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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati struktur, tingkah laku dan 

penampilan pasar bawang merah serta mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam pemasaran bawang merah di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten 

Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif unit analisis adalah 

petani dan pedagang. Penelitian ini dilaksanakan pada dua desa di Kecamatan 

Sakra Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik survey (wawancara). 

Penentuan daerah penelitian secara porpusive sampling. Pengambilan responden 

secara accidental sampling dan snowball sampling. Jenis data adalah kualitatif 

dan kuantitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Analisis data 

menggunakan analisis struktur pasar, analisis tingkah laku pasar, serta analisis 

penampilan/kinerja pasar. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur pasar 

berada pada pasar oligopsoni dengan kosentrasi tinggi, petani berperan sebagai 

penerima harga, margin pemasaran pada tingkat pedagang pengumpul sebesar Rp 

1.068,00 /Kg, Rp 12.000,00/kg pada tingkat pedagang besar, dan Rp3.333,00/kg 

pada tingkat pedagang Pengecer. Share petani sebesar 38,94% ini <60% sehingga 

harga yang diteria petani belum dikatakan adil. Hambatan dalam pemasaran: 

terdapat 10 (33,33%) orang petani mengalami masalah  harga. Sebanyak 18 (60%) 

orang petani mengalami masalah permodalan. Untuk responden pedagang 

sebanyak 3 (33.33%) orang  mengalami hambatan dalam hal permodalan. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to observe the structure, the behavior and 

appearance of shellat market as well as identify any obstacles encountered in the 

marketing of onions in the district of East Lombok Regency East Sakra. This 

research uses descriptive method analysis units were farmers and traders. The 

research was conducted in two villages in the district of East Sakra. Were 

determined by Data were collected using survey techniques (interviews). Were 

selected by research areas porpusive sampling. Are of respondents accidental 

sampling and snowball sampling. This type of data is qualitative and quantitative. 

Sources of data are the primary data and secondary data. Analysis of the data 

using analysis of market structure, conduct, and performance. The results showed 

that the structure of the market is at oligopsony market with high concentration, 

farmers act as receiver prices, the marketing margin at the level of traders Rp 

1068.00 / kg, Rp 12.000,00 / kg at the wholesale level, and Rp3.333, 00 / kg at a 

rate of merchant retailers. Farmers amounted to 38.94% Share this <60% so that 

the price received by farmers is not said to be fair. Barriers in marketing: there 



were 10 (33.33%) farmers experiencing the issue price. A total of 18 (60%) of 

farmers suffered the problem of capital. For respondents merchants the capital as 

many as three (33.33%) of people have problems in terms of capital. 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

 Salah satu daerah yang menjadi sentra penghasil sentral  bawang merah 

terbesar di Nusa Tenggara Barat adalah di Kabupaten Bima, dan Kabupaten 

Lombok Timur menjadi urutan ketiga tebesar setelah Kabupaten Sumbawa. salah 

satu kecamatan yang merupakan sentra produksi bawang merah di Kabupaten 

Lombok Timur  adalah Kecamatan Sakra Timur dengan Produksi Bawang merah 

di Kecamatan Sakra Timur tahun 2015 sebanyak 1689 kw dengan luas panen  77 

Ha. 

Ada empat faktor yang menyebabkan mengapa pemasaran itu penting : 1. 

Jumlah produk yang di jual menurun, 2. Pertumbuhan penampilan perusahaan 

juga menurun, 3. Terjadi perubahan yang diinginkan konsumen, 4. Terlalu besar 

pengeluaran untuk penjualan (Kotler, 1980). Berdasarkan dengan kondisi yang 

terjadi terhadap pemasaran bawang merah di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten 

Lombok Timur maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang 

berjudul  “Analisis Pemasaran Bawang Merah di Kecamatan Sakra Timur 

Kabupaten Lombok Timur (Pendekatan Structure, Conduct, Performance)”. 

 Perumusan Masalah dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Struktur, tingkah 

laku, dan penampilan pasar bawang merah di Kecamatan Sakra Timur ?. (2) Apa 

saja Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemasaran bawang merah di 

Kecamatan Sakra Timur? 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengamati struktur, tingkah laku 

dan penampilan pasar bawang merah di Kecamtan Sakra Timur. (2) Untuk 

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemasaran bawang merah 

di Kecamatan Sakra Timur 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu (1) Hasil penelitian ini sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan strata satu di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 

(2) Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi pemerintah 

dalam membuat kebijakan-kebijakan pertanian terutama terhadap komoditi 

bawang di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. (3) Hasil 

penelitian ini sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain yang berminat 

mengkaji masalah yang sama. 

