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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis saluran 

pemasaran bawang merah di daerah penelitian; (2) Untuk menganalisis fungsi-

fungsi pemasaran bawang merah yang dilakukan setiap lembaga pemasaran di 

daerah penelitian; dan (3) Untuk menganalisis tingkat efesiensi setiap saluran 

pemasaran bawang merah di daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 

petani responden sebanyak 33 orang dan 15 pedagang responden yang terdiri dari 

Pedagang Pengumpul Desa, Pedagang Pengumpul Kecamatan, Pedagang 

Pengumpul Kabupaten, Pedagang Besar, dan Pedagang Pengecer. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Terdapat empat saluran 

pemasaran di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok 

Timur, yaitu : (I) Petani – Pedagang Pengumpul Desa – Pedagang Pengumpul 

Kecamatan – Pedagang Besar – Pedagang Pengecer – Konsumen, (II) Petani – 

Pedagang Pengumpul Kecamatan – Pedagang Besar – Pedagang Pengecer – 

Konsumen, (III) Petani – Pedagang Pengumul Kabupaten – Pedagang Besar – 

Pedagang Pengecer – Konsumen, (IV) Petani – Pedagang Pengumpul Kabupaten 

– Pedagang Pengecer – Konsumen; (2) Lembaga pemasaran melaksanakan

minimal 10 fungsi pemasaran dalam melakukan pemasaran bawang merah yakni 

oleh pedagang pengumpul desa dan yang paling banyak melakukan fungsi 

pemasaran adalah pedagang pengecer yakni sebanyak 15 fungsi pemasaran; (3) 

Dari keempat saluran pemasaran di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba, 

disimpulkan bahwa saluran pemasaran IV merupakan saluran pemasaran paling 

efisien. 

Kata kunci : Analisis, Pemasaran, dan Bawang Merah 

Keterangan : * : Mahasiswa 

** : Dosen Pembimbing Utama 

*** : Dosen Pembimbing Pendamping 
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MARKETING ANALYSIS OF ONION IN THE VILLAGE OF MAMBEN 

DAYA DISTRICT OF WANASABA, EAST LOMBOK 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this study are: (1) To analyze the marketing channels of onion in 

the study area; (2) To analyze the marketing functions onion performed each 

marketing agencies in the area of research; and (3) To analyze the level of 

efficiency of each marketing channel onion in the research area. This research was 

conducted in the Village of  Mamben Daya District of  Wanasaba Middle East 

Lombok of the number of farmer respondents were 33 and 15 merchant 

respondents consisting of Trader Gatherer Village, Trader Gatherer Districts, 

District Collectors Traders, Wholesalers, Retailers and Traders. 

The results showed that: (1) There are four marketing channels in the Village of  

Mamben Daya District of  Wanasaba Middle East Lombok, namely: (i) Farmer - 

Trader Gatherer Village - Trader Gatherer Subdistrict - Wholesalers - Wholesalers 

Retailers - Consumers, (II) Farmers - Traders the District Collectors - Wholesalers 

- Wholesalers Retailers - Consumers, (III) Farmer - Trader Pengumul District - 

Wholesalers - Wholesalers Retailers - Consumers, (IV) Farmer - Trader Gatherer 

District - Wholesalers Retailers - Consumers; (2) Institute of carrying out a 

minimum of 10 marketing marketing functions in doing marketing onion namely 

by collectors village and did most of the marketing function is a retailer that as 

many as 15 marketing function; (3) Of the four marketing channels in the Village 

of  Mamben Daya District of  Wanasaba, concluded that the marketing channel IV 

is the most efficient marketing channels. 

 

Keywords: Analysis, Marketing, and Shallots 

PENDAHULUAN 

Bawang merah termasuk komoditas utama dalam prioritas pengembangan 

sayuran dataran rendah di Indonesia, karena selain sudah ratusan tahun lamanya 

dibudidayakan, sekaligus merupakan salah satu sumber pandapatan petani 

maupun negara. 

Bawang merah merupakan salah satu sayuran yang didayagunakan untuk 

bahan bumbu dapur sehari-hari dan juga dijadikan obat tradisional untuk 

pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu penyebaran bawang merah 

harus merata di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan tiap-tiap daerah akan 

bawang merah dapat terpenuhi. 
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Bawang merah termasuk tanaman yang paling sering ditanam di desa 

Mamben Daya selain jagung dan padi. Data yang diperoleh dari penyuluh 

pertanian desa Mamben Daya bahwa luas panen mencapai 20 ha, meskipun 

demikian para petani banyak juga yang bertani bawang merah di luar Desa 

Mamben Daya. 

Tahun 2014 produksi bawang merah diperkirakan dapat mencapai lebih 

dari satu juta ton atau lebih tinggi dari realisasi produksi tahun lalu yang sekitar 

820.000 ton - 900.000 ton. Sampai bulan Mei saja, realisasi produksinya sudah 

hampir mencapai 600.000 ton. Saat ini sentra produksi bawang merah sudah 

mulai merata tak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa seperti Enrekang, 

Sulawesi Selatan dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebentar lagi yang mau panen 

besar di Bima. Ada sekitar 5.000 hektare (ha) lahan bawang merah di Bima sudah 

siap dipanen. Selain Bima, sentra produksi bawang merah di Brebes, Jawa Tengah 

dan Cirebon juga mulai panen. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, tahun 

lalu luas panen bawang merah sekitar  94.898 ha. Tahun ini, diperkirakan luas 

panen bawang merah dapat meningkat menjadi lebih dari 100.000 ha (Sunarto, 

2014). 

Kebutuhan bawang merah tidak setiap saat dapat terpenuhi. Walaupun 

bawang merah mudah diusahakan dan selalu ditanam, namun pada saat tertentu  

persediaan bawang merah di pasaran dapat berkurang. Dengan basis data yang 

memadai dapat diperkirakan produksi atau kebutuhan secara lebih tepat. Dari data 

ini kita baru dapat dilakukan pengembangan daerah yang pantas menjadi sentra 

bawang merah hingga produksi bawang merah sesuai dengan kebutuhan sehingga 

pasokan komoditas ini lebih terjamin. Penataan wilayah sentra juga akan 

memudahkan pedagang melakukan pengangkutan sehingga biaya transportasi 

lebih murah. Selama ini pedagang mengalami kesulitan melakukan pengumpulan 

bawang merah karena wilayah penghasil bawang merah terpencar sehingga 

mengakibatkan ongkos transportasi mahal. Pada akhirnya biaya ini akan 

dibebankan kepada petani (Lubis, 2008). 

Di daerah penelitian terdapat banyak petani yang menggantungkan 

nasibnya dengan bertani bawang merah. Sehingga muncul beberapa pedagang 

http://www.tribunnews.com/tag/bawang-merah/
http://www.tribunnews.com/tag/bawang-merah/
http://www.tribunnews.com/tag/bawang-merah/
http://www.tribunnews.com/tag/bawang-merah/
http://www.tribunnews.com/tag/bawang-merah/
http://www.tribunnews.com/tag/bawang-merah/
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pengumpul yang berasal dari daerah penelitian sendiri. Meskipun demikian, antara 

petani dan pedagang pengumpul masih terlihat perbedaan pendapatan, dimana 

petani sepertinya belum dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil 

bertani bawang merah, sedangkan para pedagang pengumpul jauh terlihat lebih 

menonjol dalam hal ekonomi. Hal ini merupakan salah satu alasan peneliti untuk 

meneliti proses pemasaran bawang merah di desa Mamben Daya. 

