikemas 

dengan kantong kresek. Kegiatan pembiayaan yang meliputi pengangkutan saat 
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pembelian ke pihak pengepul/bandar dan petani. Pengecer juga melaksanakan 

kegiatan penyortiran dan penanggungan resiko. 

4.4 Analisis Transmisi Harga 

Saluran pemasaran bawang merah adalah serangkaian lembaga pemasaran 

yang melakukan aktivitas pemasaran sehingga bawang merah bergerak dari 

produsen ke konsumen. Pada sistem saluran tersebut terdapat petani bawang merah 

sebagai produsen, pedagang pengepul/bandar, pedagang pengecer sebagai 

perantara dan konsumen akhir. 

Untuk menghitung perambatan harga harga di tingkat produsen dengan 

konsumen atau juga disebut dengan transmisi harga, dapat digunakan model 

persamaan regresi linier sederhana dengan model persamaan Hp = b0 + b1He. Hasil 

analisis regresi linier sederhana antara harga bawang merah di tingkat produsen di 

Desa Sukamanah (b0) dan di tingkat konsumen di Desa Sukamanah dan Sekitarnya, 

didapatkan model linier sebagai berikut : Hp = -8.570 + 0,827 He + e. 

Koefisien regresi (bi) diperoleh sebesar 0,827. Ini menunjukan bahwa setiap 

kenaikan harga di tingkat konsumen sebesar satu rupiah, mengakibatkan kenaikan 

harga di tingkat produsen sebesar 0,827 rupiah. Koefisien regresi tersebut bernilai 

positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh harga pengecer terhadap 

harga produsen adalah positif. 

Dapat dilihat dari hasil pengujian nilai r (korelasi) adalah sebesar 0,853, 

artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara harga pengecer dengan 

harga produsen. Sedangkan didapat nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,728 
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sehingga pengaruh harga pengecer (He) terhadap harga produsen (Hp) adalah 

sebesar 72,8%. 

Untuk membuktikan bahwa pengaruh harga antara variabel tersebut benar-

benar terjadi maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t. hasil 

dari pengujian menunjukan nilai T hit > T tab, yaitu T hit 6,933 > T tab 2,10 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Tolak H0 dan Terima H1, yang berarti ada 

pengaruh yang nyata antara harga pengecer (He) terhadap harga produsen (Hp).  

Selanjutnya juga dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-f. 

Dari hasil pengujian menunjukan F hit > F Tabel, yaitu F hit 48,072 > F tabel 8,29 

maka harga pengecer (He) berpengaruh terhadap harga produsen (Hp). Yang 

terakhir untuk menguji hipotesis dengan menggunakan Nilai Signifikansi, dari hasil 

pengujian diketahui nilai signifikansi (Sign.) sebesar 0.000 < probabilitas 0.050, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara harga pengecer 

terhadap harga produsen. Untuk uji-t, uji-F dan nilai signifikansi lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 17. 

Analisis transmisi harga ini juga bisa dibuktikan dengan rumus elastisitas 

Transmisi sebagai berikut : 

εh = 
𝑑𝐻𝑝

𝑑𝐻𝑒
 ×  

𝐻𝑒

𝐻𝑝
 

εh = 0.827 × 
30.300

16.488
 

εh = 1,52 

 Analisis transmisi harga yang diperoleh adalah sebesar 1,52. Artinya pada 

setiap kenaikan harga 1% di tingkat pengecer, maka akan terjadi kenaikan harga 
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sebesar 1,52% di tingkat petani. Hal ini merupakan adanya perambatan harga pada 

pemasaran bawang merah. 

4.5 Margin Pemasaran Bawang Merah 

Analisis marjin pemasaran adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan mulai dari 

petani sebagai produsen sampai ke konsumen akhir. Selain itu analisis marjin 

pemasaran digunakan untuk mengetahui dan membandingkan perbedaan atau 

perubahan harga ditingkat petani produsen dengan konsumen akhir. 

Untuk mengetahui marjin pemasaran, maka perlu diketahui lebih dahulu 

bahwa marjin pemasaran terdiri dari biaya-biaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

pemasaran dan keuntungan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

aktivitas pemasaran suatu komoditas pertanian. Dengan melihat maksud tersebut, 

maka dapat ditentukan berapa persen distribusi margin yang digunakan sebagai 

biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran pada setiap lembaga pemasaran. 

Margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayar oleh 

konsumen (He) dan harga yang diterima oleh produsen (Hp). Untuk mengetahui 

penyebaran margin pemasaran pada tiap lembaga pemasaran bawang merah dapat 

dilihat pada Tabel 18.  

