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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis  rantai nilai pemasaran kedelai di 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (2) menganalisis fungsi rantai nilai 

pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (3) menganalisis  

hubungan rantai nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah (4) menganalisis margin pemasaran rantai nilai pemasaran kedelai di 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (5) menganalisis keuntungan rantai 

nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penentuan daerah 

penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan memilih 3 desa yang ada 

di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa Sengkol, Desa 

Pengembur, dan Desa Sukadana. Penentuan jumlah petani responden dilakukan 

secara quota sampling sebanyak 30 orang dari jumlah populasi petani di Kecamatan 

Pujut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

skunder. Cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei yaitu wawancara 

langsung dengan petani responden. Analisis data yang dgunakan adalah analisis biaya 

pemasaran , margin pemasaran, dan keuntungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rantai nilai pemasaran kedelai di 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah melibatkan 4 lembaga pemasaran yang 

terdiri dari petani, pedagang pengepul desa (PPD), dan pedagang pengepul kecamatan 

(PPK) dan pengecer dalam menyampaikan hasil produksi kedelai kepada konsumen 

akhir. Dari empat pelaku tersebut membentuk dua  saluran pemasaran, yakni: I:Petani 

ke PPD ke  PPK ke ke Konsumen dan II :Petani ke Pengecer ke Konsumen. Fungsi-

fungsi pemasaran yang dilakukan oleh petani, pedagang pengepul desa, dan pedagang 
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pengepul kecamatan seperti : (a) Petani melakukan fungsi penjualan, penanggungan 

resiko, informasi pasar. (b) Pedagang pengepul desa melakukan fungsi penjualan, 

pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembiayaan, sortasi, penanggungan resiko, 

informasi pasar. (c) Pedagang pengepul kecamatan melakukan fungsi pembelian, 

penjualan, pengangkutan, penyimpanan, sortasi, penanggungan resiko, informasi 

pasar. (d)Pengecer melakukan fungsi penjualan, pembelian, pemyimpanan, 

pembiayaan, dan informasi pasar. Hubungan masing-masing lembaga rantai nilai 

adalah hubungan yang terbentuk langsung di pasar dan hubungan dalam jejaring yang 

terus terjalin. Margin yang didapatkan oleh masing-masing lembaga pemasaran 

sebesar Rp.50.000/ku dengan total margin Rp.150.000/ku. Dari lembaga pemasaran 

yang ada, keuntungan paling tinggi diperoleh lembaga pemasaran pedagang pengepul 

desa yakni sebesar Rp35.000/ku atau sebesar 5,38%.  

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disarankan bahwa 

dalam fungsi pemasaran petani tidak melakukan fungsi standardisiasi dan grading 

untuk menentukan dan pengelompokkan kedelai yang baik dan rusak, untuk itu 

disarankan petani melakukan standardisiasi dan grading agar kedelainya berkualitas 

baik dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 

 

Kata kunci : Kedelai, Rantai nilai, Pemasaran. 

 

ABSTRACT 

 

The study aimed to analysis: (1) the marketing value chain of soybeans in 

Pujut District, Central Lombok Regency;  (2) the function of the soybean marketing 

value chain in Pujut District, Central Lombok Regency; (3) the relationship between 

the soybean marketing value chain in Pujut District, Central Lombok Regency; (4) 

the marketing margin of the soybean marketing value chain in Pujut District, Central 

Lombok District; (5) the benefits of the soybean marketing value chain in Pujut 

District, Central Lombok Regency. The method used in this research is descriptive 

method. Determination of the study was using purposive sampling method by 

choosing 3 villages in Pujut District, Central Lombok Regency, i.e. Sengkol Village, 