 

METODE PENELITIAN 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif yaitu 

dengan teknik survey (wawancara) langsung. Penelitian dilakisanakan di 

Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur di ambil dua desa dari 

sepuluh desa yaitu Desa Lenting dan Desa Montong Tangi berdasarkan jumlah 

petani yang menanam bawang purposive sampling. Unit analisis yang digunakan 

adalah petani produsen dan pedagang yang terlibat dalam pemasaran bawang 

merah. Sampel produsen petani sebanyak 30 orang dan 9 orang responden 

pedagang dengan penentuan jumlah reponden secara quota sampling. 

Pengampilan reponden petani dilakukan dengan accidental sampling sedangkan 

untuk pedagang dengan snowball sampling. Jenis data yang digunakan  adalah 

data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah : 

 

 



2.1. Struktur Pasar  
 Untuk dapat mengetahui struktur pasar bawang merah digunakan analisis 

menggunakan : 

Pangsa Pasar : Indeks Herfindahl 

Indeks Herfindhal adalah jenis ukuran konsentrasi lain yang cukup 

penting. Indeks Herfindhal dedefinisikan sebagai jumlah pangkat dua pangsa 

pasar dari seluruh struktur pasar yang ada dalam pemasaran. Rumus dari Indeks 

herfindahl adalah : 

IH = 10.000 ∑ wi
2 

Keterangan : 

 IH = Indeks Herfindal 

 Wi  =Pangsa pasar pembelian komoditas dari pedagang ke-I 

(i=1,2,3….n) 

Konsentrasi Rasio 

  Konsentrasi Rasio (Kr) adalah perbandingan antara volume yang dibeli 

oleh pedagang tertentu dengan volume yang diperdagangkan di pasar. Hay dan 

Morris (1991) dengan formula sebagai berikut : 

 

 

 

Kriteria Keputusan : 

 (1)Jika ada satu pedagang yang memiliki konsentrasi rasio minimal 

95%,   maka pasar tersebut mengarah pada pasar monopsoni. (2) Jika ada empat 

pedagang yang memiliki konsentrasi rasio minimal 80%, maka pasar tersebut 

cenderung mengarah pada pasar oligopsoni dengan konsentrasi yang tinggi. (3) 

Jika ada delapan pedagang yang memiliki konsentrasi rasio 80%, maka pasar 

tersebut cenderung mengarah pada pasar oligopsoni dengan konsentrasi yang 

sedang. 

 

2.2 Tingkah Laku Pasar 

 Untuk mengetahui tingkah laku pasar pada pemasaran bawang merah 

dilakukan analisis deskriptif dengan melihat praktek penentuan harga yaitu 

melihat bagaimana harga terbentuk dan ada tidaknya kerjasama antar pedagang 

dalam pemasaran bawaang merah baik berupa modal maupun transportasi. 

 

2.3 Penampilan pasar 

 Untuk menganalisis penampilan pasar bawang merah, ada beberapa 

pendekatan yang dilakukan melalui analisis model kuantitatif yaitu margin 

pemasaraan, share petani, dan volume penjualan. 

 

Margin Pemasaran 

 Untuk mengetahui margin masing-masing lembaga maupun margin 

keseluruhan pemasaran bawang merah dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Limbong dan Sitorus, 1987): 

       M = Pr-Pf 

       Keterang an: 

Kr = 
           

                             
      

 



M : Margin pemasaran masing-masing lembaga 

Pr : Harga beli konsumen akhir 

Pf : Harga jual produsen/petan 

 

Share Petani 

 Share harga yang diterima petani merupakan proporsi dari harga yang 

diterima petani terhadap biaya yang dibayarkan konsumenakhir. Rumus : 

       X=
  

  
x 100% 

       Keterangan: 

X : Share Petani (%) 

Pf : harga ditingkat produsen 

Pr : harga ditingkat konsumen 

  Pemasaran bawang merah dikatakan adil apabila share petani ≥ 60% 

dimana biaya penyampaian hasil produksi bawang merah dari petani ke 

konsumen. 

 

 Volume penjualan 
 Besarnya volume penjualan dapat dilihat dari jumlah produksi bawang 

merah yang dijual oleh petani dan lembaga pemasaran yang dinyatakan dalam 

bentuk Kwintal (Kg) maupun dalam bentuk persentase (%). 