Tabel 18. Margin Pada Tiap Lembaga Pemasaran (Rp/Kg) 

N

o 
Lembaga Pemasaran 

Harga Jual 

(Rp/Kg) 

Harga Beli 

(Rp/Kg) 

Margin 

(Rp/Kg) 

Persen 

% 

1 Petani 16.400 - -  

2 Pedagang Pengepul/Bandar 25.800 16.400 9.400 57.3% 

3 Pedagang Pengecer 30.300 25.800 4.500 17.4% 

4 Konsumen - 30.300 -  
Sumber : Data Primer Diolah 
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 Berdasarkan Tabel 18 Terlihat bahwa margin pemasaran paling besar adalah 

pedagang pengecer. Tingginya margin pemasaran pada pedagang pengepul/Bandar 

karena biaya yang diambil oleh pedagang pengepul/Bandar cukup besar 

dibandingkan dengan pedagang pengecer. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya 

setiap lembaga pemasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

4.6 Biaya Lembaga Pemasaran Bawang Merah 

Biaya pemasaran yang dikeluarkan lembaga pemasaran dalam penyaluran 

bawang merah dimulai dari petani Desa Sukamanah hingga ke konsumen adalah 

sebesar Rp 9.400 (31,02% dari harga beli konsumen). Besarnya biaya pemasaran 

untuk setiap lembaga pemasaran tidak sama, karena setiap lembaga pemasaran juga 

tidak melakukan semua fungsi pemasarannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 19.  

Tabel 19. Penyebaran Biaya Pemasaran pada Setiap Lembaga Pemasaran di 

Desa Sukamanah   

No Lembaga Pemasaran 
Biaya 

Rp/Kg % 

1 Petani 1.200 12.30 

2 Pedagang Pengepul/Bandar 6.380 65.36 

3 Pedagang Pengecer 2.180 22.34 

Jumlah 9.760 100% 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Biaya yang dikeluarkan oleh petani terdiri dari biaya untuk pengangkutan 

dari kebun sampai ke tempat pedagang pengepul sebesar Rp. 1.200,-/Kg. biaya 

pemasaran pedagang pengepul adalah sebesar Rp. 6.380,-/Kg yang terdiri dari biaya 

sortasi Rp. 1.010,-/Kg, penyusutan Rp. 1.100,-/Kg, pengepakan Rp. 1.160,-/Kg, 

penyimpanan Rp. 820,-/Kg, muat barang Rp. 740,-/Kg dan transportasi Rp. 1.550,-

/Kg. 
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 Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer sebesar Rp. 

2.180,-/Kg yang terdiri dari biaya terdiri dari biaya sortasi Rp. 1.350,-/Kg, dan biaya 

pengemasan Rp. 830,-/Kg. 

4.7 Keuntungan Lembaga Pemasaran 

Keuntungan terhadap biaya pemasaran yang dihadapi tiap lembaga 

pemasaran pada setiap saluran pemasaran memiliki nilai yang berbeda-beda. Hal 

ini dikarenakan tiap lembaga pada setiap saluran pemasaran beroperasi pada tingkat 

biaya pemasaran dan harga penjualan yang berbeda pula. 

Keuntungan lembaga pemasaran merupakan selisih antara harga jual 

lembaga pemasaran yang bersangkutan dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk 

mengetahui penyebaran keuntungan pada setiap lembaga pemasaran dapat dilihat 

pada tabel 20. 

Tabel 20. Penyebaran Keuntungan Pemasaran pada Setiap Lembaga 

Pemasaran di Desa Sukamanah 

N

o 
Lembaga Pemasaran 

Keuntungan 

Margin 

(Rp/Kg) 

Biaya 

(Rp/Kg) 

Keuntungan 

(Rp/Kg) 

Persen 

% 

1 Pedagang Pengepul/Bandar 9.400 6.380 3.020 47.3% 

2 Pedagang Pengecer 4.500 2.180 2.320 106.4% 
Sumber : Data Primer Diolah 

Dapat dilihat dari tabel 20. Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah 

perhitungan dari margin tiap lembaga pemasaran dikurangi biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam setiap proses pemasaran yang dilakukan. Pada lembaga 

pemasaran pedagang pengepul/bandar margin yang diperoleh adalah Rp. 9.400,-

/Kg dengan biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 6.380,-/Kg dan keuntungan yang 

diperoleh adalah Rp. 3.020,-/Kg. Untuk lembaga pedagang pengecer margin yang 
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diperoleh sebesar Rp. 4.500,-/Kg biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.180,-/Kg 

dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.320,-/Kg. 

4.8 Farmer’s Share 

Farmer’s Share adalah bagian harga yang diterima petani dari harga yang 

dibayarkan konsumen. Farmer’s Share tergantung pada tinggi rendahnya harga di 

tingkat petani atau harga di tingkat konsumen. Semakin tinggi harga ditingkat 

produsen maka nilai Farmer’s Share akan semakin tinggi, jika nilai Farmer’s Share 

tinggi itu karena semua peranan dalam pemasaran di Desa Sukamanah diambil alih 

oleh petani langsung, begitupun sebaliknya. Nilai Farmer’s Share pada saluran 

pemasaran bawang merah bisa dilihat sebagai berikut : 

Fs = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑠𝑒𝑛

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑒𝑟
 × 100% 

Fs = 
16.400

30.300
 × 100% 

Fs = 54,13% 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Farmer’s Share adalah 54,13% 

Bagian harga yang diterima petani dapat dikatakan baik, karena dilihat dari 

perubahan yang terjadi di tingkat petani sebanding dengan bagian harga yang 

diterima petani. 

