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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui saluran pemasaran tahu dan tempe. 2) 
Untuk menganalisis biaya, keuntungan dan margin pemasaran tahu tempe. 3) Untuk 
menganalisis tingkat efisiensi pemasaran tahu dan tempe. Penelitian dilaksanakan di Desa 
Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan penentuan responden ditentukan 
secara Proportional Random Sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, 
biaya, keuntungan, margin dan fleksibilitas transmisi harga. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat dua saluran pemasaran tahu dan tempe, yaitu meliputi : Produsen → Konsumen 
Akhir dan Produsen → Pedagang Pengecer → Konsumen Akhir. Biaya pemasaran tahu dan 
tempe masing-masing sebesar Rp. 289 per kg dan Rp. 499 per kg. Rata-rata keuntungan 
pemasaran tahu dan tempe sebesar Rp. 1.460 per kg dan Rp. 1.334 per kg. Rata-rata margin 
pemasaran tahu dan tempe masing-masing sebesar Rp. 1.750 per kg dan Rp. 1.833 per kg. 
Fleksibilitas transmisi harga pemasaran tahu pada saluran pemasaran I sebesar 1 (1/n=1) yang 
artinya sudah efisien, saluran pemasaran II sebesar 0,483 (1/n<1) yang artinya pemasaran belum 
efisien. Pemasaran tempe pada saluran pemasaran I sebesar 1 (1/n=1) yang artinya sudah efisien, 
saluran pemasaran II sebesar 2,172 (1/n>1) yang artinya pemasaran belum efisien.  

 
Kata Kunci : Pemasaran, Tahu, Tempe 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is : 1) to understand the marketing channel of Tahu and 
Tempe. 2) to analyses of the cost, benefit and marketing of Tahu and Tempe. 3) to analysis the 
marketing efficienty of Tahu and Tempe. This research conducted in Puyung Village of Jonggat 
District of Central Lombok Regency and respondens were selected by way proportional of 
random sampling. The method writed descriptive method while data research derived from 
primary and secondary data. The analysis of data that to be used the descriptive analysis, the 
analysis of cost, the analysis of benefit, the analysis of margin and the analysis of flexibility 
transmitition for cost analysis. The result of show that got two channels for Tahu and Tempe 
Marketing, that are covers :     Producer → the last consumer and producer → the trader of 
retailer → the last consumer. The cost of marketing for Tahu and Tempe as big as Rp. 289 per kg 
and Rp. 499 per kg. The average of benefit for marketing of Tahu and Tempe as big as Rp. 1.460 
per kg and Rp. 1.334 per kg. The average of margin of tahu and tempe as big as Rp. 1.750 per kg 
and Rp. 1.833 per kg. The flexibility of transmition for marketing of Tahu for the first channel to 
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the marketing as big as 1 (1/n=1), who it mean that already for efficient, the second channel 
flexibility of  transmition for the cost as big as 0,483 (1/n < 1) who it mean that marketing were 
not yet to efficient. The marketing for Tempe of the first channel for marketing as big as 1 (1/n = 
1) who it is mean already to efficient, the second channel flexibility of  transmition for the cost 
as big as 2,172  (1/n >1) who it mean that marketing were not yet to efficient. The problem of 
technical is that transportations problem, the enterpreneur and trader was not yet it tool of 
transportation self. The economical’s problem is capitaling problem and cost, the enterpreneur 
and trader were not yet brave to borrow the capital in the big number until the effort can not 
proliferate. 

Key word : Marketing, Tahu, Tempe 

 

PENDAHULUAN 
 

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi penduduk Indonesia, dimana 
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yang 
melimpah mendorong penduduk Indonesia untuk mengelola hasil-hasil pertanian menjadi 
berbagai produk olahan sehingga bernilai lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia  
Sektor industri memiliki peran yang penting dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan perkapita, menumbuhkan keahlian, menunjang pembangunan daerah, serta 
memanfaatkan sumber daya alam (SDA), energi dan sumber daya manusia (SDM). Keterkaitan 
antara sektor pertanian dengan sektor perindustrian perlu terus ditingkatkan dengan 
mengembangkan agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu meningkatkan 
pertumbuhan industri kecil sekaligus mengentaskan kemiskinan (Wulandari, 2008). 

Salah satu komoditas tanaman pangan yang perlu dikembangkan untuk menunjang 
pengembangan agroindustri khususnya di pedesaan adalah kedelai. Pengolahan kedelai ini dapat 
dibuat menjadi beberapa produk olahan seperti tahu dan tempe. Industri tahu dan tempe adalah 
salah satu usaha kecil yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah. 
Apabila usaha tersebut dijalankan dengan serius maka akan menguntungkan, karena konsumen 
tahu dan tempe sangat luas yaitu mencakup semua kalangan (Wulandari, 2008). 