 

2.4 Hambatan-hambatan 

 Hambatan-hambatan dapat berupa: harga ditingkat petani yang sangat 

rendah.Permodalan: kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan untuk 

peminjaman modal. Hama dan penyakit, serta jumlah lahan produksi dll. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Struktur Pasar Usahatani Bawang Merah 

 Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, struktur pasar didefinisikan sebagai 

suatu keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang 

memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. 

Aspek-aspek tersebut  antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk 

dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa 

pasar (Arifin, 2013)  

Tabel 1.  Hasil Perhitungan Variabel-variabel dari Analisis Struktur Pasar 

Usahatani Bawang  Merah di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2016 

No Uraian Landasan Teori Hasil 

1 DiferensiasiProduk 

Tunggal (2001 : 37) mengatakan 

diferensiasi dapat didasarkan pada : 

 Physical differences misalnya : 

facture, kinerja, daya tahan, desain 

gaya, dan lain-lain  

 Availability differences misalnya : 

Ketersediaan di toko, dapat dipesan 

lewat fax, telepon dan internet  

 Service differences misalnya : harga 

yang tinggi harga menengah, 

Tidak terdapat differensiasi 

produk pada pemasaran 

bawang merah 



reparasi  

 Price differences : harga yang tinggi, 

harga menengah, harga rendah.  

Image Differences misalnya : Symbol, 

Events, Atmosfir, media 

2 
Jumlah lembaga 

pemasaran 

 

lembaga pemasaran sebagai badan 

usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, 

menyalurkan jasa dan komoditi dari 

produsen kepada consumen akhir serta 

mempunyai hubungan dengan badan 

usaha atau individu lain (Sutiyono, 

2011). 

 

 

Terdapat 4 lembaga 

pemasaran yaitu pedagang 

pengumpul kecamatan. 

 

3 

 

Hambatan keluar 

masuk pasar 

Salah satu ciri pasar persaingan 

sempurna menurut Teguh (2007) yaitu 

ada kebebasan untuk masuk dan keluar 

dari pasar. Perusahaan yang mampu 

memproduksi barang dapat masuk 

secara bebas ke dalam industri, tidak 

ada yang dapat menahannya. Setiap 

perusahaan juga bebas keluar dari 

pasar jika diinginkan. 

 

Tidak ada hambatan keluar 

masuk pasar 

4 Biaya Modal 

 

Biaya modal (cost of capital) menurut 

Martono dan Agus Harjito, adalah:  

“Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk memperoleh dana 

baik yang berasal dari hutang, saham 

preferen, saham biasa, maupun laba 

ditahan untuk mendanai suatu investasi 

atau operasi perusahaan”. (2003: 201) 

 

 

 

Biaya modal yang 

dikeluarkan petani maupun 

pedagang relatif besar. 

 

5. 

 

Pangsa pasar : Indeks 

Herfindahl 

 

Menurut Khotler (2007). Pasar 

persaingan sempurna dicirikan dengan 

nilai IH antara 0,18 atau setara 1.800 

sampai 1 atau setara dengan 10.000.  

 

Pedagang pengumpul 

2814,15501 

petani 246,623819 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Konsentrasi rasio 

 

Menurut Hay dan Morris (1991) Jika 

ada satu pedagang yang memiliki 

konsentrasi rasio minimal 95%,   maka 

pasar tersebut mengarah pada pasar 

monopsoni. 

Jika ada empat pedagang yang 

memiliki konsentrasi rasio minimal 

80%, maka pasar tersebut cenderung 

mengarah pada pasar oligopsoni 

dengan konsentrasi yang tinggi. 

Jika ada delapan pedagang yang 

memiliki konsentrasi rasio 80%, maka 

 

CR1 pedagang = 38,27% 

CR4 Pedagang  = 100% 

Dapat dilihat pasar masuk 

dalam katagori pasar 

monofsoni  

CR4 petani  = 21,56% 

Dari analisi konsentrasi rasio 

untuk petani menjukan 

bahwa petani bersaing  

secara  kompetitif. 

 



pasar tersebut cenderung mengarah 

pada pasar oligopsoni dengan 

konsentrasi yang sedang. 