4.9 Efisiensi Pemasaran 

Dalam proses pemasaran suatu komoditas, efisiensi pemasaran merupakan 

tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses penyaluran barang ataupun jasa. 

Efisiensi pemasaran dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu melalui sudut 

pandang pembeli dan sudut pandang penjual. 



83 

 

 

 

Efisiensi pemasaran yang efisiensi jika biaya pemasaran lebih rendah dari 

pada nilai produk yang dipasarkan, semakin rendah biaya pemasaran dari nilai 

produk yang dipasarkan semakin efisien melaksanakan pemasaran. Efisiensi harga 

ditentukan oleh Farmer’s Share, marjin pemasaran keuntungan, Total biaya 

pemasaran dan total nilai produk lembaga pemasaran. 

Efisiensi dari sistem pemasaran bawang merah yang terjadi di Desa 

Sukamanah, Kecamatan Bayongbong, Garut di analisis dengan membandingkan 

total biaya pemasaran di setiap saluran, Farmer’s Share di setiap saluran dan rasio 

keuntungan terhadap biaya pemasaran yang diterima oleh setiap lembaga 

pemasaran pada tiap saluran pemasaran yang terbentuk. Nilai efisiensi yang 

diperoleh pada saluran pemasaran bawang merah di Desa Sukamanah ini sudah 

tergolong efisien karena dilihat dari beberapa indikator yang telah dianalisis 

sebelumnya. 

4.10 Struktur Pasar 

Secara umum struktur pasar (market structure) bawang merah di Desa 

Sukamanah terdiri dari petani, pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer. 

Setiap lembaga pemasaran mempunyai fungsi dalam menyalurkan dan membentuk 

harga bawang merah di tingkat penjual.  

Dari hasil analisis regresi linier sederhana antara harga bawang merah di 

tingkat produsen (b0) dan di tingkat pengepul Desa Sukamanah dan Sekitarnya, 

didapatkan model linier sebagai berikut : Hp = -6.429 + 0,881 Hpp + e. Koefisien 

regresi (bi) diperoleh sebesar 0,881 hal ini menunjukan nilai bi mendekati 1 yang 

berarti antara harga penawaran di pengepul dan di petani memiliki kekuatan yang 
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hampir sama kuatnya. Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa struktur pasar 

cenderung mengarah pada pasar persaingan sempurna. 

Juga dilihat dari nilai Marjin lembaga pemasaran, pada pedagang pengecer 

memiliki marjin sebesar 57,3% dan pedagang pengecer sebesar 17,4%. Serta dilihat 

juga dari nilai Farmer’s Share, menurut Soekartawi (2002) seharusnya dalam 

aktifitas pemasaran produk pertanian, share harga yang diterima petani dapat 

mencapai 40 % atau lebih dari harga yang dibayarkan konsumen. Sedangkan dari 

hasil penelitian nilai Farmer’s Share yang didapatkan sebesar 54,13% tingginya 

bagian harga yang diterima petani menggambarkan bahwa struktur pasar bawang 

merah di Desa Sukamanah berisifat persaingan sempurna. 

Tingkat persaingan dalam hal pembelian dan penentuan harga ditingkat 

pedagang, petani terkonsentrasi dengan tingkat persaingan kuat, kondisi ini 

menunjukan bahwa pasar bawang merah di Desa Sukamanah pada struktur pasar 

persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna memiliki ciri dimana 

tipe produk homogen atau terdiferensiasi. Interaksi antara penjual dan pembeli 

dianggap sebagai pengikut harga (price taker) yang menyebabkan harga di pasar 

ini bersifat datum (harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual) karena 

mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan 

permintaan dan penawaran di masyarakat serta penjual dan pembeli sangat 

mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di 

pasar dan meliputi setiap perubahannya. Sulit memperoleh keuntungan diatas rata-

rata, sensitif terhadap perubahan harga serta juga mudah untuk masuk dan keluar 

dari pasar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa saluran pemasaran bawang merah ini terdapat saluran pemasaran di 

Desa Sukamanah ini mayoritas menggunakan salurannya yaitu ; petani – 

pedagang pengepul/bandar – pengecer dan konsumen.  

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa pemasaran bawang 

merah di Desa Sukamanah ini menunjukan telah terjadinya transmisi harga 

dan hipotesis terbukti, dilihat dari analisis elastisitas transmisi harga pada 

bawang merah adalah 1,52 hal ini menunjukan bahwa perubahan harga 

ditingkat pengecer hanya dapat ditransmisikan sebesar 1,52% di tingkat 

petani. Artinya bahwa pada setiap kenaikan harga 1% di tingkat pengecer, 

maka akan terjadi kenaikan harga sebesar 1,52% ditingkat petani. 