Pemasaran merupakan aspek penting dalam pengembangan agribisnis terutama usaha 
tahu dan tempe untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu 
diperlukan adanya alternatif sistem pemasaran yang akan digunakan dalam menyalurkan 
produksinya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah cara 
produsen memasarkan tahu dan tempe agar sampai ke konsumen dengan lancar, apakah akan 
melakukannya langsung atau akan melalui lembaga pemasaran. Untuk itu produsen harus bisa 
menentukan saluran pemasaran yang tepat sehingga biaya, keuntungan dan marjin pada setiap 
lembaga pemasaran yang ada dapat mencapai efisiensi pemasaran yang dilihat secara ekonomis 
tanpa merugikan kepentingan berbagai pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pemasaran. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut maka dipandang perlu dilakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Pemasaran Tahu dan Tempe di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten 
Lombok Tengah”. 
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 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui saluran 
pemasaran tahu dan tempe di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 
Untuk menganalisis biaya, keuntungan dan margin pemasaran tahu dan tempe di Desa Puyung 
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pemasaran 
tahu dan tempe di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Untuk 
mengetahui hambatan yang dihadapi produsen dan lembaga pemasaran tahu dan tempe di Desa 
Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 
 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi bagi 
pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengembangan usaha tahu dan tempe, juga sebagai 
informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Unit yang dianalisis adalah pengusaha 
tahu, tempe dan lembaga pemasaran tahu tempe di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten 
Lombok Tengah. Pemilihan lokasi sampel dilakukan secara Purposive Sampling dimana Desa 
Puyung merupakan sentra agroindustri tahu dan tempe terbesar di Lombok Tengah. Selanjutnya, 
untuk menentukan jumlah responden menggunakan metode Quota Sampling yaitu menentukan 
30 responden dari jumlah populasi yang ada. Kemudian jumlah dan penentuan responden untuk 
setiap dusun dilakukan secara Proportional Random Sampling sehingga menghasilkan responden 
di Dusun Lingkung Daye 21 produsen dan Dusun Bunsumpak 9 produsen. Sumber data yang 
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Penentuan responden lembaga pemasaran 
ditentukan dengan metode Snawball Sampling yaitu dengan cara menelusuri rantai pemasaran 
mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir. 

Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey yaitu data yang 
dikumpulkan dari sejumlah individu dalam waktu bersamaan dengan menggunakan daftar 
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Surakhmad, 1990). 

Analisis data yang digunakan meliputi : 
Saluran Pemasaran 

Untuk mengetahui saluran pemasaran tahu dan tempe dilakukan dengan menelusuri 
langsung banyaknya lembaga yang ikut terlibat dalam pemasaran tahu mulai dari produsen 
sampai ke konsumen akhir. Kemudian data yang diperoleh dianalisis deskriptif. 

Biaya, Keuntungan dan Marjin Pemasaran 
Untuk mengetahui biaya pemasaran, keuntungan pemasaran dan marjin 

pemasaran tahu dan tempe, digunakan rumus : 
a. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan tahu dan tempe dari 
produsen kepada konsumen yang dirumuskan sebagai berikut (Wulandari, 2008) : 
Bp = Bp1 + Bp2 + … + Bpn 

Keterangan : 
Bp : Biaya pemasaran tahu/tempe 
Bp1, Bp2, …, Bpn : Biaya pemasaran tiap lembaga pemasaran tahu/tempe 
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Biaya Pemasaran Tiap Lembaga Pemasaran 
Bp = Biaya Transportasi + Biaya Retribusi + Biaya Penyimpanan + Biaya Lainnya 

b. Keuntungan Pemasaran 
Keuntungan pemasaran merupakan penjumlahan dari keuntungan yang diterima oleh 

setiap lembaga pemasaran. Keuntungan pemasaran dirumuskan sebagai berikut 
(Wulandari,2008) : 
Kp = Kp1 + Kp2 + … + Kpn 
Keterangan: 
Kp : Keuntungan pemasaran tahu 
Kp1, Kp2, …, Kpn : Keuntungan tiap lembaga pemasaran tahu 

Keuntungan Pemasaran Tiap Lembaga Pemasaran 
Keuntungan = Marjin Pemasaran – Biaya Pemasaran 

c. Marjin Pemasaran 
Marjin pemasaran merupakan perbedaan harga tahu di tingkat konsumen dengan harga 

di tingkat produsen. Perbedaan harga atau marjin pemasaran tersebut dikarenakan adanya 
keuntungan yang diambil oleh lembaga pemasaran dan biaya yang dikeluarkan dalam 
memasarkan tahu.  
Secara sistematis marjin pemasaran dirumuskan sebagai berikut : 
Mp = Pr - Pf 
Keterangan: 
Mp : Marjin pemasaran tahu/tempe 
Pr : Harga di tingkat konsumen 
Pf : Harga di tingkat produsen 