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting setelah selesainya proses 

produksi pertanian. Kondisi pemasaran menimbulkan suatu siklus atau lingkaran 

pasar suatu pasar komoditas. Bila pemasaran tidak baik, dapat disebabkan karena 

daerah produsen terisolasi, tidak ada pasar, rantai pemasaran terlalu panjang, atau 

hanya ada satu pembeli, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini sudah pasti 

merugikan pihak produsen. Disadari bahwa kondisi tersebut masih banyak dan 

sering ditemui di seluruh bagian nusantara. Sehingga pantas dikatakan bahwa 

efisiensi di bidang pemasaran dalam negeri masih rendah (Daniel, 2004). 

Menurut Daniel (2004) sistem pemasaran (tata niaga/marketing) baru 

dikatakan efisien apabila: 

1) Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani/produsen kepada konsumen 

dengan biaya yang serendah-rendahnya, dan 

2) Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang 

dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam 

kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut. 

Pemasaran produk agraris, termasuk hortikultura, cendurung merupakan 

proses yang agak kompleks, sehingga saluran distribusi lebih panjang dan 

mencakup lebih banyak perantara. Ada beberapa ciri produksi pertanian yang 

mempengaruhi pemasaran hasil pertanian : Pertama, produksi dilakukan secara 

kecil-kecilan. Kedua, produksi terpencar. Ketiga, produksi musiman, 

menyebabkan kesulitan dalam tataniaga, yang mengharuskan adanya fasilitas- 

fasilitas penyimpanan yang sudah pasti menyebabkan bertambahnya biaya 

tataniaga (Lubis, 2008). 

Proses produksi baru dapat berjalan bila persyaratan yang dibutuhkan 

tanaman, ternak, ataupun ikan dapat terpenuhi. Persyaratan ini lebih dikenal 
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dengan nama faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari empat komponen, yaitu 

tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau menejemen (pengelolaan) (Daniel, 

2004). 

Pemasaran adalah proses bisnis yang dinamis, sebuah proses integral yang 

menyeluruh, bukan gabungan aneka fungsi dan pranata yang terurai. Pemasaran 

bukan kegiatan tunggal atau kegiatan gabungan. Pemasaran adalah hasil interaksi 

dari berbagai kegiatan (Abdullah & Tantri, 2012). 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis saluran 

pemasaran bawang merah di daerah penelitian; (2) Untuk menganalisis fungsi-

fungsi pemasaran bawang merah yang dilakukan setiap lembaga pemasaran di 

daerah penelitian; dan (3) Untuk menganalisis tingkat efesiensi setiap saluran 

pemasaran bawang merah di daerah penelitian. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Sehubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti 

menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

tidak mementingkan  kedalaman data, akan tetapi bagaimana dapat merekam data 

sebanyakbanyaknya dari populasi yang luas (Masyhuri & Zainuddin, 2011). 

Penelitian ini dilakukan di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba 

Kabupaten Lombok Timur ditetapkan secara purposive (sengaja). Untuk 

penentuan jumlah petani responden dilakukan dengan menggunakan rumus 

slovin, sehingga ditentukan petani responden sebanyak 33 orang. Sedangkan 

untuk responden lembaga pemasaran menggunakan metode penelusuran. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh  dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara langsung dengan petani bawang merah dan semua pihak yang terkait 

dengan pemasaran bawang merah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pertanian Kabupaten 

Lombok Timur, Balai Pertanian dan Peternakan (BPP) Kecamatan Wanasaba, 

Kantor Kepala Desa Mamben Daya serta literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 



6 
 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis saluran 

pemasaran, fungsi pemasaran, dan efisiensi pemasaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Saluran Pemasaran 

 Untuk mengetahui saluran pemasaran bawang merah di daerah 

penelitian dilakukan dengan cara penelusuran dari tingkat petani hingga ke 

konsumen akhir. 

Hasil penelitian di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba dapat 

disimpulkan bahwa terdapat empat saluran pemasaran bawang. Keempat saluran 

pemasaran tersebut disajikan pada Gambar 4.1. 

 

SP I :  

 

SP II : 

 

SP III : 

 

SP IV : 

 

Gambar 4.1. Saluran Pemasaran Bawang Merah di Desa Mamben Daya 

Kecamatan Wanasaba Tahun 2015 

Dari keempat saluran pemasaran tersebut dapat dikemukakan bahwa 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran bawang merah di Desa 

Mamben Daya adalah Pedagang Pengumpul Desa (PPD), Pedagang Pengumpul 

Kecamatan (PPK), Pedagang Pengumpul Kabupaten (PPKb), Pedagang Besar dan 

Pedagang Pengecer. 

Pedagang Pengumpul Desa (PPD) adalah lembaga pemasaran yang 

membeli bawang merah dari petani dalam satu desa dan dijual ke lembaga 

pemasaran lainnya. Pedagang Pengumpul Kecamatan (PPK) adalah lembaga 

pemasaran yang membeli bawang merah dari petani atau lembaga pemasaran lain 

Konsumen PPK PPD Petani PPKb P. Besar Pengecer 

Konsumen Pengecer P. Besar PPK Petani 

Konsumen Pengecer P. Besar PPKb Petani 

PPKb Pengecer Konsumen Petani 
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dalam satu kecamatan kemudian dijual ke lembaga pemasaran lainnya. Pedagang 

Pengumpul Kabupaten (PPKb) adalah lembaga pemasaran yang membeli bawang 

merah dari petani atau lembaga pemasaran lain dalam satu kabupaten kemudian 

dijual ke lembaga pemasaran lainnya. Pedagang Besar adalah lembaga pemasaran 

yang membeli bawang merah dari lembaga pemasaran lain dan dijual ke lembaga 

pemasaran. Pedagang Besar dalam proses pemasaran bawang merah tidak 

bertemu dengan petani. Sedangkan Pengecer adalah adalah lembaga pemasaran 

yang membeli bawang merah dari lembaga pemasaran lain dan dijual ke 

konsumen. 

Diketahui bahwa pemasaran bawang merah di Desa Mamben Daya 

Kecamatan Wanasaba melibatkan  sebanyak 33 orang petani responden. Petani 

menjual hasil produksinya melalui saluran pemasaran I, yaitu petani bawang 

merah ke pedagang pengumpul desa, selanjutnya pedagang pengumpul desa 

menjual ke pedagang pengumpul  kecamatan, kemudian pedagang pengumpul 

kecamatan menjual  ke pedagang besar dan ke pedagang pengecer, hingga 

akhirnya sampai ke tangan konsumen. Sedangkan pada saluran pemasaran II 

petani menjual produksi bawang merahnya ke pedagang pengumpul kecamatan, 

kemudian ke pedagang besar, selanjutnya ke pedagang pengecer dan kemudian 

pengecer menjualnya ke konsumen.  