3. Bahwa pemasaran bawang merah ini telah berjalan dengan efisien, dapat 

dilihat dari berbagai indikator-indikator pemasaran yaitu analisis 

perhitungan margin, nilai Farmer’s Share yang diperoleh adalah sebesar 

54,13%, biaya yang dikeluarkan juga keuntungan yang diperoleh pada 

setiap lembaga pemasaran dan telah terjadinya transmisi harga pada 

pemasaran bawang merah di Desa Sukamanah. 

4. Berdasarkan hasil penelitian struktur pasar bawang merah di Desa 

Sukamanah termasuk kepada pasar Persaingan sempurna dapat dilihat dari 



86 

 

 

 

nilai marjin lembaga pemasaran dan Farmer’s Share. Juga dapat dilihat dari 

Koefisien regresi (bi) antara harga produsen dengan harga pedagang 

pengepul diperoleh sebesar 0.881, ini menunjukan nilai bi mendekati 1 yang 

berarti struktur pasar bawang merah di Desa Sukamanah adalah pasar 

persaingan sempurna.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti mencoba memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Untuk lembaga pemasaran yang terlibat dan telah menjalankan fungsinya 

dengan baik, agar tetap mempertahankan saluran yang telah dijalankan, 

sehingga tidak akan terjadi mata rantai pemasaran yang lebih panjang lagi. 

Untuk para petani agar tetap bekerja sama dengan lembaga pemasaran yang 

telah berdiri di Desa Sukamanah tersebut. 

2. Untuk mempertahankan perambatan harga pada bawang merah, maka 

hendaknya para petani agar selalu mengetahui informasi harga pasar yang 

terbaru. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong Garut 
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Lampiran 2. Data Curah Hujan Selama 10 Tahun di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut 

 

No Bulan 
Tahun (mm) 

Jumlah 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Januari 98 506 243 341 592 426 388.5 705.8 235 266.2 3801.5 

2 Februari 473 245 174 413 343 380 416.7 234.4 126 441 3246.1 

3 Maret 308 172 280 403 223 327 472.6 574.7 114 297.5 3171.8 

4 April 201 196 164 310 300 301 143.5 266.3 227 367.7 2476.5 

5 Mei 25 184 38 157 196 99 166.8 79.5 121 125.6 1191.9 

6 Juni 0 205 100 222 54 0 180.6 52 15 0 828.6 

7 Juli 0 123 13 205 62 1 58.5 25.5 0 0 488 

8 Agustus 0 0 50 20 9 0.2 69 20 0 0 168.2 

9 
Septembe

r 
0 0 24 0 0 0.5 156.1 33.7 0 0 214.3 

10 Oktober 9 52 169 40 18 0 348.9 307.1 152 0 1096 

11 November 64 371 192 138 233 94.9 363 485.4 184 68.3 2193.6 

12 Desember 151 222 693 552 442 420.3 312.5 294.7 204 383.7 3675.2 

Jumlah 1329 2258 2140 2801 2472 2049.9 3076.7 3079.1 1380 1950 22551.7 

Rata-rata 110.75 188.16 178.33 233.42 206 315.37 256.39 256.59 115 162.5 1879.31 
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Lampiran 3. Keadaan Bulan Basah, Bulan Lembab dan bulan Kering Selama 10 

Tahun Terakhir di Kabupaten Garut 

Tahun 
Jenis Bulan 

Basah Lembab Kering 

2010 4 2 6 

2011 9 - 3 

2012 8 - 4 

2013 9 - 3 

2014 7 1 4 

2015 5 2 5 

2016 10 2 - 

2017 7 1 4 

2018 8 - 4 

2019 6 1 5 

Jumlah 73 9 38 

Rata-rata 7.3 0.9 3.8 

 

Menurut Schmidt dan Ferguson (1951) yang dimaksud dengan :  

1. Bulan basah yaitu bulan yang jumlah curah hujannya lebih dari 100 mm 

2. Bulan lembab yaitu bulan yang jumlah curah hujannya berkisar antara 60 – 100 

mm 

3. Bulan kering yaitu bulan yang jumlah curah hujannya kurang dari 60 mm. 
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Lampiran 4. Klasifikasi Tipe Curah Hujan Berdasarkan Nilai Q 

Tipe Curah Hujan Nilai Q Keterangan 

A 0,000 ≤ Q < 0,143 Sangat Basah 

B 0,143  ≤ Q < 0,333 Basah 

C 0,333  ≤ Q < 0,600 Agak Basah 

D 0,600  ≤ Q < 1,000 Sedang 

E 1,000  ≤ Q < 1,670 Agak Kering 

F 1,670  ≤ Q < 3,000 Kering 

G 3,000  ≤ Q < 7,000 Sangat Kering 

H Q < 7,000 Ekstrim Kering 

Sumber : Menurut Schmidt dan Ferguson (1951) 