 

Sumber : Data Primer diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dan analisis 

dari keenam indikator yang digunakan untuk menentukan struktur pasar yaitu: (1) 

Tidak ada kegiatan differensiasi produk bawang merah di Kecamatan Sakra Timur 

Kabupaten Lombok Timur (2) jumlah lembaga pemasaran yang telibat ada 4 

lembaga, yaitu pedagang pengumpul kecamatan (3) tidak ada hambatan keluar 

masuk pasar yang dihadapi oleh petani dan pedagang  (4) Biaya modal yang 

dikeluarkan oleh petani dan pedagang relatif besar menurut pandangan dari petani 

dan pedagang itu sendiri (5) Pangsa pasar Indeks Herfindahl pedagang pengumpul 

2814,  dan untuk Petani nilai IH 246  (6) nilai konsentrasi rasio untuk CR1 = 

38,94% dan CR4 Pedagang = 100% sedangkan CR4 Petani = 21,56%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa struktur pasar berada pada pasar persaingan sempurna 

dengan konsentrasi yang cukup tinggi dengan persaingan kompetitif antar petani 

karena hampir memenuhi ke 6 ciri-ciri pasar persaingan yang sempurna. 

3.3 Analisis Penampilan Pasar Usahatani Bawang Merah 
 Untuk mengetahui penampilan pasar pada pemasaran bawang merah 

dilakukan analisis secara kuantitatif. Analisis penampilan pasar secara kuantitatif 

dilakukan dengan melihat efisiensi pemasaran yang meliputi: (a) margin 

pemasaran, (b) share produsen/petani dan (c) volume penjualan. 

 

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 bawang merah dapat dilihat pada Tabel 4. 

Margin Pemasaran Pada Masing-masing pedagang Pemasaran bawang merah di 

Kecamatan Sakra Timur Tahun 2017 

Tabel 2. Margin Pemasaran Pada Masing-masing Pedagang Pemasaran Bawang 

Merah di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2017 

No Pelaku Pasar Rp/Kg 

1 Petani 

a. Harga Jual 
 

11.003 

2 Pedagang Pengumpul Kecamatan 

a. Harga beli 

b. Biaya Pemasaan 

c. Harga jual 

d. Keuntungan  

e. Margin  

 

 

11.003 

458 

12.071 

1.489 

1.068 



4. Pedagang Pedagang Besar 

a. Harga beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Harga Jual 

d. Keuntungan 

e. Margin 

 

13.000 

638 

25.000 

11.362.5 

12.000 

5 Pedagang pengecer 

a. Harga beli 

b.Harga jual 

c. Margin 

 

25.000 

28.333 

3.333 

 Total Margin 16.401 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa margin pemasaran yang 

terdapat pada masing-masing lembaga pemasaran berbeda. Pada tingkat pedagang 

pengumpul margin pemasarannya sebesar Rp 1067,00 per/kg, pada tingkat 

pedagang besar marginnya cukup besar yaitu Rp 12.000,00 per/kg hal ini 

disebabkan karena pada tinkat pedagang besar dilakukan banyak proses yaitu 

yaitu pengikatan dan biaya penyimpanan untuk dapat disalurkan kepada pedagang 

pengecer lansung penyusutan yang terjadi lebih kuran 60% dari basah sampe 

dengan keadaan bawang kering. Pada tingkat pengecer margin pemasarannya 

sebesar Rp 3.333,00 per/kg nya. 

 

 Share Petani 

 Share petani adalah bagian harga yang diterima petani atau perbandingan 

antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen atau harga akhir 

pada masing-masing pedagang pengecer. Besarnya share petani pada masing-

masing pedagang pengecer dalam pemasaran bawang merah dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Share Petani bawang merah di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2016 

No               Uraian 

 1 Harga jual Petani (Rp/Kg) 11.033 

2 Harga Pedagang Pengecer (Rp/Kg) 28.333 

3 Share Petani (%) 38,94% 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

 Tabel 3 memperlihatkan bahwa share petani nilainya <60% yaitu sebesar 

38,94% sehingga bagian yang diterima oleh petani belum dikatakan adil atau tidak 

efisien. 

 

Volume Penjualan  

Volume penjualan adalah banyaknya produk bawang merah yang dijual 

oleh lembaga pemasaran. Besarnya volume penjualan bawang merah menentukan 

efisiensi pemasaran, dimana semakin besar volume penjualan bawang merah 

maka pemasaran semakin efisien karena volume penjualan yang besar akan 



mampu mendistribusikan dalam jumlah yang banyak, dengan demikian dapat 

memperlancar pemasaran pada saat produksi petani banyak. Adapun besarnya 

volume penjualan bawang merah dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4. Volume Penjualan Pada Masing-masing Pedagang Bawang Merah di 

Kecamatan Sakra Timur Tahun 2016. 