Pada saluran pemasaran III petani menjual hasil produksi bawang 

merahnya ke pedagang pengumpul kabupaten yang kemudian pedagang 

pengumpul kabupaten menjual lagi ke pedagang besar yang berada di Lombok 

Timur. Pedagang besar menjual lagi ke pedagang pengecer yang berada di 

beberapa pasar di pulau Lombok dan pedagang pengecer ke konsumen akhir. 

Harga bawang merah seluruhnya ditentukan oleh kesepakatan dari petani dan 

lembaga pemasaran, sehingga petani menerima harga sesuai dengan hasil 

kesepakatan bersama lembaga pemasaran. 

Petani menjual hasil produksinya kepada pedagang pengumpul kabupaten, 

oleh pedagang pengumpul kabupaten langsung di jual kepada pengecer, hingga 

akhirnya sampai ke tangan konsumen. Proses ini terjadi pada saluran pemasaran 

IV yang merupakan saluran terpendek dari empat saluran pemasaran yang ada 
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pada proses pemasaran bawang merah di Desa Mamben Daya Kecamatan 

Wanasaba. 

Pemasaran Bawang Merah di Setiap Pelaku Pasar 

Pemasaran Bawang Merah di Tingkat Petani 

Berdasarkan hasil penelitian, varietas bawang merah yang dijual oleh 

petani di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba adalah bawang merah 

Filipina, bawang merah Vietnam, dan bawang merah Bongor. Sebanyak 18 petani 

responden (54,54%) menanam varietas bawang merah vietnam, selanjutnya 

bawang merah Filipina ditanam oleh 10 orang petani responden (30,30%), dan 

bawang merah varietas Bongor hanya ditanam oleh 5 orang petani responden 

(15,15%). Masing-masing varietas bawang merah memiliki harga jual yang 

berbeda-beda seperti yang telah disajikan pada tebel 4.6. Perbedaan harga tersebut 

dipengaruhi oleh harga bibit dari masing-masing varietas bawang merah yang 

berbeda dan tentu kualitasnya juga berbeda. Harga bawang merah varietas Filipina 

per kwintal berkisar antara Rp. 2.900.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00, sedangkan 

bawang merah varietas Vietnam harganya sekitar Rp. 2.300.000,00 sampai Rp. 

2.500.000,00 per kwintalnya, dan varietas bawang merah yang paling murah 

yakni bawang merah Bongor harganya Rp. 2.000.000,00 per kwintal. Harga 

tersebut berlaku ketika peneliti sedang melakukan penelitian di Desa Mamben 

Daya Kecamatan Wansaba. Dalam penelitian ini, volume petani diambil dalam 

satu periode panen. 

Pemasaran Bawang Merah di Tingkat Pedagang Pengumpul Desa 

Pedagang pengumpul desa yang terlibat dalam pemasaran bawang merah 

di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba berjumlah dua orang. Pedagang 

pengumpul desa langsung membeli bawang merah ke petani secara borongan. 

Para pedagang tersebut mendatangi petani langsung ke lokasi sawahnya. Hal 

tersebut dilakukan untuk mempermudah petani dalam menjual produksi bawang 

merahnya. Frekuensi pembelian pedagang pengumpul desa dilakukan setiap kali 
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ada petani yang sedang panen atau ada petani yang menghubungi pedagang 

pengumpul desa. 

Bawang merah tersebut dibeli oleh pedagang pengumpul desa per minggu 

dengan harga rata-rata Rp. 750.000,00 per kwintal dengan nilai beli rata-rata Rp. 

10.500.000,00 dan dijual ke pedagang pengumpul kecamatan dengan harga rata-

rata Rp. 950.000,00 per kwintal dengan frekuensi penjualan sekali dalam satu 

minggu. Nilai jual rata-rata sebesar Rp. 11.900.000,00. Biaya pemasaran yang 

dikeluarkan rata-rata sebesar Rp. 140.000,00 sehingga pedagang pengumpul desa 

memperoleh keuntungan pemasaran rata-rata sebesar Rp. 1.260.000,00. Bentuk 

penjualan bawang merah yang dilakukan oleh pedagang pengumpul desa sama 

seperti bawang merah yang diterima dari petani, dapat dikatakan pedagang 

pengumpul desa hanya sebagai makelar. Pedagang pengumpul berperan di dalam 

saluran pemasaran I dalam membantu petani bawang merah yang lokasinya jauh 

dari pasar. Pedagang pengumpul desa hanya akan membeli bawang merah dari 

petani yang menghubunginya dan lokasi sawah atau tempat panennya jauh dari 

jalan dibanding dengan petani lainnya. 

Pemasaran Bawang Merah di Tingkat Pedagang Pengumpul Kecamatan 

Pedagang pengumpul kecamatan dalam penelitian ini berjumlah dua 

orang. Pedagang pengumpul kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pedagang yang membeli bawang merah dari pedagang pengumpul desa 

dan petani lainnya yang berada di desa yang berbeda dalam satu kecamatan. 

Pedagang pengumpul kecamatan membeli bawang merah dari petani dengan cara 

mendatangi petani langsung ke sawah. Sedangkan dari pedagang pengumpul desa, 

pedagang pengumpul kecamatan menerima barang di tempatnya, dengan kata lain 

bahwa pedagang pengumpul desa yang mendatangi pedagang pengumpul 

kecamatan, namun biaya transportasi ditanggung pedagang pengumpul 

kecamatan, pedagang pengumpul desa hanya mengeluarkan biaya tenaga kerja. 

Pedagang pengumpul kecamatan membeli bawang merah dengan harga 

rata-rata Rp. 850.000,00 per kwintal di tingkat petani (saluran pemsaran II) dan 

Rp. 950.000,00 per kwintal di tingkat pedagang pengumpul desa (saluran 
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pemasaran I). Kemudian bawang merah tersebut dijual ke pedagang besar dengan 

harga Rp. 1.400.000,00 per kwintal. Dalam satu minggu semua bawang merah 

habis terjual. 

Pemasaran Bawang Merah di Tingkat Pedagang Pengumpul Kabupaten 

Pedagang pengumpul kabupaten merupakan pedagang yang membeli 

bawang merah dari pedagang pengumpul kecamatan. Dalam penelitian ini 

pedagang pengumpul kabupaten berjumlah dua orang. Dua pedagang pengumpul 

kabupaten adalah pedagang yang sering tempat petani menjual hasil usahatani 

bawang merahnya. Sama seperti pedagang pengumpul kecamatan, pedagang 

pengumpul kabupaten juga mendatangi petani untuk membeli bawang merah 

mereka. Dari dua orang responden, satu orang menjual habis bawang merah yang 

dibeli dalam satu minggu, dan satu orang lagi tidak langsung menjual habis 

bawang merahnya. 

Harga yang dibayar untuk bawang merah di tangan petani sebesar Rp. 

950.000,00 per kwintal. Selanjutnya menjual ke pedagang besar dengan harga Rp. 