Untuk Mengetahui curah hujan digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑄 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ
 

𝑄 =  
3,8

7,3
= 0,521 

 Berdasarkan Klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson 

(1951), tipe curah hujan di Desa Sukamanah adalah termasuk Tipe C dengan sifat 

Agak Basah. 
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Lampiran 5.  Identitas Karakteristik Responden Petani Menurut Umur, Tingkat 

Pendidikan, Tanggungan Keluarga Dan Pengalaman Kerja Di Desa Sukamanah 

Kecamatan Bayongbong. 

No 

Responde

n 

Umur 

(Tahun) 
Pendidikan 

Tanggungan 

Keluarga 

(Orang) 

Pengalaman 

Kerja(Tahun) 

1 35 SD (Tamat) 2 10 

2 35 S1 (Tamat) 2 10 

3 23 SD (Tamat) 1 1 

4 25 SD (Tamat) 2 5 

5 32 SD (Tamat) 2 12 

6 42 SMA (Tamat) 3 20 

7 39 SMA (Tamat) 3 18 

8 33 SD (Tamat) 2 13 

9 34 SD (Tamat) 3 20 

10 40 SD (Tamat) 3 20 

Jumlah 338 - 23 129 

Rata-Rata 33.8 - 2.3 12.9 

 

Lampiran 6.  Identitas Karakteristik Responden Pedagang Pengepul/Bandar 

Menurut Umur, Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga Dan Pengalaman Kerja 

Di Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong. 

No 

Responde

n 

Umur 

(Tahun) 
Pendidikan 

Tanggungan 

Keluarga 

(Orang) 

Pengalaman 

Kerja(Tahun) 

1 42 SMA (Tamat) 3 20 

2 35 SD (Tamat) 3 18 

3 45 SMA (Tamat) 3 25 

4 37 SMP (Tamat) 3 14 

5 52 SD (Tamat) 4 32 

Jumlah 211 - 16 109 

Rata-Rata 42.2 - 3.2 21.8 
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Lampiran 7.  Identitas Karakteristik Responden Pedagang Pengecer Menurut 

Umur, Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga Dan Pengalaman Kerja Di Desa 

Sukamanah Kecamatan Bayongbong. 

No 

Responde

n 

Umur 

(Tahun) 
Pendidikan 

Tanggungan 

Keluarga 

(Orang) 

Pengalaman 

Kerja(Tahun) 

1 38 SMA (Tamat) 3 6 

2 43 SMP (Tamat) 3 10 

3 43 SMA (Tamat) 3 10 

4 38 SD (Tamat) 3 2 

5 49 D3 (Tamat) 4 12 

6 28 SMP (Tamat) 4 6 

7 28 S1 (Tamat) 3 2 

8 50 SMA (Tamat) 3 18 

9 47 SMA (Tamat) 3 5 

10 43 SMA (Tamat) 5 20 

Jumlah 407 - 34 91 

Rata-Rata 40.7 - 3.4 9.1 
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Lampiran 8. Fungsi Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Petani Bawang Merah Desa Sukamanah  

N

o 

Fungsi Pertukaran Fungsi Fisik Fungsi Fasilitas 

Pembelian Penjualan Pengeringan Penyimpanan Pengangkutan Pengemasan Penyortiran Pembiayaan 
Info 

Pasar 
Resiko 

1 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 

2 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 

3 - √ √ √ √ √ √ √ √ - 

4 - √ √ √ - √ √ √ √ - 

5 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 - √ √ √ - √ √ √ - - 

7 - √ √ √ - √ √ √ - - 

8 - √ √ √ √ √ - √ √ √ 

9 - √ √ √ √ √ √ √ - - 

10 - √ √ √ √ √ √ √ - √ 
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Lampiran 9. Fungsi Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Pedagang Pengepul/Bandar Bawang Merah Desa Sukamanah  

N

o 

Fungsi Pertukaran Fungsi Fisik Fungsi Fasilitas 

Pembelian Penjualan Pengeringan Penyimpanan Pengangkutan Pengemasan Penyortiran Pembiayaan 
Info 

Pasar 
Resiko 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

4 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 

5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 10. Fungsi Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Pedagang Pengecer Bawang Merah Desa Sukamanah  

N

o 

Fungsi Pertukaran Fungsi Fisik Fungsi Fasilitas 

Pembelian Penjualan Pengeringan Penyimpanan Pengangkutan Pengemasan Penyortiran Pembiayaan 
Info 