Pengembur Village, and Sukadana Village. Determination of the number of farmer 

respondents was conducted in quota sampling as many as 30 people from the total 

population of farmers in Pujut District. The types of data used in this study are 

qualitative and quantitative data. Data sources obtained in this study include primary 

and secondary data. The method of data collection is done by surveying techniques, 

i.e. direct interviews with farmers. Data analysis used are marketing costs, f 

marketing margins, and  profits  

 The results showed  that the soybean marketing value chain in Pujut District 

Central Lombok Regency involved four marketing institutions consisting of farmers, 
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village collectors (PPD), and district traders (PPK) and retailers in delivering soybean  

production to the final consumers . In The four actors formed a marketing channel, 

i.e.: (1) From Farmers to Village collectors to District traders to Consumers; (2):From 

Farmers to Retailers to Consumers. Marketing functions carried out by farmers, 

village collectors, and District traders include: (1) Farmers carry out sales functions, 

risk coverage, market information (2) Village collectors carry out the functions of 

selling, buying, transporting, storing, financing , sorting, managing risk, market 

information (3) District traders carry out the functions of purchasing, selling, 

transporting, storing, sorting, managing risks, market information. (4) Retailers carry 

out the functions of selling, buying, storing, financing, and market information .The 

relationship of each value chain institution is the relationship that forms directly on 

the market and the relationships in the network that are intertwined. The margin 

obtained by each marketing institution is Rp.50,000 / me with a total margin of 

Rp.150,000 / me. From the existing marketing institutions, the highest profits were 

obtained by the village collectors' marketing institutions, which amounted to 

Rp.35,000 / me or 5.38%. 

 Based on the results of the research carried out, it can be suggested that: in 

the marketing function farmers do not perform standardization and grading functions 

to determine and classify good and damaged soybeans, therefore it is recommended 

that farmers conduct standardization and grading so that good quality soybeans can 

be sold at higher  

 

Keywords: Soy, Value chain, Marketing. 

. 
 

PENDAHULUAN 

Tanaman  palawija adalah tanaman pangan yang mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan sehari-hari karena mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Jenis 

tanaman palawija yang potensial untuk dikembangkan dan merupakan komoditas 

pangan yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi adalah kedelai 

(Anonim, 2009). 

  Rata–rata produksi dan produksi kedelai di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan produksi. 

Dimulai dari tahun 2012 penurunan produksi kedelai terjadi hingga tahun 2013 dan 

pada tahun 2015 produksi kedelai NTB kembali meningkat secara signifikan dan 

kembali menurun pada tahun 2016. Produksi kedelai tertinggi terjadi pada tahun 2015 

yakni mencapai 97.171,8 ton dengan luas panen 68.896 hektar dan produksi terendah 
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terjadi pada tahun 2016 yakni hanya mencapai 18.218 ton dengan luas panen 16.395 

hektar. Untuk produktivitas lahan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 

produktivitas lahan sebesar 12,93 Kw/Ha (BPS Nusa Tenggara Barat, 2016). 

selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga tahun 2016 

luas panen kedelai, rata – rata produktivitas lahan maupun produksi kedelai di 

Kabupaten Lombok Tengah mengalami kenaikan dan penurunan produksi. Produksi 

tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 33.976 ton dengan luas panen 

27.109 hektar dan produksi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni hanya mencapai 

14.038 ton dengan luas panen 14.457 hektar. 

Peningkatan produksi kedelai di Kabupaten Lombok Tengah tidak lepas dari 

peran kecamatan-kecamatan penyangga produksi kedelai. Salah satu kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Pujut. Pujut merupakan salah satu kecamatan yang 

memproduksi kedelai di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas lahan garapan 

sekitar 10.000 ha dari luas wilayah Kecamatan Pujut. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah usahatani kedelai ini 

menguntungkan atau tidak dari segi tambahan nilai yang didapatkan petani dan 

lembaga pemasaran kedelai, dapat dilihat melalui analisis rantai nilai kedelai. Sebab 

dalam analisis akan terlihat manfaat langsung dari  suatu usaha dengan melihat 

besarnya margin dan biaya transaksi yang diterima masing-masing pelaku bisnis dari 

pemasaran hasil produksi yang dihasilkan. Jadi dengan dengan kata lain, untuk 

memperhitungkan margin yang diperoleh suatu rantai nilai, terlebih dahulu  dilihat 

besarnya harga jual dan saluran pemasaran yang digunakan untuk membawa kedelai 

dari petani hingga konsumen akhir. Tujuan penelitian adalah : (1) Menganalisis rantai 

nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; (2) 