1.500.000,00 per kwintal (saluran pemasaran III) dan langsung ke pedagang 

pengecer dengan harga Rp. 1.900.000,00 per kwintal (saluran pemasaran IV). 

Pemasaran Bawang Merah di Tingkat Pedagang Besar 

Pedagang besar membeli bawang merah dari pedagang pengumpul 

kabupaten dan pedagang pengumpul kecamatan kemudian menjualnya ke 

pedagang pengecer dan pedagang besar di luar daerah. Dalam penelitian ini 

pedagang besar berjumlah dua orang. Dua orang ini adalah pedagang yang sering 

menampung bawang merah dari petani di Desa Mamben Daya Kecamatan 

Wanasaba. Pedagang besar ini juga menerima pengiriman bawang merah dari 

Pulau Sumbawa dan dari beberapa daerah di Pulau Lombok. Berdasarkan 

penelitian, dalam satu minggu pedagang besar membeli bawang merah dalam satu 

hari 7 – 8 kwintal, apabila bawang merah di Sumbawa sudah mulai panen. 

Pedagang besar membeli bawang merah dari pedagang pengumpul 

kecamatan (saluran pemasaran I dan II) dan pedagang pengumpul kabupaten 
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(saluran pemasaran III dan IV) dengan harga Rp. 1.500.000,00 per kwintal. 

Selanjutnya pedagang besar menjual ke pengecer dengan harga per kwintalnya 

adalah Rp. 1.900.000,00. Selain ke pedagang pengecer, pedagang besar juga 

menjual bawang merah ke pedagang besar lainnya di luar daerah. Sama halnya 

dengan pedagang pengumpul kabupaten, pedagang besar tidak langsung menjual 

semua bawang merahnya dalam satu minggu. 

Pemasaran Bawang Merah di Tingkat Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran ini berjumlah 7 

orang, 5 orang dari Lombok timur dan 2 orang dari Lombok Tengah. Lima 

Pedagang pengecer yang berasal dari Lombok Timur membeli bawang merah 

dengan cara langsung ke tempat pedagang besar. Hal ini dilakukan karena lokasi 

pasar sangat dekat dengan tempat pedagang besar. Sedangkan untuk dua pedagang 

pengecer yang berasal dari Lombok Tengah menerima bawang merah langsung di 

pasar, bawang merah dibawa ke pasar oleh pedagang pengumpul kabupaten. 

Pedagang pengecer membeli dan menjual bawang merah dengan harga 

yang berbeda sesuai dengan varietas bawang merah tersebut. Pedagang pengecer 

biasanya menjual varietas bawang merah Vietnam dan Bongor. Untuk varietas 

bawang merah Filipina biasanya tidak untuk dikonsumsi, melainkan dijadikan 

umbi bibit bawang merah. Pedagang pengecer yang menjual varietas bawang 

merah Vietnam dan varietas bawang merah Bongor hanya 2 orang pedagang 

pengecer responden, sedangkan yang lainnya hanya menjual varietas bawang 

merah Bongor. 

Harga beli bawang merah rata-rata Rp. 1.900.000,00 per kwintal baik di 

pedagang besar maupun di pedagang pengumpul kabupaten dan harga jual ke 

konsumen rata-rata Rp. 2.420.000,00 per kwintal. 

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Petani dan Lembaga Pemasaran 

Fungsi pemasaran merupakan unsur penting dalam proses pemasaran 

bawang merah. Fungsi pemasaran dilakukan oleh masing-masing lembaga 
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pemasaran untuk memperlancar penyampaian hasil produksi bawang merah dari 

pihak petani bawang merah hingga kepada konsumen akhir. 

Dalam proses pemasaran bawang merah, fungsi-fungsi pemasaran yang 

dilaksanakan oleh petani dan lembaga bervariasi. Setiap lembaga akan melakukan 

fungsi pemasaran mulai dari fungsi pembelian  hingga ke fungsi penjualan. 

Konsekuensi dari pelaksanaan fungsi ini adalah munculnya biaya-biaya setiap 

fungsi. Semakin banyak fungsi pemasaran yang dilakukan oleh petani dan 

lembaga pemasaran, maka semakin banyak juga biaya yang akan dikeluarkan oleh 

petani dan lembaga pemasaran. Sebaliknya jika fungsi pemasaran yang 

diperankan oleh petani dan lembaga pemasaran semakin sedikit, maka biaya yang 

dikeluarkan akan semakin berkurang. Fungsi pemasaran bawang merah yang 

dilakukan masing-masing lembaga pemasaran dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa setiap lembaga pemasaran 

memerankan fungsi pemasaran yang berbeda-beda. Setiap lembaga pemasaran 

memerankan fungsi pemasaran paling sedikit 10 fungsi yaitu oleh Pedagang 

Pengumpul Desa. Sebaliknya Pedagang Pengecer adalah lembaga pemasaran yang 

paling banyak melakukan fungsi pemasaran yakni sebanyak 15 fungsi. Semua 

lembaga pemasaran di Desa Mamben Daya tidak melakukan fungsi assembling, 

menciptakan permintaan, serta perencanaan dan pengembangan produk, karena 

semua lembaga pemasaran tersebut membeli barang merah untuk dijual kembali, 

tidak membutuhkan cara khusus untuk menarik minat pembeli, bukan untuk 

diproduksi atau dikonsumsi.  Untuk lebih rinci akan dibahas mengenai fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh petani dan lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam pemasaran bawang merah di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba. 
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Tabel 4.7. Fungsi Pemasaran yang Dilakukan dalam Proses Pemasaran Bawang 

Merah di Desa Mamben Daya kecamatan Wanasaba Tahun 2015 

 

Fungsi Pemasaran Petani PPD PPK PPKb P. Besar Pengecer 

a) Fungsi Pertukaran       

1) Fungsi Pembelian       

i) Perencanaan X √ √ √ √ √ 

ii) Mencari Kontak X √ √ √ √ √ 

iii) Assembling X X X X X X 

iv) Mengadakan 

Perundingan 
X √ √ √ √ √ 

v) Kontak X √ √ √ √ √ 

2) Fungsi Penjualan       

i) Perencanaan dan 

Pengembangan 

Produk 

√ X X X X X 

ii) Mencari Kontak √ √ √ √ √ √ 

iii) Menciptakan 

Permintaan 
X X X X X X 

iv) Negosiasi √ √ √ √ √ √ 

v) Kontak √ √ √ √ √ √ 

b) Fungsi Fisik       

1) Fungsi Pengangkutan X X √ √ √ √ 

2) Fungsi Penyimpanan X X X √ √ √ 

3) Pemrosesan X X X X X √ 

c) Fungsi Penyedia Sarana       

1) Informasi Pasar √ √ √ √ √ √ 

2) Penanggungan Resiko X √ √ √ √ √ 

3) Standarisasi dan 

Grading 
X X X √ √ √ 

4) Penyortiran X X X √ √ √ 

5) Pembiayaan X √ √ √ √ √ 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan :     √ = Melakukan fungsi tersebut 

X = Tidak melakukan fungsi tersebut 

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Petani  

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa petani melakukan 5 fungsi pemasaran, 

yakni fungsi penjualan (fungsi perencanaan dan pengembangan produk, fungsi 

mencari kontak, fungsi negosiasi, fungsi kontak), dan dalam fungsi penyedia 

sarana petani hanya melakukan fungsi informasi pasar. Petani sama sekali tidak 

melakukan fungsi pembelian karena petani merupakan produsen bawang merah. 