No Uraian     Volume Penjualan (Kg) 

1 P.Pengumpul 5750 

2 P.Besar 5750 

3 P.Pengecer 1200 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

 Pada tabel 4.15 menunjukan bahwa pada lembaga pemasaran tingkat 

pedagang pengumpul  volume penjualannya sebesar 5.750 kg.pada pedagang 

pengumpul Besar volume penjualannya sebesar 5.750 kg ini bisa saja lebih karena 

pedagang besar membeli lebih banyak dari pedagang pengumpul lainnya. Pada 

tingkat pedagnag pengecer volume penjualannya sebesar 1.200 kg. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pemasaran Bawang Merah di 

Kecamatan Sakra Timur (Pendekatan Structure, Conduct, Performance) dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Struktur pasar: struktur pasar bawang merah cenderung mengarah pada 

pasar persaingan sempurna  karena dari 6 kriteria yang dianalisis terdapat 

4 kriteria yang sudah memenuhi ciri-ciri dari pasar persaingan murni 

yaitu: Tidak ada kegiatan diferensiasi produk, pangsa pasar indeks 

harfindahl pedagang pengumpul pengumpul kecamatan sebesar 2,814 dan 

lebih besar dari petani yaitu sebesar 246, CR4  petani menjukan nilai 

sebesar 21,56% yang menunjukan bahwa petani bersaing secara 

kompetitif (persaingan sempurna), sedangkan nilai CR4 sebesar 100%  

pada tingkat pedagang menunjukan pasar oligopsoni. Jumlah petani 

sebanyak 30 orang  orang dan lembaga pemasaran yang terlibat yaitu 

sebanyak 4 pedagang pengumpul, 2 pedagang besar, serta 3 pedagang 

pengecer, tidak ada hambatan keluar masuk pasar untuk pemasaran 

bawang merah, biaya modal yang dikelurakan dalam usahatani dan 

pemasaran bawang merah relatif besar. 

2. Tingkah laku pasar dikecamatan Sakra Timur Petani berperan sebagai 

price taker atau penerima harga, harga sepenuhnya ditentukan oleh 

pedagang serta dari informasi harga antara petani serta tidak ditemukan 

adanya kerjasama antara lembaga pemasaran 

3. Penampilan pasar  pada masing masing pelaku pemasaran bawang merah 

pada tingkat pedagang pengumpul margin pemasaran total Rp 

1.068,00/kg, pada tingkat pedagang besar margin sebesar Rp 

12.000,00/kg, sedangkan pada pedagang pengecer memiliki margin Rp 

3.333,00/kg.  Dari  perhitungan share petani didapatkan nilai sebesar 
30,94% sedangkan nilai yang di dapatkan oleh petani akan dikatakan adil 



apabila nilai share   <60%, sehingga yang didapatkan petani dikatakan 

tidak adil, dan Volume penjualan bawang merah tingkat pedagang 

pengumpul dengan volume penjualannya sebanyak 5750 kg, volume 

penjualan tingkat pedagang besar 5750 kg, dan pada tingkat pedagang 

pengecer sebanyak 120 kg 

4. Hambatan dalam pemasaran: terdapat 10 (33,33%) orang petani 

mengalami hambatan pada harga. Sebanyak 18 (60%) orang petani 

mengalami masalah permodalan. Untuk responden pedagang yaitu 

sebanyak 3 (33.33%) orang  mengalami hambatan dalam hal permodalan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan segala keterbatasan penelitian ini, saran yang 

dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah: 

1. Dalam rangka meningkatkan  hasil produksi dan  pendapatan petani 

perlu adanya informasi-informasi yang mampu membuat petani 

berkembang dalam hal peningkatan mutu agar harga yang diterima oleh 

petani sesuai dengan modal yang mereka keluarkan. 

2. Diharapkan kepada petani maupun kelompok tani untuk aktif dalam  

mencari informasi terkait penetapan harga, sehingga dapat lebih 

meningkatan pendapan para petani itu sendiri.  

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan modal atau 

pinjaman kepada pedagang untuk dapat melakukan usaha bawang 

dikarena jumlah pedagang bawang masih sangat sedikit, untuk dapat 

meningkatkan daya beli ditingkat petani bawang. 
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