 
Marjin Pemasaran yang Diperoleh Pedagang Perantara 
Terdiri dari sejumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh 

pedagang perantara, dirumuskan : 
Mp = Bp + Kp 
Keterangan : 
Mp : Marjin pemasaran tahu/tempe 
Bp : Biaya pemasaran tahu/tempe 
Kp : Keuntungan pemasaran tahu/tempe 

Efisiensi Pemasaran 
  Untuk mengukur efisiensi pemasaran digunakan analisis fleksibilitas transmisi harga, 
dirumuskan (Rachman, 2001) : 
 = b ( Pf / Pr ) 

Pf  dan Pr berhubungan linear dalam persamaan : 
Pf  = a + b (Pr) 

 
 
Keterangan : 

= fleksibilitas transmisi harga 

b    = koefisien regresi antara Pf dan Pr 



5 

 

Pf  = harga ditingkat produsen 
Pr  = harga ditingkat konsumen 
 
Kriteria keputusan : 
1. Jika = 1 , berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen sama dengan laju perubahan 

harga ditingkat produsen. Hal ini berarti bahwa pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku 
tataniaga adalah bersaing sempurna, dan sistem tataniaga yang terjadi sudah efisien. 

2. Jika  < 1 , berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen lebih besar dibanding dengan 

laju perubahan harga di tingkat produsen. Keadaan ini bermakna bahwa pemasaran yang 
berlaku belum efisien dan pasar yang dihadapi oleh pelaku tataniaga adalah bersaing tidak 
sempurna dengan struktur pasar oligopy. 

3. Jika  > 1, maka laju perubahan harga di tingkat produsen lebih besar dibanding dengan laju 

perubahan harga di tingkat konsumen. Pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku pasar adalah 
pelaku tidak sempurna dengan struktur pasar oligopoly dalam sistem pemasaran tersebut serta 
sistem pemasaran yang berlaku belum efisien. 
 

Hambatan 
Hambatan-hambatan yang dihadapi produsen dan lembaga pemasaran dalam memasarkan 

tahu dan tempe dapat diketahui dengan melakukan wawancara secara langsung yang kemudian 
dianalisis secara desktiptif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis Pemasaran Tahu 
Saluran Pemasaran 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat dua saluran pemasaran tahu dan 
tempe di Desa Puyung yaitu : 

1. Produsen → Konsumen Akhir 
2. Produsen → Pedagang Pengecer → Konsumen Akhir 

Saluran pemasaran tahu secara sistematis dapat disajikan pada gambar di bawah ini. 
 I (22.500biji/hari atau 1.665 kg/hari)  
  
      (27.240 biji/hari atau 2.020 kg/hari)     

    II (4.740biji/hari atau 355 kg/hari)     
  
   
 Gambar 1. Saluran Pemasaran Tahu di Desa Puyung 
 

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam memasarkan tahu, pengusaha tahu 
menggunakan dua saluran pemasaran yaitu : pada saluran I yang melibatkan 19 orang responden 
pengusaha (90,48%) dengan volume penjualan sebesar 22.500 biji per hari atau 1.665 kg per 
hari. Pada saluran pemasaran II sebanyak 5 orang (20,83%) yang menjual ke pedagang pengecer 

24 Produsen 

19 

5 Pedagang Pengecer 

Konsumen Akhir 

Konsumen Akhir 
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dengan volume penjualan sebanyak 4.740 biji per hari atau 355 kg per hari. Dari 5 responden 
pengusaha tahu, terdapat 3 responden pengusaha yang selain menjual ke pedagang pengecer, 
responden juga menjual tahu langsung ke konsumen akhir dengan volume penjualan 101 kg per 
hari atau 2.760 biji per hari. 

Responden pengusaha tahu menggunakan papan atau cetakan yang berukuran 90x40 cm 
sebagai tempat untuk tahu yang sudah jadi dan akan dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang 
diinginkan. Ukuran pertama yaitu berukuran 7x6 cm, dalam satu cetakan terdiri dari 60 biji 
sehingga dalam sekali produksi menghasilkan 15.240 biji per hari. Ukuran yang kedua yaitu 
berukuran 4x5 cm, dalam satu cetakan terdiri dari 80 biji sehingga dalam sekali produksi 
menghasilkan 12.000 biji per hari. 

Dari hasil penelitian, tahu yang ukurannya lebih besar lebih banyak diproduksi oleh 
responden. Hal ini karena kosumen lebih tertarik dan lebih memilih untuk membeli tahu dengan 
ukuran yang lebih besar.Volume penjualan tahu yang berukuran besar yaitu 635 biji per hari 
sedangkan volume rata-rata penjualan tahu yang berukuran kecil yaitu 522 biji per hari. 