Pasar 
Resiko 

1 √ √ - - √ √ √ √ √ - 

2 √ √ - - √ √ √ √ √ - 

3 √ √ - - √ √ √ √ - - 

4 √ √ - - √ √ √ √ √ - 

5 √ √ - - √ √ √ √ √ - 

6 √ √ - - √ √ √ √ - - 

7 √ √ - √ √ √ √ √ √ - 

8 √ √ - √ √ √ √ √ √ - 

9 √ √ - √ √ √ √ √ √ - 

10 √ √ - √ √ √ √ √ √ - 
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Lampiran 11.  Harga Bawang Merah Tingkat Produsen Pada Dua Kali Musim 

Panen 

No 
Harga Tingkat Produsen (Hp) 

(Rp/Kg) 
No 

Harga Tingkat Produsen (Hp) 

(Rp/Kg) 

1 17.000 11 17.000 

2 15.000 12 15.000 

3 14.000 13 15.000 

4 18.000 14 16.000 

5 15.000 15 15.000 

6 20.000 16 23.000 

7 17.000 17 17.000 

8 17.000 18 17.000 

9 15.000 19 15.000 

10 15.000 20 15.000 

∑ 328.000 

X̅ 16.400 

 

Lampiran 12.  Harga Bawang Merah Tingkat Pedagang Pengepul/Bandar Pada 

Dua Kali Musim Panen 

No 
Harga Tingkat Pengepul (Hp) 

(Rp/Kg) 
No 

Harga Tingkat Pengepul (Hp) 

(Rp/Kg) 

1 26.000 6 26.000 

2 25.000 7 25.000 

3 23.000 8 25.000 

4 25.000 9 25.000 

5 28.000 10 30.000 

∑ 258.000 

X̅ 25.800 
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Lampiran 13.  Harga Bawang Merah Tingkat Pedagang Pengecer Pada Dua Kali 

Musim Panen 

No 
Harga Tingkat Pengecer (He) 

(Rp/Kg) 
No 

Harga Tingkat Pengecer (He) 

(Rp/Kg) 

1 31.000 11 31.000 

2 28.000 12 30.000 

3 26.000 13 27.000 

4 32.000 14 30.000 

5 29.000 15 27.000 

6 33.000 16 35.000 

7 32.000 17 32.000 

8 31.000 18 32.000 

9 30.000 19 30.000 

10 30.000 20 30.000 

∑ 606.000 

X̅ 30.300 

 

Lampiran 14.  Analisis Perhitungan Margin Harga Pengepul dan Petani Bawang 

Merah, Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong Garut. 

 

No 
Petani/Produsen (Hp) 

(Rp/Kg) 

Pedagang Pengepul 

(He) 

(Rp/Kg) 

Margin 

(Rp/Kg) 

1 17000 26000 9000 

2 15000 25000 10000 

3 14000 23000 9000 

4 16000 25000 9000 

5 18000 28000 10000 

6 17000 26000 9000 

7 15000 25000 10000 

8 16000 25000 9000 

9 15000 25000 10000 

10 20000 30000 10000 

∑ 163000 258000 95000 

X̅ 16.300 25.800 9.500 
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Lampiran 15.  Analisis Perhitungan Margin Harga Pengecer dan Produsen Bawang 

Merah, Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong Garut. 

No 
Petani/Produsen (Hp) 

(Rp/Kg) 

Pedagang Pengecer (He) 

(Rp/Kg) 

Margin 

(Rp/Kg) 

1 17.000 31.000 14000 

2 15.000 28.000 13000 

3 14.000 26.000 12000 

4 18.000 32.000 14000 

5 15.000 29.000 14000 

6 20.000 33.000 13000 

7 17.000 32.000 15000 

8 17.000 31.000 14000 

9 15.000 30.000 15000 

10 15.000 30.000 15000 

11 17.000 31.000 14000 

12 15.000 30.000 15000 

13 15.000 27.000 12000 

14 16.000 30.000 14000 

15 15.000 27.000 12000 

16 23.000 35.000 12000 

17 17.000 32.000 15000 

18 17.000 32.000 15000 

19 15.000 30.000 15000 

20 15.000 30.000 15000 

∑ 328.000 606.000 278.000 

X̅ 16.400 30.300 13.900 
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Lampiran 16. Rincian Biaya Pemasaran Bawang Merah di Desa Sukamanah, 

Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut 

Lembaga Pemasaran Biaya (Rp/Kg) Persen % 

Petani 

Biaya Pengangkutan 

1.200,00 

1200,00 

12,30 

Pedagang Pengepul/Bandar 

Biaya Sortasi 

Biaya Penyusutan 

Biaya Pengepakan 

Biaya Penyimpanan 

Biaya Bongkar Muat 

Biaya Transportasi 

6.380,00 

1.010,00 

1.100,00 

1.160,00 

820,00 

740,00 

1.550,00 

65.36 

Pedagang Pengecer 

Biaya Sortasi 

Biaya Pengemasan 

2.180,00 

1.350,00 

830,00 

22.34 
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Lampiran 17. Hasil Perhitungan Analisis Transmisi Harga Bawang Merah 

Menggunakan Komputer 

REGRESSION  /MISSING LISTWISE  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  /NOORIGIN  /DEPENDENT 

Hp  /METHOD=ENTER He. 