Menganalisis fungsi masing-masing rantai nilai pemasaran kedelai di Kecamatan 

Pujut Kabupaten Lombok Tengah; (3) Menganalisis hubungan masing-masing rantai 

nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; (4) 

Menganalisis margin pemasaran keseluruhan dan masing-masing rantai nilai 
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pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; (5) Menganalisis 

keuntungan masing-masing rantai nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penentuan daerah penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan 

memilih 3 desa yang ada di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yaitu Desa 

Sengkol, Desa Pengembur, dan Desa Sukedana. Penentuan jumlah petani responden 

dilakukan secara quota sampling sebanyak 30 orang dari jumlah populasi petani di 

Kecamatan Pujut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan skunder. Cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei yaitu 

wawancara langsung dengan petani responden. Anlisis data yang dgunakan adalah 

menghitung biaya pemasaran BP= BT+UTK+BK, untuk margin pemasaran MP=Pr-

Pf, dan untuk keuntungan π=TR-TC.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rantai Nilai Kedelai 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah setara 

penghasil kedelai karena sebagian besar petani di daerah ini memproduksi kedelai 

setiap tahunnya. Kedelai  ini dipasarkan dengan tujuan  kepada konsumen akhir. 

Untuk sampai ke konsumen akhir, kedelai yang diproduksi didaerah ini 

melimbatkan lembaga pemasaran. Kegiatan dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga 

pemasaran berbeda-beda sehingga biaya yang dikeluarkan serta keuntungan 

pemasaran yang diperoleh cenderung berbeda disetiap lembaga pemasaran.  

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kedelai di Desa 

Pengembur, Desa Sukadana dan Desa Sengkol Kecamatan Pujut  adalah 4 orang 
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pedagang pengumpul desa dan 2 orang pedagang pengepul kecamatan dan 2 0rang 

pengecer. Jadi jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam memasarkan kedelai 

adalah 8 orang. Untuk lebih jelasnya, rantai nilai pemasaran disajikan pada Gambar 1. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Saluran Pemasaran kedelai  Kecamatan Pujut 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa ada dua  saluran pemasaran 

kedelai yaitu  I: Petani – PPD – PPK –Konsumen Akhir, dan Petani ke Pengecer ke 

Konsumen. Dari  saluran pemasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Dari ketiga desa tersebut (Sengkol, Sukadana, dan Pengembur) Kecamatan 

Pujut terdapat 30 petani yang memproduksi kedelai. Dimana petani responden 

menjual hasil produksi kedelainya ke pedagang pengumpul desa dan pengecer 

kemudian pengepul desa menjual ke pengepul kecamatan kemudian pengepul 

kecamatan dan pengecer menjual ke konsumen akhir. Hasil penelitian menujukkan 

bahwa 30  petani responden menjual kedelai kepada pengepul desa dengan total 

volume 7.613kg, dan ke pengecer dengan total volume 1.200kg dengan rata-rata 

harga jual Rp650.000/ku sehingga total volume penjualan sebesar 8.813kg.  

Pedagang pengumpul desa Kecamatan Pujut  ini  berperan mengumpulkan  

kedelai yang dihasilkan  oleh petani dengan mendatangi petani ke rumah atau lokasi 

petani menjual kedelainya. Rata-rata volume harga pembelian dari pedagang 

                   Petani (30 

orang) 

                 Pedagang Pengepul Kecamatan  

 (2 orang) 

Pedagang Pengepul desa (4 orang) 

 

                     Konsumen  

               

Pengecer (2 orang) 
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pengumpul desa dan pengecer sebesar Rp650.000/ku, kemudian pedagang pengumpul 

desa tersebut menjual ke pedagang Kecamatan, sedangkan pengecer menjual 

langsung ke pasar. Sistem pembayaran kedelai  dibayar tunai. 