Sedangkan untuk fungsi fisik tidak dilakukan karena petani menjual bawang 
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merah langsung di sawah setelah panen, jadi petani tidak perlu melakukan fungsi 

pengangkutan, penyimapanan, ataupun pemrosesan. 

Petani melakukan fungsi perencanaan dan pengembangan produk, karena 

dalam memproduksi bawang merah petani akan merencanakan varietas bawang 

merah apa yang akan ditanam. Untuk fungsi mencari kontak, sebelum panen 

petani akan mencari dan membuat kontak dengan pembeli yaitu pedagang 

pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, dan pedagang pengumpul 

kabupaten supaya petani mengetahui bahwa pedagang pengumpul tersebut 

sanggup untuk membeli bawang merahnya, dalam melakukan fungsi  tersebut 

petani sekaigus melakukan fungsi negosiasi, karena dalam menawarkan bawang 

merahnya sebelum panen, petani dan lembaga pemasaran yang bersangkutan akan 

membicarakan harga sehingaa terjadi negosiasi harga. 

Selanjutnya untuk fungsi kontak merupakan kegiatan akhir dari fungsi 

yang dilakukan petani, karena petani akan bertemu dengan lembaga pemasaran 

yang akan membeli bawang merahnya dan di saat itu juga petani melakukan 

penjualan dan transfer hak milik. 

Petani di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba memperoleh 

informasi pasar mengenai harga bawang merah dari sesama petani dan dari 

pedagang pengumpul. 

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Pedagang Pengumpul Desa (PPD) 

Pedagang pengumpul desa melakukan 10 fungsi pemasaran di antaranya 

fungsi pembelian (perencanaan, mencari kontak, mengadakan perundingan, dan 

kontak), fungsi penjualan (mencari kontak, negosiasi, dan kontak), dan fungsi 

penyedia sarana (informasi pasar, penanggungan resiko, dan pembiayaan). 

Dalam proses pemasaran bawang merah, pedagang pengumpul desa 

melakukan perencanaan ketika akan membeli bawang merah. Pedagang 

pengumpul desa mempertimbangkan bawang merah yang akan dibeli tersebut bisa 

diterima langsung oleh pedagang pengumpul kecamatan atau tidak, pedagang 

pengumpul desa terlebih dahulu melakukan fungsi mencari kontak yakni mencari 

pembeli yang sanggup menerima bawang merah yang akan dibeli dari petani 
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sekaligus mengadakan perundingan dengan pembeli tentang harga dan jenis 

bawang merah. Selanjutnya pedagang pengumpul desa berusaha mencari petani 

yang menjual bawang merah yang sesuai dengan permintaan pembeli (fungsi 

mencari kontak). 

Pedagang pengumpul desa tidak melakukan fungsi penyimpanan, 

pemrosesan, grading, dan penyortiran, karena pedagang pengumpul desa akan 

menjual langsung bawang merah tersebut ke pedagang pengumpul kecamatan. 

Pedagang pengumpul desa juga tidak melakukan fungsi pengangkutan, karena 

pengangkutan bawang merah dilakukan oleh pedagang pengumpul kecamatan. 

Pedagang pengumpul desa hanya menanggung pembiayaan tenaga kerja untuk 

memindahkan bawang merah ke angkutan (bisanya menggunakan Pick Up dan 

Truck). Sehingga resiko yang ditanggung tidak terlalu besar, hanya jika terjadi 

kesalahan dari sawah sampai tempat angkutan. 

Pedagang pengumpul desa melakukan kesepakatan (fungsi kontak) dengan 

pedagang pengumpul kecamatan di tempat pedagang pengumpul kecamatan, 

karena pedagang menerima bawang merah di tempatnya. Sedangkan kesepakatan 

dengan petani dilakukan di sawah. 

Informasi pasar mengenai harga diperoleh dari pedagang pengumpul 

lainnya dan dari media sosial. 

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Pedagang Pengumpul Kecamatan (PPK) 

Pedagang pengumpul kecamatan membeli bawang merah dari petani dan 

pedagang pengumpul desa. Dalam hal membeli, pedagang pengumpul kecamatan 

melakukan fungsi perencanaan, mencari kontak, mengadakan perundingan, dan 

kontak. Mengenai perencanaan, pedagang pengumpul kecamatan sama seperti 

pedagang pengumpul desa yakni mempertimbangkan bawang merah yang akan 

dibeli tersebut bisa diterima langsung oleh pedagang besar atau tidak. Karena 

pedagang besar juga langsung menjual bawang merah tersebut ke pedagang besar. 

Sehingga pedagang tidak melakukan penyimpanan, grading, dan pemrosesan, 

bedanya dengan pedaang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan 
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melakukan pengangkutan dari pedagang pengumpul desa ke tempatnya dan dari 

tempatnya ke tempat pedagang besar. 

Pedagang pengumpul kecamatan melakukan fungsi mencari kontak ketika 

membeli dan menjual bawang merah bertujuan untuk menemukan petani atau 

lembaga pemasaran yang memiliki bawang merah yang akan dibeli dan 

menemukan pembeli yang akan membeli bawang merah tersebut. Ketika sudah 

menemukan penjual dan pembeli, pedagang pengumpul kecamatan melakukan 

negosiasi atau perundingan dengan masing-masing penjual dan pembeli mengenai 

harga, kualitas, kuantitas, waktu, pengiriman, cara pembayaran dan sebagainya. 

Selanjutnya pedagang pengumpul kecamatan bertemu dengan penjual ataupun 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli (fungsi kontak). 

Pembiayaan dikeluarkan pedagang pengumpul kecamatan ketika bawang 

merah yang dibeli dari berbagai petani dan pedagang pengumpul desa sudah 

berada ditempatnya yakni membiayai tenaga kerja untuk menurunkan, menaikkan, 

serta menggabungkan bawang merah tersebut sebelum diangkut ke tempat 

pedagang besar. Resiko pemasaran yang ditanggung pedagang pengumpul 

kecamatan adalah apabila terjadi kerusakan atau gangguan terhadap bawang 

merah mulai dari tangan pedagang pengumpul kecamatan sampai ke tempat 

pedagang besar. Informasi pasar mengenai harga diperoleh dari pedagang 

pengumpul lainnya dan dari media sosial. 