 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Heb . Enter 

 

a. Dependent Variable: Hp 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .853a .728 .712 1132.892 

 

a. Predictors: (Constant), He 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 61698004.435 1 61698004.435 48.072 .000b 

Residual 23101995.565 18 1283444.198   

Total 84800000.000 19    

 

a. Dependent Variable: Hp 

b. Predictors: (Constant), He 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -8659.645 3623.197  -2.390 .028 

He .827 .119 .853 6.933 .000 

 

a. Dependent Variable: Hp 

 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana menggunakan SPSS : 

1. Model Summary  

- R (Korelasi) : 0,853 

- Koefisien determinasi (r2) : 0,728 

2. Anova 

- Fhitung : 48,072 

- Ftabel : df pembilang 1 dan df penyebut 18 didapat nilai 8,29 

- Tingkat signifikansi 0,000 < 0,050 

Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan harga produsen 

atau dengan kata lain ada pengaruh antara harga pengecer (He) terhadap 

harga produsen (Hp). 

3. Coefficients 

- Konstanta (a)  : -8.570 

- b  : 0,827 

Maka persamaan regresinya adalah Hp = - 8.570 + 0,827He + e 

- thitung   : 6,933 

- ttabel = (α/2 ; n-k-1) 

  = (0,050/2 ; 20-1-1) 

  = (0,025; 18) [dapat dilihat pada distribusi nilai tTabel] 

  = 2,10 

tHitung > tTabel berarti bentuk hubungan (regresi) tersebut nyata pada taraf 1 

persen.  
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Lampiran 18. Analisis Perhitungan Margin Harga Bawang Merah Pada Tiap 

Lembaga Pemasaran, Desa Sukamanah Kecamatan Bayongbong Garut. 

1. Pedagang Pengepul/Bandar 

Diketahui : Harga Jual  = Rp. 25.800,- / Kg 

  Harga Beli  = Rp. 16.400,- / Kg 

  Harga Pemasaran = Rp. 6.380,- / Kg 

Marjini :  M  = He – Hp 

   = 25.800 – 16.400 = 9.400/ Kg 

  η = Mt – Bt 

   = 9.400 – 6.380 = 3.020/ Kg 

2. Pedagang Pengecer 

Diketahui : Harga Jual  = Rp. 30.300,- / Kg 

Harga Beli  = Rp. 25.800,- / Kg 

Harga Pemasaran = Rp. 2.180,- / Kg 

Marjin :  Mr  = He – Hp 

   = 30.300 – 25.800 = 4.500/ Kg 

  η = Mt – Bt 

   = 4.500 – 2.180 = 2.320/ Kg 

Lampiran 19.  Analisis Perhitungan Farmer’s Share Bawang Merah, Desa 

Sukamanah Kecamatan Bayongbong Garut 

Fs = 
𝑃𝑓

𝑃𝑟
 × 100% 

Fs = 
16.400

30.300
 × 100% 

Fs = 54,13% 
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Lampiran 20. Hasil Perhitungan Struktur Pasar Bawang Merah Menggunakan 

Komputer 

REGRESSION  /MISSING LISTWISE  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  /NOORIGIN  /DEPENDENT 

Hp  /METHOD=ENTER Hpp. 

 

 

Regresion 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Hppb . Enter 

 

a. Dependent Variable: Hp 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .963a .928 .919 502.967 

 

a. Predictors: (Constant), Hpp 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 26076190.476 1 26076190.476 103.078 .000b 

Residual 2023809.524 8 252976.190   

Total 28100000.000 9    

 

a. Dependent Variable: Hp 

b. Predictors: (Constant), Hpp 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -6428.571 2244.312  -2.864 .021 

Hpp .881 .087 .963 10.153 .000 

 

a. Dependent Variable: Hp 

 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana menggunakan SPSS : 

4. Model Summary  

- R (Korelasi) : 0,963 

- Koefisien determinasi (r2) : 0,919 

5. Anova 

- Fhitung : 103.078 

- Ftabel : df pembilang 1 dan df penyebut 8 didapat nilai 5,32 

- Tingkat signifikansi 0,000 < 0,050 

Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan harga produsen 

atau dengan kata lain ada pengaruh antara harga pengepul (Hpp) terhadap 

harga produsen (Hp). 