Pedagang Kecamatan berperan menjual  konsumen akhir. Rata-rata harga 

pembelian pengepul kecamatan sebesar Rp700.000/ku, dan menjualnya ke konsumen 

akhir sebesar Rp750.000/ku. 

Aliran Produk 

Aliran produk berupa kedelai yang telah dipanen yang mengalir  mulai dari 

petani/produsen sampai ke konsumen akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

pelaku rantai nilai kedelai tidak memiliki keterkaitan antar mata rantai nilai yang  

menyususn  rantai  nilai kedelai. Untuk lebih jelasnya  mengenai  aliran produk pada 

rantai nilai kedelai di Kecamatan Pujut dapat dilihat pada Gambar 2. 

I.(7.613kg) II. (1.200kg) 

 

  

 

 

   

 

Gambar 2. Aliran Produk 

Keterangan :  PPD = Pedagang Pengepul Desa 

   PPK =Pedagang Pengepul Kecamatan  

 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa petani sebagai produsen/penghasil kedelai 

pada rantai nilai kedelai pertama  yang menyalurkan produk/kedelainya melalui dua 

saluran yakni I :Petani ke PPD ke PPK ke konsumen. (7.613kg) 86% 

 II :Petani ke Pengecer ke Konsumen. (1.200kg) 14% 

Dari 30 responden petani dengan total jumlah produksi sebesar 8.813kg. 

 

 

      Petani 

 

      PPK         PPD 

   Konsumen 
Pengecer  
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Aliran Dana   

Aliran dana atau uang adalah pergerakan uang berupa harga beli ditiap aliran 

yang mengalir dari konsumen sampai dengan petani. Perbedaan harga beli ditingkat 

pedagang menyebabkan perbedaan selisih keuntungan ditiap mata rantai nilai kedelai. 

Untuk lebih jelasnya mengenai aliran dana dapat dilihat pada Gambar 3.  

 Rp 650.000/ku 

 Rp650.000/ku  

 

   

 Rp700.000/ku Rp750.000/ku 

   

  Rp750.000/ku 

Gambar 3. Aliran Dana pada Rantai Nilai Pemasaran Kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah. 
 

Aliran Informasi 

Aliran informasi adalah arus informasi berupa jumlah kedelai yang tersedia 

ditingkat petani dan pedagang pengepul, informasi harga, kualitas yang diinginkan 

pembeli. Aliran informasi tersebut bergerak dari hulu ke hilir dimana semua pelaku 

rantai nilai saling membutuhkan. Untuk lebih jelasnya mengenai aliran informasi 

pada rantai nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Aliran Informasi Pada Rantai Nilai Pemasaran Kedelai di Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah. 

     Petani 

 

     PPK 

   Konsumen 

     PPD 

petani 

PPD PPKec 

Konsumen  

Pengecer  

Pengecer 
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Keterangan : PPD = Pedagang Pengepul Desa 

PPK       = Pedagang Pengepul Kecamatan 

  

Gambar 4 menunjukkan bahwa informasi yang ada diperoleh dari adanya 

hubungan transaksi jual beli antar pelaku antar nilai. Petani menginformasikan waktu 

panen, kualitas kedelai dan siap dijual ke pedagang pengepul setelah itu menentukan 

harga  beli yang berlaku. 

Pedagang pengepul desa akan menginformasikan harga jual dipasaran kepada 

petani, jumlah kedelai yang dibutuhkan dan kualitas kedelai yang diinginkan 

pedagang kecamatan dan pedagang pengepul desa akan menerima informasi tentang 

harga beli dan harga jual kedelai. Pedagang pengepul desa telah berkerjasama dengan 

pedagang kecamatan untuk menjual kedelainya. 