Saluran pemasaran tempe secara sistematis dapat disajikan pada gambar dibawah ini. 
 

      I (480 biji/hari atau 60 kg/hari)     
    
  (2.500 biji/hari atau 349 kg/hari)      
   
    II (2.020 biji/hari atau 289 kg/hari)     
             
            

 

Gambar 2. Saluran Pemasaran Tempe di Desa Puyung 

 Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam memasarkan tempe, pengusaha tempe 
menggunakan dua saluran pemasaran yaitu : pada saluran I sebanyak 2 orang responden 
(33,33%) pengusaha tempe menjual langsung ke konsumen akhir dengan volume penjualan 
sebanyak 480 biji per hari 60 kg per hari. Sedangkan pada saluran II sebanyak 4 orang responden 
(66,67%) menjual tempe kepada pedagang pengecer dengan volume penjualan sebanyak 2.020 
biji per hari atau 288 kg per hari. 

Jenis tempe yang diproduksi responden ada dua ukuran. Ukuran pertama yaitu berukuran 
17x8 cm yang sekali produksi menghasilkan 900 biji per hari, sedangkan ukuran yang kedua 
yaitu brukuran 20x8 cm yang sekali produksi menghasilkan 1.600 biji per hari. 
 Dari hasil penelitian, tempe yang ukurannya lebih kecil lebih banyak diproduksi oleh 
responden. Hal ini karena kosumen lebih tertarik dan lebih memilih untuk membeli tempe 
dengan ukuran yang lebih kecil. Volume rata-rata penjualan tempe yang berukuran besar yaitu 
300 biji per hari sedangkan volume rata-rata penjualan tempe yang berukuran kecil yaitu 267 biji 
per hari. 
 Untuk produsen tempe yang memasarkan produknya ke pedagang pengecer dengan 
alasan mereka memiliki hubungan keluarga dengan pedagang pengecer, untuk itu mereka 
berfikir supaya lebih mudah mereka menitipkan produknya kepada saudara atau anaknya yang 
merupakan produsen tahu sekaligus menjadi pedagang tempe. Selain itu, produsen menjual 
tempe ke pedagang pengecer untuk menghindari resiko kerugian apabila banyak tempe yang 

6 Produsen 

2 

4 Konsumen 
Akhir 

Pedagang Pengecer 

Konsumen 
Akhir 
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tidak laku. Apabila tempe yang tidak laku dijual maka menjadi tanggung jawab dari pedagang itu 
sendiri. Tetapi apabila pedagang pengecer tersebut merupakan keluarga (saudara/anak) dari 
produsen maka tempe yang tidak laku tersebut dikembalikan kepada produsen. 
 Dalam pemasaran tempe, dilibatkan 6 pedagang tempe yang langsung datang membeli ke 
produsen ataupun diantarkan ke pasar. Untuk pembayarannya, sebagian pedagang ada yang 
menjual dulu baru membayar ke produsen dan apabila ada yang tidak laku maka bisa 
dikembalikan lagi, tetapi sebagian pedagang juga ada yang membayar secara tunai. 
  

Biaya, Keuntungan dan Margin Pemasaran Tahu dan Tempe  
Besarnya biaya, keuntungan dan margin pemasaran tahu di Desa Puyung dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Biaya Pemasaran Tahu di Desa Puyung Tahun 2016 

No. Lembaga Pemasaran 
SP I 

(Rp/kg) (Rp/biji) (Rp/biji) 
1 Produsen 

a. Biaya Pemasaran 
1) Transportasi 
2) Retribusi 
3) Pengemasan 

b. Harga Jual 

 
 

102 
29 
68 

10.227 

 
 

12 
2 
5 

733 

 
 

13 
2 
6 

550 

2 Konsumen Akhir 
Harga Beli 
Tahu Berukuran 7x6 cm 
Tahu Berukuran 5x4 cm 

 
10.227 

 
 

733 
 

 
 
 

550 
 Total Biaya Pemasaran 199 19 21 

Sumber : Data Primer Diolah 
 
Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa pada saluran pemasaran I harga tahu ditingkat konsumen 

yaitu sebesar Rp. 10.227 per kg, Rp. 733 per biji untuk tahu berukuran 7x6 cm dan Rp. 550 per 
biji untuk tahu berukuran 5x4 cm. Produsen langsung memasarkan sendiri ke pasar karena tidak 
ada konsumen akhir yang langsung datang membeli. Misalkan ada pembeli yang langsung 
datang, konsumen tersebut berasal dari luar desa atau luar kecamatan yang kebetulan datang ke 
Desa Puyung kemudian membeli tahu kepada produsen. Hal tersebut jarang sekali ada karena 
biasanya konsumen akan membeli tahu di pasar. 