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Pedagang Pengumpul Kabupaten (PPKb) 

Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa pedagang pengumpul kabupaten 

memerankan 14 fungsi pemasaran. Dalam fungsi pertukaran (fungsi pembelian 

dan penjualan) , pedagang pengumpul kabupaten melakukan semua fungsi kecuali 

fungsi assembling, fungsi menciptakan perminntaan, serta fungsi perencanaan 

dalam penjualan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Perencanaan sebelum membeli bawang merah dilakukan untuk 

mempertimbangkan apakah bawang merah yang akan dibeli sudah sesuai dengan 

yang diinginkan pembeli, sehingga stok bawang merah di gudang tidak semakin 

menumpuk. Dalam mancari kontak, mengadakan perundingan atau negosiasi, 
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serta melakukan kontak baik dalam pembelian atau penjualan sama seperti yang 

pedagang pengumpul desa dan pedagang pengumpul kecamatan. Hanya saja 

dalam hal penjualan, pedagang pengumpul kabupaten ada yang menjual ke 

pedagang besar dan ada juga yang langsung menjual ke pedagang pengecer. 

Pedagang pengumpul kabupaten tidak langsung menjual habis bawang 

merahnya, sehingga pedagang pengumpul kabupaten perlu melakukan 

penyimpanan. Untuk pengangkutan, bawang merah diangkut menggunakan Pick 

Up atau Truck dan dibawa ke tempat pedagang besar, sedangkan yang dijual 

langsung ke pengecer, bawang merah tersebut dibawa ke pasar. Dalam hal 

pembiayaan, jika bawang merah dijual ke pedagang besar, pedagang pengumpul 

kabupaten hanya mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk mengangkut bawang 

merah dari gudang ke atas angkutan, sedangkan untuk bawang merah yang dijual 

ke pedagang pengecer, pedagang pengumpul kabupaten mengeluarkan biaya 

tenaga kerja ketika mengangkut bawang merah dari gudang ke atas angkutan dan 

ketika menurunkan bawang merah dari mobil angkutan di pasar. Pedagang 

pengumpul kabupaten juga mengeluarkan biaya saat bawang merah tiba 

ditempatnya atau ketika membeli bawang dari petani yakni biaya tenaga kerja 

untuk mengangkut bawang merah ke angkutan dan menurunkannya. 

Resiko yang ditanggung pedagang pengumpul kabupaten lebih besar, 

karena resiko kerusakan atau lainnya ditanggung mulai dari membeli, menyimpan, 

sampai menjual bawang merah. Sebelum menjual bawang merah, pedagang 

melakukan penyortiran yakni memisahkan bawang merah yang sudah busuk dan 

yang masih bagus, bawang merah yang telah disortir dimasukkan ke dalam karung 

dan yang sudah busuk dibuang. 

Pedagang pengumpul kabupaten juga melakukan grading, yaitu memilah 

bawang merah sesuai dengan varietasnya. Informasi pasar mengenai harga 

diperoleh dari pedagang pengumpul lainnya dan dari media sosial. 

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Pedagang Besar 

Berdasarkan tabel 4.7, pedagang besar melakukan fungsi yang hampir 

sama dengan pedagang pengumpul kabupaten. Namun ada beberapa perbedaan, 
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pedagang besar tidak membeli dari petani langsung, pedagang besar membeli 

bawang merah dari pedagang pengumpul kecamatan dan kebupaten dengan hanya 

mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk menurunkan barang di tempatnya. Selain 

menjual ke pengcer, pedagang besar juga menjual bawang merah ke pedagang di 

pulau jawa. Untuk pengiriman bawang merah ke pulau jawa menggunakan Truk 

besar melalui jalur darat dan laut, sedangkan yang untuk pengecer menggunakan 

Pick Up atau Truck biasa, ada juga pengecer yang langsung ke tempat pedagang 

besar, sehingga pedagang besar tidak mengeluarkan biaya pengangkutan. Untuk 

fungsi yang lainnya sama dengan pedagang pengumpul kabupaten.  

Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer merupakan lembaga pemasaran yang paling banyak 

melakukan fungsi pemasaran. Bedanya dengan pedagang pengumpul kabupaten 

dan pedagang besar adalah pedagang pengecer melakukan fungsi pemrosesan 

yakni memisahkan bawang dari ikatannya dan dikupas sehingga menjadi butiran-

butiran siung bawang merah, hal ini yang menjadikan harga bawang merah jadi 

lebih tinggi.  

Pedagang pengecer yang membeli bawang merah langsung di tempat 

pedagang besar mengeluarkan biaya tenaga kerja dan pengangkutan. Sedangkan 

pedagang pengecer yang membeli bawang merah di pasar hanya mengeluarkan 

biaya tenaga kerja untuk memindahkan bawang merah ke tempatnya berjualan. 

Pedagang pengecer juga tidak mengeluarkan biaya tenaga kerja dan pengangkutan 

dalam menjual bawang merah, karena ditanggung sendiri oleh konsumen. Untuk 

fungsi yang lainnya sama dengan pedagang pengumpul kabupaten dan pedagang 

besar. 

Biaya dan Keuntungan Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan sejumlah pengeluaran atau pengorbanan yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dalam proses pemasaran bawang merah. 

Keuntungan pemasaran merupakan selisih harga yang diterima oleh lembaga 

pemasaran sebagai hasil dari pemasaran bawang merah yang telah dikurangi 
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dengan biaya pemasaran. Lembaga pemasaran dikatakan mendapat keuntungan 

apabila pendapatan yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Biaya 

dan keuntungan masing-masing lembaga pemasaran bawang merah di Desa 

Mamben Daya Kecamatan Wanasaba pada tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8. Rata-Rata Biaya dan Keuntungan dari Masing-Masing Lembaga 

Pemasaran pada Proses Pemasaran Bawang Merah di Desa Mamben 

Daya Kecamatan Wanasaba Tahun 2015 

 

Lembaga 

Pemasaran 

Uraian 

Rata-rata 

Harga 

Pembelian 

(Rp/Kw) 

Rata-rata 

Harga 

Penjualan 

(Rp/Kw) 

Rata-rata 

Biaya Pemasaran 

(Rp/Kw) 

Rata-rata 

Keuntungan 

(Rp/Kw) 

PPD 

PPK 

PPKb 

P. Besar 

Pengecer 

750.000,00 

950.000,00 

950.000,00 

1.500.000,00 

1.900.000,00 

950.000,00 

1.400.000,00 

1.700.000,00 

2.200.000,00 

2.420.000,00 

10.000,00 

12.615,38 

13.619,05 

43.676,47 

7.757,28 

190.000,00 

437.384,62 

736.380,95 

656.323 ,53 

512.242,72 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : Keuntungan Pemasaran = Rata - rata harga penjualan – (Rata – rata harga 

pembelian + rata - rata biaya pemasaran). 

 

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata keuntungan yang 

diterima lembaga pemasaran setiap kwintalnya berkisar antara Rp. 190.000,00 – 

Rp. 736.380,95. Keuntungan paling banyak diperoleh pedagang pengumpul 

kabupaten, yakni mencapai Rp. 736.380,95 per kwintalnya, hal ini disebabkan 

karena pedagang pengumpul kabupaten membeli langsung kepada petani, 

sehingga biaya yang dikeluarkan sedikit dan menjual bawang merah langsung 

kepada pengecer dengan selisih harga yang cukup tinggi. Selain langsung ke 

pedagang pengecer, pedagang pengumpul kabupaten juga menjual bawang 

merahnya ke pedagang besar. 