Pedagang pengepul kecamatan akan menginformasikan harga kepada pengecer 

dan konsumen, dan pengecer mencari infoirmasi tentang harga kedelai, kualitas 

kedelai yang dibutuhkan konsumen.  

Pengecer akan menginformasikan harga kepada konsumen, dan konsumen 

mencari informasi tentang harga kedelai, kualitas kedelai yang dibutuhkan. 

Fungsi dan Hubungan Rantai Nilai  

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan 

pelaku rantai nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah. Dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan pelaku rantai nilai kedelai 
Rantai 

nilai 

dan 

pelaku 

 

Fungsi-fungsi Pemasaran 

Pertukaran Fisik Fasilitas 

Jual  Beli Angkut  Simpan  Olah  Standar n 

grading 

biaya Resk Inform 

pasar 

Saluran  

Petani    - O O - -  O O   

PPD         - -       

PPKec       - - -   O   

Pngcer         - -   O   

Keterangan : O = kadang-kadang 

 = Dilakukan 

- = Tidak dilakukan  
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pelaku rantai nilai kedelai, yang terdiri 

dari petani, pedagang pengepul desa, pedagang pengepul kecamatan, dan pengecer 

melakukan fungsi-fungsi yang berbeda-beda.  

Petani  

a. Fungsi Pertukaran  

petani kedelai di Kecamata Pujut melakukan fungsi penjualan kedelai dan 

melakukan fungsi pembelian kedelai. Petani menjual kedelai kepada pedagang 

pengepul saja karena terdapat satu pedagang pengepul dalam satu desa. Untuk 

transaksi jual beli antara petani dan pedagang dilakukan secara tunai tanpa berhutang 

terlebih dahulu karena petani perlu uang secepatnya untuk kebutuhan sehari-hari. 

a. Fungsi Fisik 

Fungsi fisik terdiri dari pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Untuk 

petani sendiri  fungsi pengangkutan tidak  dilakukan karena pedagang pengepul desa 

sendiri yang mendatangkan pik-up tersebut. Untuk fungsi penyimpanan hanya 

dilakukan ketika menunggu hasil panen yang sebelumnya sudah dijemur ketika 

dipanen, biasanya tempat penyimpanan menggunakan karung. Untuk fungsi 

pengolahan sebagaian besar petani langsung menjual kedelainya ke pedagang 

pengepul desa.  

b. Fungsi Fasilitasi 

Fungsi fasilitasi petani untuk sortasi tidak dilakukan karena semua kedelai yang 

sudah di panen dan dikeringkan langsung dijual. Untuk fungsi pembiayaan petani 

menggunakan modal sendiri dalam memasarkan kedelai untuk biaya penyimpanan 

kedelai menggunakan karung. Untuk fungsi penanggung resiko yang dialami petani 

tidak ada karena kedelai tersebut terjual cepat karena petani tidak menggunakan 

penyimpanan terlalu lama. Untuk fungsi informasi petani mencari informasi tentang 

harga kedelai yang ada di pasar dengan bertanya kepada petani lain. 
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Pedagang Pengepul Desa 

a. Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran yang dilakukan pedagang pengepul desa adalah fungsi 

penjualan dan pembelian. Pedagang pengepul membeli kedelai kepada petani 

menggunakan karung kemudian menjualnya kepada pedagang pengepul kecamatan. 