Biaya pemasaran yang dikeluarkan berupa biaya transportasi, retribusi dan pengemasan 
masing-masing sebesar Rp. 102 per kg, Rp. 29 per kg dan Rp. 68 per kg. Biaya pemasaran yang 
dikeluarkan untuk tahu yang berukuran 7x6 cm masing-masing sebesar Rp. 12 per biji, Rp. 2 per 
biji dan Rp. 5 per biji. Rata-rata biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk tahu yang berukuran 
5x4 cm masing-masing sebesar Rp. 13 per biji, Rp. 2 per biji dan Rp. 6 per biji. 

Produsen tahu memasarkan produknya mulai dari yang terdekat yaitu ke Pasar Renteng, 
Pengadang, Semparu, Kopang, bahkan ada juga yang ke Lombok Timur. Alasan produsen untuk 
memasarkan produknya ke tempat yang paling dekat yaitu supaya tidak mengeluarkan biaya 
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yang lebih besar apalagi produsen yang masih menggunakan transportasi umum. Produsen yang 
memasarkan produknya ke luar kecamatan dengan alasan karena di pasar-pasar terdekat sudah 
banyak yang berjualan dan respoden sudah mempunyai langganan sendiri ditempat respoden 
berjualan. 

Tabel 2. Rata-rata Biaya, Keuntungan dan Margin Pemasaran Tahu di Desa Puyung Tahun 2016 

No. Lembaga Pemasaran SP II 
(Rp/kg) (Rp/biji) (Rp/biji) 

1 Produsen  
Harga Jual 
Tahu Berukuran 7x6 cm 
Tahu Berukuran 5x4 cm 

 
8.750 

 
 

733 

 
 
 

550 
2 Pedagang Pengecer 

a. Harga Beli 
b.Biaya Pemasaran 

1) Transportasi 
2) Retribusi 
3) Tenaga Kerja 
4) Pengemasan 

c. Harga Jual 
d.Keuntungan Pemasaran 
e. Margin Pemasaran 

 
8.750 

 
201 
22 
27 
40 

10.500 
1.412 
1.750 

 
733 

 
13 
1 
2 
3 

875 
123 
142 

 

 
550 

 
20 
2 
2 
3 

656 
79 

106 

3 Konsumen Akhir 
Harga Beli 
Tahu Berukuran 7x6 cm 
Tahu Berukuran 5x4 cm 

 
10.500 

 
 

 
 

875 
 

 
 
 

656 
 Total Biaya Pemasaran 290 19 27 
 Total Keuntungan 1.460 123 79 
 Total Margin 1.750 142 106 

Sumber : Data Primer Diolah 
 
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada saluran pemasaran II harga tahu ditingkat produsen 

sebesar Rp. 8.750 per kg, kemudian dijual oleh pedagang pengecer kepada konsumen akhir 
dengan harga Rp. 10.500 per kg. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memasarkan tahu adalah 
biaya transportasi, retribusi, tenaga kerja dan biaya pengemasan masing-masing sebesar Rp. 201 
per kg, Rp. 22 per kg, Rp. 27 per kg, dan Rp. 40 per kg sehingga total biaya pemasaran sebesar 
Rp. 290 per kg. Total keuntungan pemasaran sebesar Rp. 1.460 per kg, dan margin pemasaran 
sebesar Rp. 1.750 per kg. 

Terdapat dua ukuran tahu yang dijual baik oleh produsen maupun pedagang pengecer. 
Ukuran yang pertama yaitu berukuran 7x6 cm yang ukurannya lebih besar dan tebal. Pada 
saluran pemasaran II rata-rata dijual dengan harga Rp. 8.750 per kg ditingkat produsen dan Rp. 
10.500 ditingkat pengecer sehingga harga per biji masing-masing sebesar Rp. 733 per biji dan 
Rp. 875 per biji. 
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Rata-rata biaya pemasaran untuk ukuran tahu yang pertama adalah sebesar Rp. 19 per biji 
masing-masing biaya transportasi, retribusi, tenaga kerja dan pengemasan sebesar Rp. 13 per biji, 
Rp. 1 per biji, Rp. 2 per biji  dan Rp. 3 per biji. Total keuntungan pemasaran sebesar Rp. 123per 
biji, dan margin pemasaran sebesar Rp.142  per biji (Lampiran 16). 

Ukuran tahu yang kedua berukuran 5x4 cm, sedikit lebih kecil daripada ukuran tahu yang 
pertama dan lebih tipis. Jadi harga untuk tahu yang berukuran kecil ditingkat produsen yaitu 
sebesar Rp. 550 per biji kemudian dijual ke konsumen akhir oleh pedagang pengecer dengan 
harga sebesar Rp. 656 per biji. 