Sedangkan lembaga pemasaran yang memproleh keuntungan paling 

rendah yakni pedagang pengumpul desa. Volume pembelian dan penjualan yang 

relatif kecil serta harga jual yang rendah menyebabkan pendapatan yang diperoleh 

padagang pengumpul desa lebih sedikit. Pedagang pengumpul desa hanya sebagai 

makelar bagi pedagang lembaga pemasaran lainnya.  
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Keuntungan pemasaran yang diperoleh pedagang besar adalah Rp. 

656.323,53 per kwintalnya merupakan yang terbesar ke-2. Pedagang besar tidak 

hanya menjual bawang merah ke pedagang pengecer, tetapi pedagang besar juga 

menjualnya ke pedagang besar lainnya di luar daerah. 

Untuk pedagang pengumpul kecamatan dan pedagang pengecer masing-

masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 437.384,62 dan Rp. 512.242,72. 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan pedagang pengumpul kecamatan hampir 

sama dengan pedagang pengumpul desa, yakni sebagai makelar bagi lembaga 

pemasaran lainnya, hanya saja volume pembelian dan penjualan yang lebih besar 

menyebabkan keuntungan pedagang pengumpul kecamatan lebih besar dari 

pedagang pengumpul desa. 

Efisiensi Pemasaran 

Terdapat tiga indikator efisiensi pemasaran yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu margin pemasaran, share margin dan distribusi keuntungan. 

Untuk mengetahui margin pemasaran, share margin dan distribusi keuntungan 

pada masing-masing saluran pemasaran bawang merah di Desa Mamben Daya 

Kecamatan Wanasaba dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih harga jual di tingkat produsen dengan 

harga yang diterima oleh konsumen akhir. Apabila nilai margin pemasaran pada 

suatu saluran pemasaran lebih kecil dari nilai margin pemasaran pada saluran 

pemasaran yang lain, maka saluran pemasaran tersebut dikatakan paling efisien. 

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa margin pemasaran terbesar terdapat pada 

saluran pemasaran I yakni sebesar Rp. 1.670.000, selanjutnya saluran pemasaran 

II dengan total margin pemasaran Rp. 1.570.000, kemudian diikuti oleh saluran 

pemasaran II sebesar Rp. 1.470.000, dan margin pemasaran terkecil terdapat pada 

saluran pemasaran IV dengan total margin pemasaran Rp.1.450.000. untuk lebih 

jelasnya lihat tabel 4.10. 



21 
 

Tabel 4.9. Margin Pemasaran, Share Margin dan Distribusi Keuntungan 

Pemasaran Bawang Merah di Desa Mamben Daya Kecamatan 

Wanasaba Tahun 2015 

N

o 
Pelaku Pasar 

Saluran Pemasaran 

I 

(Rp/Kw) 

II 

(Rp/Kw) 

III 

(Rp/Kw) 

IV 

(Rp/Kw) 

1 
Petani / Produsen 

 Harga Jual 

 

750.000,00 

 

850.000,00 

 

950.000,00 

 

950.000,00 

2 

PPD 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Harga Jual 

d. Margin Pemasaran 

e. Keuntungan Pemasaran 

f. π/c (e / b) 

 

750.000,00 

10.000,00 

950.000,00 

200.000,00 

190.000,00 

19,00 

   

3 

PPK 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Harga Jual 

d. Margin Pemasaran 

e. Keuntungan Pemasaran 

π/c (e / b) 

 

950.000,00 

12.615,38 

1.400.000,00 

450.000,00 

437.384,62 

34,67 

 

850.000,00 

12.615,38 

1.400.000,00 

550.000,00 

537.384,62 

42,59 

  

4 

PPKb 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Harga Jual 

d. Margin Pemasaran 

e. Keuntungan Pemasaran 

π/c (e / b) 

  

 

950.000,00 

11.000,00 

1.500.000,00 

550.000,00 

539.000,00 

49,00 

 

950.000,00 

16.000,00 

1.900.000,00 

950.000,00 

934.000,00 

58,37 

5 

Pedagang Besar 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Harga Jual 

d. Margin Pemasaran 

e. Keuntungan Pemasaran 

π/c (e / b) 

 

1.400.000,00 

8.000,00 

1.900.000,00 

500.000,00 

492.000,00 

61,50 

 

1.400.000,00 

8.000,00 

1.900.000,00 

500.000,00 

492.000,00 

61,50 

 

1.500.000,00 

8.000,00 

1.900.000,00 

400.000,00 

392.000,00 

49,00 

 

6 

Pedagang Pengecer 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Harga Jual 

d. Margin Pemasaran 

e. Keuntungan Pemasaran 

π/c (e / b) 

 

1.900.000,00 

9.000,00 

2.420.000,00 

520.000,00 

511.000,00 

56,78 

 

1.900.000,00 

9.000,00 

2.420.000,00 

520.000,00 

511.000,00 

56,78 

 

1.900.000,00 

9.000,00 

2.420.000,00 

520.000,00 

511.000,00 

56,78 

 

1.900.000,00 

5.000,00 

2.400.000,00 

500.000,00 

495.000,00 

99,00 

7 
Konsumen Akhir 

 Harga Beli 

 

2.420.000,00 

 

2.420.000,00 

 

2.420.000,00 

 

2.400.000,00 

Total Margin Pemasaran 1.670.000,00 1.570.000,00 1.470.000,00 1.450.000,00 

Share Margin (%) 31,00 35,12 39,25 39,60 

Distribusi Keuntungan 0,30 0,69 0,86 0,59 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 



22 
 

Tabel 4.10. Margin Pemasaran pada Masing-Masing Saluran Pemasaran di Desa 

Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Tahun 2015 

 

Saluran 

Pemasaran 

Harga Rata-Rata 

(Rp/Kw) 
Margin 

Pemasaran 
Kriteria Keputusan 

Petani Konsumen 

I 

II 

III 

IV 

750.000 

850.000 

950.000 

950.000 

2.420.000 

2.420.000 

2.420.000 

2.400.000 

1.670.000 

1.570.000 

1.470.000 

1.450.000 

Efisien 

Lebih Efisien dari SP I 

Lebih Efisien dari SP I dan SP II 

Saluran Pemasaran Paling Efisien 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Share Margin 

Share margin yang diterima petani pada setiap saluran pemasaran di Desa 

Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Tahun disajikan pada tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11. Share Margin yang Diterima Petani pada Masing-Masing Saluran 

Pemasaran di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Tahun 

2015 

 

Saluran 

Pemasaran 

Harga Rata-Rata 

(Rp/Kw) 
Share Margin 

(%) 
Kriteria Keputusan 

Petani Konsumen 

I 

II 

III 

IV 

750.000 

850.000 

950.000 

950.000 

2.420.000 

2.420.000 

2.420.000 

2.400.000 

31,00 

35,12 

39,25 

39,60 

Tidak Efisien 

Tidak Efisien 

Tidak Efisien 

Tidak Efisien 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Tabel 4.11. memberikan penjelasan bahwa disetiap saluran pemasaran 

memiliki nilai share margin yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh 

jumlah volume bawang merah yang diperdagangkan dan banyaknya lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam setiap saluran pemasaran. 