Pembelian kedelai kepada petani pembayarannya secara tunai dan untuk pedagang 

pengepul kecamatan pembayarannya secara tunai karena pedagang pengepul  perlu 

modal untuk mengmbil kedelai lainnya kepada petani lain, pedagang pengepul tidak 

hanya membeli kedelai dari petani yang hanya di desa tempat mereka tinggal tetapi 

membeli dari desa-desa tetangga jika pasokan yang diterima pedagang kurang. 

b. Fungsi Fisik 

Fungsi pengangkutan yang dilakukan oleh pedagang pengepul desa yaitu 

menggunakan mobil pick up membawa kedelai dalam karung untuk dijual ke 

pedagang pengepul kecamatan di pasar. Untuk fungsi penyimpanan pedagang 

pengepul desa mengumpulka terlebih dahulu kedelai yang dibeli di petani dan 

disimpan dalam karung. Pedagang pengepul tidak melakukan fungsi pengolahan 

dengan menjadikan kedelai menjadi tempe/tahu tetapi menjual langsung ke pedagang 

pengepul kecamatan dalam bentuk biji. 

c. Fungsi Fasilitasi 

Fungsi fasilitasi yang dilakukan pedagang pengepul desa yaitu sortasi biji 

kedelai dengan memisahkan kedelai yang rusak tanpa melakukan standardisiasi dan 

grading karena akan membutuhkan tambahan biaya. Fungsi pembiayaan dilakukan 

pedagang pengepul desa dengan menggunakan modal sendiri. Penanggungan resiko 

yang dialami seperti kerusakan kedelai ketika disimpan dan fluktuasi harga kedelai 

atau kecelakaan dijalan ketika membawa kedelai ke pasar untuk dijual. Informasi 

harga kedelai di dapatkan dari dari harga yang ad di pasar sehingga pedagang 

pengepul bisa menentukan harga jual kepada petani. 
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Pedagang Pengepul Kecamatan 

a. Fungsi Pertukaran 

Pedagang pengepul kecamatan membeli kedelai dari pedagang pengepul desa 

tidak dari Kecamatan Pujut saja kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. 

b. Fungsi Fisik 

Fungsi pengangkutan kedelai oleh pedagang pengepul kecamatan tidak 

dilakukan karena tinggal menerima hasil yang dibawa pedagang pengepul desa. 

Pedagang hanya mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju konsumen akhir. 

Fungsi penyimpanan dilakukan oleh pedagang pengepul desa dengan menyimpannya 

menggunakan karung. Pedagang pengepul tidak melakukan pengolahan biji kedelai, 

hanya menjual dalam bentuk biji kedelai kering saja. 

c.  Fungsi Fasilitasi 

Pedagang pengepul kecamatan juga hanya melakukan sortasi dengan hanya 

melihat sebentar kedelai yang dibawa pedagang pengepul apakah ada biji ynag rusak 

atau tidak kemudian langsung membayarnya. Pedagang pengepul kecamatan tidak 

melakukan standardisiasi dan grading pada kedelai yang dibeli. Pedagang pengepul 

kecamatan menggunakan modal sendiri dalam pembiayaan dan pembelian. Fungsi 

penanggungan resiko dihadapi sendiri oleh petani seperti fluktuasi harga kedelai. 

Informasi yang sering dicari pedagang pengepul kecamatan adalah harga yang 

didapatkan dari sesama pedagang yang ada di pasar atau pedagang pengepul di pasar 

lain. 

Pedagang Pengecer 

a. fungsi pertukaran 

 Fungsi pertukaran yang dilakukan pedagang pengecer adalah fungsi penjualan 

dan pembelian. Pedagang pengecer membeli kedelai kepada pedagang kecamatan 

menggunakan karung kemudian menjualnya ke pasar. Pembelian kedelai kepada 

pedagang kecamatan pembayarannya secara tunai.  

b. Fungsi Fisik 
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Fungsi pengangkutan yang dilakukan oleh pedagang pengecer yaitu 

menggunakan mobil pick up membawa kedelai dalam karung untuk dijual ke  pasar. 