Rata-rata biaya pemasaran untuk ukuran tahu yang kedua adalah sebesar Rp. 27 per biji, 
masing-masing biaya transportasi, retribusi, tenaga kerja dan pengemasan sebesar Rp. 20 per biji, 
Rp. 2 per biji, Rp. 2 per biji  dan Rp. 3 per biji. Total keuntungan pemasaran sebesar Rp. 79 per 
biji, dan margin pemasaran sebesar Rp. 106 per biji (Lampiran 16). 

Ukuran tahu yang lebih besar biasanya lebih diminati oleh konsumen, oleh karena itu baik 
produsen maupun pedagang pengecer lebih banyak menjual tahu yang berukuran besar. 
Sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat menonjol antara tahu yang berukuran besar dan 
kecil, rata-rata harga yang diberikan sama untuk per kilo, hanya saja volume yang diberikan 
lebih banyak tahu yang berukuran kecil. 

Rata-rata biaya pemasaran setiap kali proses pemasaran yaitu sebesar Rp. 17.417 per hari. 
Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah biaya transportasi, retribusi, tenaga kerja dan pengemasan 
masing-masing sebesar Rp. 10.417 per hari, Rp. 1.167 per hari, Rp. 2.000 per hari dan Rp. 2.167 
per hari. Rata-rata keuntungan setiap kali proses pemasaran yaitu sebesar Rp. 87.883 per hari 
(Lampiran 18). 

Tabel 3. Rata-rata Biaya Pemasaran Tempe di Desa Puyung Tahun 2016 

No. Lembaga Pemasaran SP I 
(Rp/kg) (Rp/biji) 

1 Produsen 
Biaya Pemasaran 

1) Transportasi 
2) Retribusi 
3) Pengemasan 
Total Biya Pemasaran 
Harga Jual 

 
 

171 
69 
69 

309 
10.500 

 
 

21 
9 
9 

39 
1.312 

2 Konsumen Akhir 
Harga Beli 

 
10.500 

 
1.312 

 Total Biaya Pemasaran 309 39 
Sumber : Data Primer Diolah 
 

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa pada saluran pemasaran I harga tahu ditingkat konsumen 
yaitu sebesar Rp. 10.500 per kg. Produsen langsung memasarkan sendiri ke pasar dan 
mengeluarkan biaya seperti biaya transportasi, retribusi dan pengemasan. Biaya yang 
dikeluarkan oleh produsen untuk memasarkan tahu tidak jauh berbeda dari pedagang, sehingga 
harga yang diberikan produsen juga tidak jauh berbeda yaitu sedikit lebih murah dari harga 
ditingkat pedagang pengecer yang tempat berjualannya sama. Biaya pemasaran yang dikeluarkan 
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berupa biaya transportasi, retribusi dan pengemasan masing-masing sebesar Rp. 171 per kg, Rp. 
69 per kg dan Rp. 69 per kg.  

Terdapat dua ukuran tempe yang dijual baik oleh produsen maupun pedagang pengecer. 
Ukuran yang pertama yaitu berukuran 20x8 cm yang ukurannya lebih panjang. Harga tempe 
berukuran 20x8 cm ini pada saluran pemasaran I rata-rata dijual dengan harga Rp. 10.500 per kg 
dan dalam satu kilogram berisi 6 biji. Jadi harga untuk tempe berukuran besar yaitu sebesar Rp. 
1.750  per biji. Tetapi pada saluran pemasaran I tidak ada responden yang menjual ukuran tempe 
yang berukuran besar, respoden hanya menjual tempe yang berukuran lebih kecil. Ukuran tempe 
yang dijual responden yaitu berukuran 17x8 cm yang dijual sebesar Rp. 10.500 per kilogram. 
Dalam satu kilogram berisi 8 biji sehingga dijual sebesar Rp. 1.312 per biji. Biaya pemasaran 
yang dikeluarkan masing-masing sebesar Rp. 21 per biji, Rp. 9 per biji dan Rp. 9 per biji. 

Tabel 4. Rata-rata Biaya, Keuntungan dan Margin Pemasaran Tempe di Desa Puyung Tahun 
2016 

No. Lembaga Pemasaran SP II 
(Rp/kg) (Rp/biji) (Rp/biji) 

1 Produsen  
Harga Jual 
Tempe Berukuran 7x6 cm 
Tempe Berukuran 5x4 cm 

 
9.167 

 
 

 
 

1.556 

 
 
 

1.156 
2 Pedagang Pengecer 

a. Harga Beli 
b.Biaya Pemasaran 
1) Transportasi 
2) Retribusi 
3) Tenaga Kerja 
4) Pengemasan 
c. Harga Jual 
d.Keuntungan Pemasaran 
e. Margin Pemasaran 