6. Coefficients 

- Konstanta (a)  : -6.429 

- b  : 0,881 

Maka persamaan regresinya adalah Hp = - 6.429 + 0,881Hpp + e 

- thitung   : 10,153 

- ttabel = (α/2 ; n-k-1) 

  = (0,050/2 ; 10-1-1) 

  = (0,025; 8) [dapat dilihat pada distribusi nilai tTabel] 

  = 2,3 

tHitung > tTabel berarti bentuk hubungan (regresi) tersebut nyata pada taraf 1 

persen.  
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Lampiran 21. Daftar Kuesioner Petani  

KUISIONER UNTUK PETANI 

1. Nama Petani   : 

2. Alamat    : 

3. Umur dan Jenis Kelamin : Tahun;  Laki-laki/Perempuan 

4. Pendidikan   : 

5. Tanggungan Keluarga  : 

6. Pengalaman bertani  : 

7. Status sebagai petani  : 

a. Pemilik Penggarap  

b. Penyewa 

c. Penyakap/bagi hasil 

8. Alasan memilih usahatani bawang merah : 

a. Keuntungan lebih tinggi 

b. Pemasaran lebih mudah 

c. Usaha turun temurun 

d. Cocok diusahakan ditempat ini 

e. Dianjurkan oleh ppl 

9. Luas lahan yang diusahakan : Ha 

10. Jumlah produksi/panen : Kg  ton 

11. Berapa kali panen dalam setahun : 

12. Lama waktu panen berlangsung : 

13. Apakah kriteria panen berdasarkan dengan jenis permintaan pasar? 
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14. Apakah jika harga bawang merah dipasaran sedang turun, akan tetap 

melakukan kegiatan panen? 

15. Kemana hasil panen selanjutnya? 

16. Berapa biaya-biaya yang dikeluarkan setelah panen berlangsung? 

17. Apakah lembaga pemasaran yang menerima hasil panen menerapkan suatu 

standarisasi? 

18. Sebelum dijual, apakah ada penyortiran? 

19. Bagaimana menekan harga jual? Informasi darimana? 

20. Berapa kali dalam seminggu menjual bawang merah? 

21. Harga jual bawang merah?  Rp/kg, jumlah yang dijual : 

22. Apakah selalu menjual ke orang yang sama? Jika tidak, kemana alternative 

lain? 

23. Bagaimana cara penjualannya? (kontrak, langganan, langsung) 

24. Bagaimana cara pembayarannya? (tunai, kredit, lainnya) 

25. Apakah kesulitan dalam memasarkan bawang merah? (ya/tidak) 

26. Sumber modal? (modal sendiri/mendapat bantuan) 
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Lampiran 22. Daftar Kuesioner Pedagang Pengepul/Bandar dan Pedagang 

Pengecer.  

KUESIONER UNTUK LEMBAGA PEMASARAN 

(PEDAGANG) 

1. Nama   : 

2. Umur   : Tahun;   

3. Pendidikan  : 

4. Tanggungan keluarga : 

5. Pekerjaan utama  : 

6. Pekerjaan sampingan : 

7. Pengalaman berdagang : 

CARA PEMBELIAN : 

1. Darimana biasanya Bapak/Ibu membeli bawang merah? 

Nama Alamat Golongan 

Sistem 

Pembayaran 

(Tunai/Kredit

) 

Keterangan 

Pembayaran 

(Sebelum/ 

sesudah 

penerimaan 

barang) 
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2. Apakah Bapak/Ibu selalu membeli dari orang tersebut? (Ya/Tidak) 

Jika tidak, dari siapa lagi? 

Nama Alamat Golongan Alasan 

    

    

    

    

    

 

3. Berapa harga beli pada saat panen besar dan panen kecil? 

Kualitas 
Harga Pembeli/Karung Harga Pembeli/Kg 

Panen Besar Panen Kecil Panen Besar Panen Kecil 

     

     

     

     

 

4. Kegiatan apa saja yang Bapak/Ibu lakukan? 

a. Pembelian     f. Pengeringan  

b. Penjualan    g. Bongkar muat 

c. Pengangkutan   h. Penyortiran 

d. Pengemasan    i. Penanggungan resiko 

e. Penyimpanan   j. Retribusi 
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5. Besarnya biaya yang dikeluarkan : 

a. Biaya pengangkutan  : 

b. Biaya tenaga kerja  : 

c. Biaya pengemasan  : 

d. Biaya penyimpanan  : 

e. Biaya penyusutan  : 

f. Biaya bongkar muat  : 

g. Biaya sortasi   : 

h. Lain-lain   : 

6. Apakah Bapak/Ibu melakukan suatu standarisasi dan sortasi? 

7. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengemasan? 

8. Apakah anda menanggung biaya resiko dari kegiatan pembelian? 

9. Berapa harga yang dijual kepada konsumen pada saat ini? 
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Lampiran 23. Dokumentasi Kegiatan Lapangan 

 

Gambar 3. Lahan Bawang Merah di Desa Sukamanah 
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Gambar 4. Wawancara pertama dengan petani sebelum musim panen pertama 

 

  

Gambar 5. Wawancara kedua dengan petani pengolahan lahan musim kedua 
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Gambar 6. Petani melaksanakan panen bawang merah 
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Gambar 7. Wawancara Pedagang Pengepul/Bandar 

 

Gambar 8.  Wawancara Pedagang Pengecer Bawang Merah 
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