Untuk fungsi penyimpanan pedagang pengecer mengumpulkan terlebih dahulu 

kedelai yang dibeli dan disimpan dalam karung. Pedagang pengecer tidak melakukan 

fungsi pengolahan dengan menjadikan kedelai menjadi tempe/tahu tetapi menjual 

langsung ke pasar dalam bentuk biji. 

d. Fungsi Fasilitasi 

Fungsi fasilitasi yang dilakukan pedagang pengecer yaitu tidak melakukan 

sortasi biji kedelai karena akan membutuhkan tambahan biaya. Fungsi pembiayaan 

dilakukan pedagang pengecer dengan menggunakan modal sendiri. Penanggungan 

resiko yang dialami seperti kerusakan kedelai ketika disimpan dan fluktuasi harga 

kedelai atau kecelakaan dijalan ketika membawa kedelai ke pasar untuk dijual. 

Informasi harga kedelai di dapatkan dari harga yang ada di pasar sehingga pedagang 

pengecer bisa menentukan harga jual kepada konsumen. 

Sehingga, dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku rantai nilai akan 

menjalin hubungan karena adanya : 

1. Hubungan yang terbentuk langsung di pasar, dalam hal ini membentuk 

hubungan langsung di sawah setelah melakukan transaksi/negosiasi seperti 

kesepakatan harga jual, banyaknya hasil panen yang didapatkan. Sedangkan 

antar lembaga pemasaran hanya berlangsung melalui via telpon dengan 

kesepakatan harga jual kedelai dan permintaan yang ada. 

2. Hubungan dalam  jejaring  yang terus terjalin, dalam hal ini petani menjalin 

hubungan dengan pedagang yang ada dikarenakan nilai jual yang mereka 

dapatkan serta kedekatan mereka dengan lembaga pemasran yang ada. 

Sedangkan bagi lembaga pemasran hubungan akan terus terjalin apabila ada 

permintaan dan kesesuaian harga yang mereka terima.  
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Keuntungan dan Margin Pemasaran 

Margin pemasaran merupakan selisih harga beli dengan harga jual pada masing-

masing lembaga pemasaran. Untuk lebih jelasnya margin pemasaran pada masing-

masing saluran pemasaran kedelai dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Margin Pemasaran dan Keuntungan pada masing-masing Saluran Pemasaran 

Kedelai di Kecamatan Pujut 

No Uraian 
Saluran Rantai Nilai  

I (Rp/ku) % II (Rp/Ku % 
1 Harga Jual Tingkat Petani 650,000 100           650,000  100 

2 Pedagang Pengepul Desa          

        Harga Beli 650,000 100     

        Biaya Pemasaran 15,000 2.00     

        Harga Jual 700,000 107,7     

        Kentungan 35,000 4,6     

        Margin  50,000 7,7     

3 Pedagang Pengepul Kecamatan         

        Harga Beli 700,000 107,7     

        Biaya Pemasaran 30,000 4,3     

        Harga Jual 750,000 115,3     

        Kentungan 20,000 5,3     

          Margin 50,000 7,7     

4 Pedagang Pengecer         

        Harga Beli            650,000  107,7 

        Biaya Pemasaran              20,000  3,3 

        Harga Jual            700,000  115,3 

        Kentungan              30,000  4,3 

        Margin              50,000  7,7, 

5 Konsumen Akhir         

        Harga Beli 750,000 115,3        700,000  107,7 

  Total Biaya Pemasaran  45,000 6,30          20,000  3,3 

  Total Keuntungan 55,000 8,76          30,000  4,3 

  Total Margin Harga 100,000 15,3          50,000  7,7 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa  margin pemasaran yang terdapat 

pada masing-masing lembaga pemasaran berbeda, dari petani tidak terdapat jumlah 

margin total. Adapun keuntungan yang diperoleh masing-masing lembaga pemasaran 

yakni :  
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 Rantai nilai I : Petani PPD PPK Konsumen  