 
9.167 

 
308 
40 
83 
68 

11.000 
1.336 
1.833 

 
1.556 

 
44 
5 

17 
9 

1.833 
205 
278 

 
1.156 

 
41 
5 
9 
8 

1.375 
159 
219 

3 Konsumen Akhir 
Harga Beli 
Tempe Berukuran 7x6 cm 
Tempe Berukuran 5x4 cm 

 
11.000 

 

 
 

1.833 
 

 
 
 

1.375 
 Total Biaya Pemasaran 499 75 63 
 Total Keuntungan 1.334 202 156 
 Total Margin 1.833 277 219 

Sumber : Data Primer Diolah 
 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa pada saluran pemasaran II harga tahu ditingkat produsen 
sebesar Rp. 9.167 per kg, dijual oleh pedagang pengecer kepada konsumen akhir dengan harga 
Rp. 11.000 per kg. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memasarkan tempe adalah biaya 
transportasi, retribusi, tenaga kerja dan biaya pengemasan masing-masing sebesar Rp. 308 per 
kg, Rp.40 per kg, Rp. 83 per kg, dan Rp. 68 per kg sehingga total biaya pemasaran sebesar Rp. 
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498 per kg. Total keuntungan pemasaran sebesar Rp. 1.334 per kg, dan margin pemasaran 
sebesar Rp. 1.833 per kg. 

Terdapat dua ukuran tempe yang dijual baik oleh produsen maupun pedagang pengecer. 
Ukuran yang pertama yaitu berukuran 17x8 cm yang ukurannya lebih panjang. Pada saluran 
pemasaran II rata-rata dijual dengan harga Rp. 9.167 per kg ditingkat produsen dan Rp. 11.000 
ditingkat pengecer sehingga harga per biji masing-masing sebesar Rp. 1.556 per biji dan          
Rp. 1.833 per biji. Rata-rata biaya pemasaran untuk ukuran tempe yang pertama adalah sebesar 
Rp. 75 per biji, masing-masing biaya transportasi, retribusi, tenaga kerja dan pengemasan sebesar 
Rp. 44 per biji, Rp. 5 per biji, Rp. 17 per biji dan Rp. 9 per biji. Total keuntungan pemasaran 
sebesar Rp. 202 per biji, dan margin pemasaran sebesar Rp. 277 per biji (Lampiran 21). 
 Ukuran tempe yang kedua yaitu berukuran 17x8 cm yang sedikit lebih kecil daripada 
ukuran tempe yang pertama. Pada saluran pemasaran II rata-rata dijual dengan harga Rp. 9.167 
per kg ditingkat produsen dan Rp. 11.000 ditingkat pengecer sehingga harga per biji masing-
masing sebesar Rp. 1.156 per biji dan Rp. 1.375  per biji. Rata-rata biaya pemasaran untuk 
ukuran tempe yang kedua adalah sebesar Rp. 63 per biji, masing-masing biaya transportasi, 
retribusi, tenaga kerja dan pengemasan sebesar Rp. 41 per biji, Rp. 5 per biji, Rp. 9 per biji dan 
Rp. 8 per biji. Total keuntungan pemasaran sebesar Rp.156 per biji, dan margin pemasaran 
sebesar Rp. 219 per biji (Lampiran 21). 

Rata-rata biaya pemasaran setiap kali proses pemasaran yaitu sebesar Rp. 19.333. Biaya-
biaya yang dikeluarkan adalah biaya transportasi, retribusi, tenaga kerja dan pengemasan 
masing-masing sebesar Rp. 17.500, Rp. 1.500, Rp. 2.000, dan Rp. 2.333 per hari (Lampiran 23). 

Efisiensi Pemasaran 
Untuk dapat mengukur efisiensi pemasaran dalam penelitian ini, maka dapat diukur dengan 

cara menganalisis fleksibilitas transmisi harga. 

Tabel 5. Fleksibilitas Transmisi Harga 

Uraian dan Efisiensi Pemasaran 
Jenis Produk dan Saluran Pemasaran 
Tahu Tempe 

SP I SP II SP I SP II 

1. Fleksibilitas Transmisi Harga 
1 0,483 1 2,172 

2. Efisiensi Pemasaran Efisien  Belum Efisien Efisien  Belum Efisien 
Sumber : Data Primer Diolah 

 Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa fleksibilitas transmisi harga pemasaran tahu 
pada saluran pemasaran I sebesar 1 (1/n=1) dan bisa dikatakan sudah efisien. 

Fleksibilitas transmisi harga pada saluran pemasaran I sebesar 1 berarti apabila harga naik 
pada tingkat konsumen sebesar 1% maka harga di tingkat produsen juga akan naik sebesar 1%. 
Artinya laju perubahan harga ditingkat konsumen sama dengan laju perubahan harga ditingkat 
produsen. Hal ini berarti bahwa pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku tataniaga adalah 
bersaing sempurna. Pada saluran pemasaran II fleksibilitas transmisi harga sebesar 0,483 (1/n<1) 
yang artinya pemasaran belum efisien berarti apabila harga naik pada tingkat konsumen sebesar 
1% maka harga di tingkat produsen naik sebesar 0,483%. Artinya laju perubahan harga ditingkat 
konsumen lebih besar dibanding dengan laju perubahan harga ditingkat produsen. Keadaan ini 
bermakna bahwa pemasaran yang berlaku belum efisien dan pasar yang dihadapi oleh pelaku 
tataniaga adalah bersaing tidak sempurna dengan struktur pasar oligopoli. 
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Pemasaran tempe pada saluran pemasaran I sebesar 1 (1/n=1) yang artinya sudah efisien 
berarti apabila harga naik pada tingkat konsumen sebesar 1% maka harga di tingkat produsen 
juga akan naik sebesar 1%. Artinya laju perubahan harga ditingkat konsumen sama dengan laju 
perubahan harga ditingkat produsen. Hal ini berarti bahwa pasar yang dihadapi oleh seluruh 
pelaku tataniaga adalah bersaing sempurna. Pada saluran pemasaran II fleksibilitas transmisi 
harga sebesar 2,172 (1/n>1)  yang artinya pemasaran belum efisien berarti apabila harga naik 
pada tingkat konsumen sebesar 1% maka harga di tingkat produsen naik sebesar 2,172%. Artinya 
laju perubahan harga ditingkat produsen lebih besar dibanding dengan laju perubahan harga 
ditingkat konsumen. Pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku pasar adalah persaingan tidak 
sempurna dengan struktur pasar oligopoli. 

 
 

KESIMPULAN 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditari kesimpulan sebagai 
berikut : 
1) Pemasaran tahu dan tempe di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah 

melalui dua saluran pemasaran yaitu : 
a. Saluran I : Produsen → Konsumen Akhir 
b. Saluran II : Produsen → Pedagang Pengecer → Konsumen Akhir 

2) Rata-rata biaya pemasaran tahu sebesar Rp 290 per kg, sedangkan rata-rata biaya pemasaran 
tempe sebesar Rp 499 per kg. Rata-rata keuntungan pemasaran tahu sebesar Rp 1.460 per kg, 
sedangkan rata-rata keuntungan pemasaran tempe sebesar Rp 1.334 per kg. Rata-rata margin 
pemasaran tahu sebesar Rp 1.750 per kg, sedangkan rata-rata margin pemasaran tempe 
sebesar Rp 1.833 per kg. 

3) Fleksibilitas transmisi harga pemasaran tahu pada saluran pemasaran I sebesar 1(1/n=1) yang 
artinya sudah efisien. Sedangkan pada saluran pemasaran II fleksibilitas transmisi harga 
sebesar 0,483 (1/n<1) yang artinya pemasaran belum efisien. Pemasaran tempe pada saluran 
pemasaran I sebesar (1/n=1) yang artinya sudah efisien. Sedangkan pada saluran pemasaran II 
fleksibilitas transmisi harga sebesar 2,172 (1/n>1)  yang artinya pemasaran belum efisien. 
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan : 

1. Untuk pengusaha dan pedagang tahu tempe yang belum mempunyai alat transportasi pribadi, 
sebaiknya menggunakan alat transportasi yang biayanya paling murah supaya biaya 
transportasi yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi. 

2. Untuk pengusaha dan pedagang tahu tempe supaya bisa menentukan harga sesuai dengan 
yang diinginkan konsumen dan disesuaikan dengan biaya-biaya pemasaran yang dikeluarkan 
sehingga keuntungan yang diterima bisa lebih besar. 

3. Untuk pengusaha dan pedagang yang ingin mengembangkan usahanya tetapi tidak 
mempunyai cukup modal dan tidak berani untuk meminjam ke Bank, sebaiknya memilih 
pinjaman selain pada Bank. 

4. Untuk pemerintah diharapkan dapat membantu para pegusaha tahu dan tempe dengancara 
memperbaiki fasilitas pembuangan limbah yang sudah tidak berfungsi lagi supaya tidak 
mengganggu warga sekitar akibat limbah yang dibuang sembarangan. 



13 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Rachman, Benny. 2001. Dinamika Harga dan Perdagangan Komoditas Jagung. 
Http://www.ojs.unud.a.id [18 Desember 2015]. 

Soekartawi. 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian : 
Teori dan Aplikasinya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Surakhmad, W. 1990. Dasar-dasar Teknik Research. Pengantar Metodelogi Ilmiah. Tarsito 
Bandung. 

Wulandari, 2008. Analisis Pemasaran Tahu di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
http://analisispemasarantahu/PDF. [7 Desember 2015]. 

 

http://www.ojs.unud.a.id/
http://analisispemasarantahu/PDF.%20%5b7