 II : Petani Pengecer Konsumen 

Pada rantai nilai I terdapat dua lembaga pemasaran yang terlibat yakni pedagang 

pengepul desa, pedagang pengepul kecamatan. Pada rantai nilai II terdapat satu 

lembaga pemasaran yakni petani ke pengecer. Masing-masing lembaga pemasaran 

hanya ditemukan 4 orang pengepul dalam tiga desa, 2 orang pedagang kecamatan, 

dan 2 orang pengecer. Dari saluran I menciptakan total margin sebesar Rp.100.000/ku 

atau sebesar 15,3% dari keseluruhan total margin yang tercipta, sedangkan  harga beli 

kedelai pedagang pengepul desa sebesar Rp.650.000/ku atau sebesar 100%,  harga 

jual sebesar Rp.650.000/ku atau sebesar 100%, dan biaya pemasarannya sebesar 

Rp.15.000/ku atau sebesar 2,3%. Sedangkan untuk pedagang pengepul kecamatan 

harga beli kedelai sebesar Rp.700.000/ku atau sebesar 107,7%, sedangkan harga jual 

sebesar Rp750.000/ku atau sebesar 115,3% dan biaya pemasarannya sebesar 

30.000/ku atau sebesar 4,3%. Sedangkan untuk saluran II menciptakan total margin 

sebesar Rp50.000/ku atau sebesar 7,7% dari sedangkan harga beli kedelai pedagang 

pengecer sebesar Rp700.000/ku atau sebesar 107,7%, harga jual sebesar 

Rp750.000/ku atau sebesar 115,3%, dan biaya pemasarannya sebesar Rp20.000/ku 

atau sebesar 3%, . Sehingga dari biaya saluran I lembaga pemasaran memperoleh 

total keuntungan Rp.55.000/ku atau sebesar 8,76%, dan biaya saluran II lembaga 

pemasaran memperoleh total keuntungan Rp30.000/ku%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rantai nilai pemasaran kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah melibatkan empat lembaga pemasaran yang terdiri dari petani, 

pedagang pengepul desa (PPD), dan pedagang pengepul kecamatan (PPK) dan 
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pengecer dalam menyampaikan hasil produksi kedelai kepada konsumen akhir. 

Dari empat pelaku tersebut membentuk dua saluran pemasaran, yakni: 

 I : Petani ke PPD ke  PPK  sampai ke Konsumen 

II : Petani ke pengecer sampai ke Konsumen 

2. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh petani, pedagang pengepul desa, 

dan pedagang pengepul kecamatan seperti : 

a. Petani melakukan fungsi penjualan, penanggungan resiko, informasi pasar.  

b. Pedagang pengepul desa melakukan fungsi penjualan, pembelian, 

pengangkutan, penyimpanan, pembiayaan, sortasi, penanggungan resiko, 

informasi pasar. 

c. Pedagang pengepul kecamatan melakukan fungsi pembelian, penjualan, 

pengangkutan, penyimpanan, sortasi, penanggungan resiko, informasi 

pasar. 

d. Pedagang pengecer melakukan fungsi penjualan, pembelian, 

pengangkutan, penyimpanan, pembiayaan, penanggungan resiko, dan 

informasi pasar. 

3. Hubungan masing-masing lembaga rantai nilai adalah hubungan yang 

terbentuk langsung di pasar dan hubungan dalam jejaring yang terus terjalin. 

4. Margin yang didapatkan oleh masing-masing lembaga pemasaran sebesar 

Rp.50.000/ku dengan total margin Rp. 150.000/ku. 

5. Dari lembaga pemasaran yang ada, keuntungan paling tinggi diperoleh 

lembaga pemasaran pedagang pengepul desa yakni sebesar Rp35.000/ku atau 

sebesar 5,38%.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disarankan bahwa: 

Dalam fungsi pemasaran petani tidak melakukan fungsi standardisiasi dan grading 

untuk menentukan dan pengelompokkan kedelai yang baik dan rusak, untuk itu 

disarankan petani melakukan standardisiasi dan grading agar kedelainya berkualitas 

baik dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 
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