Dari keempat saluran pemasaran tersebut tidak terdapat satupun saluran 

pemasaran yang efisien, karena semua saluran tersebut memiliki nilai share 

margin dibawah 60%. Hal tersebut sesuai dengan kriteria efisiensi pemasaran 

berdasarkan  share margin bahwa apabila harga yang diterima petani < 60%, 
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maka pemasaran dikatakan tidak efisien dan sebaliknya pemasaran dikatakan 

efisien apabila nilai share margin ≥ 60%. 

Distribusi Keuntungan 

Distribusi keuntungan adalah pembagian keuntungan antara lembaga 

pemasaran pada tiap-tiap saluran pemasaran yang terlibat. Pemasaran dikatakan 

adil atau merata apabila nilai distribusi keuntungan antara 0,5 sampai 1, jika 

distribusi keuntungan lebih kecil dari 0,5 maka pemasaran dikatakan tidak adil 

atau tidak merata. Distribusi keuntungan pada masing-masing lembaga pemasaran 

bawang merah di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12. Distribusi Keuntungan pada Masing-Masing Saluran Pemasaran di 

Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Tahun 2015 

 

Saluran 

Pemasaran 

π/c Distribusi 

Keuntungan 
Kriteria Keputusan 

Terendah Tertinggi 

I 

II 

III 

IV 

19,00 

42,59 

49,00 

58,37 

61,50 

61,50 

56,78 

99,00 

0,30 

0,69 

0,86 

0,59 

Tidak Efisien 

Efisien 

Efisien 

Efisien 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Berdasarkan tabel 4.12, saluran pemasaran selain saluran pemasaran I 

dapat dikatakan efisien, karena nilai distribusi keuntungannya rata-rata di atas 0,5. 

Hal ini disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan lembaga pemasaran sangat sedikit 

jika dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sedangkan untuk 

saluran pemasaran I nilai distribusi keuntungannya kurang dari 0,5 yaitu hanya 

0,30. Saluran pemasaran yang panjang menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran bertambah. 

Berdasarkan hasil uraian dari Margin Pemasaran, Share Margin, dan 

Distribusi Keuntungan, maka dapat diperoleh saluran pemasaran yang paling 

efisien dari keempat saluran pemasaran bawang merah di Desa Mamben Daya 

Kecamatan Wanasaba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut : 
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Tabel 4.13. Perbandingan Kriteria Efisiensi (Margin Pemasaran, Share Margin, 

dan Distribusi Keuntungan) dari Keempat Saluran Pemasaran di 

Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Tahun 2015 

 

Kriteria 
Saluran Pemasaran 

I II III IV 

Margin Pemasaran (Rp) 1.670.000,00 1.570.000,00 1.470.000,00 1.450.000,00 

Share Margin (%) 31,00 35,12 39,25 39,60 

Distribusi Keuntungan 0,30 0,69 0,86 0,59 

Keputusan Tidak Efisian Cukup Efisien Efisien Paling Efisien 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari keempat saluran pemasaran di 

Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba, saluran pemasaran IV memiliki 

Margin Pemasaran paling sedikit yakni sebesar Rp. 1.450.000,00. Sedangkan 

untuk Share Margin semua saluran pemasaran tersebut tidak ada yang memenuhi 

standar efisiensi pemasaran karena semua saluran pemasaran tersebut memiliki 

nilai Share Margin kurang dari 60%, namun saluran pemasaran IV hampir 

mencapai nilai 60% yakni sebesar 59,60%. Dan untuk kriteria ketiga yaitu 

Distribusi Keuntungan, hanya saluran pemasaran I yang nilainya tidak mencapai 

0,50 yaitu hanya mempunyai nilai 0,30 sedangkan yang lainnya sudah melebihi 

nilai 0,50 dengan saluran pemasaran III memiliki nilai paling tinggi selanjutnya 

saluran pemasaran II dan saluran pemasaran IV dengan nilai masing-masing 0,86, 

0,69, dan 0,59. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran IV 

merupakan saluran pemasaran paling efisien dari keempat saluran pemasaran di 

Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba, karena memiliki total margin 

pemasaran paling rendah, Share Margin paling tinggi, dan nilai Distribusi 

Keuntungan yang sudah melebihi 0,50. 

Kendala Pemasaran Bawang merah 

Dari 33 petani responden semuanya mengalami kendala dalam perubahan 

harga bawang merah yang fluktuatif. Ketika harga turun disaat petani akan atau 



25 
 

sedang panen, maka petani biasanya tidak langsung menjualnya kepada pedagang 

pengumpul, petani biasanya menyimpan hasil produksi bawang merahnya sampai 

harga bawang merah naik atau setidaknya sampai nilai jual bawang tersebut lebih 

tinggi, karena bawang yang telah disimpan dalam jangka waktu tertentu harganya 

lebih tinggi dari bawang merah yang baru dipanen.  

Keadaan harga bawang merah yang berubah-ubah biasanya menyebabkan 

petani mengalami kerugian yang cukup besar. Namun ketika hasil panen 

bertepatan dengan harga naik, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat 

bahkan sampai dapat untuk beli sepeda motor, bangun rumah, ongkos naik haji, 

dan lain sebagainya. Namun ketika harga turun, tidak sedikit petani yang bangkrut 

sampai menyisakan hutang yang banyak. Sehingga banyak dari petani beralih 

profesi dari petani menjadi TKI ke Malaysia. 

Kendala yang sering dialami oleh lembaga pemasaran adalah kondisi 

bawang merah yang busuk. Lembaga pemasaran sering mendapati bawang merah 

busuk di dalam karung. Solusi untuk mengatasi bawang merah yang busuk yakni 

dengan memisahkan siung bawang merah dari ikatannya, kemudian 

memisahkannya dengan siung yang sudah busuk, dan memasukkannya ke dalam 

karung. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan pemasaran bawang merah di Desa Mamben Daya Kecamatan 

Wanasaba  terdapat 4 saluran pemasaran, yaitu :  

a) Petani – Pedagang Pengumpul Desa – Pedagang Pengumpul 

Kecamatan – Pedagang Besar – Pedagang Pengecer – Konsumen 

b) Petani – Pedagang Pengumpul Kecamatan – Pedagang Besar – 

Pedagang Pengecer – Konsumen 
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c) Petani – Pedagang Pengumpul Kabupaten – Pedagang Besar – 

Pedagang Pengecer – Konsumen 

d) Petani – Pedagang Pengumpul Kabupaten – Pedagang Pengecer – 

Konsumen 

2. Lembaga pemasaran melaksanakan minimal 10 fungsi pemasaran dalam 

melakukan pamasaran bawang merah yakni oleh pedagang pengumpul desa. 

Pedagang pengumpul kecamatan melakukan 11 fungsi pemasaran. Pedagang 

pengumpul kabupaten dan pedagang besar melakukan 14 fungsi pemasaran. 

Sedangkan lembaga pemasaran yang paling banyak melakukan fungsi 

pemasaran adalah pedagang pengecer yakni sebanyak 15 fungsi pemasaran. 

3. Dari keempat saluran pemasaran di Desa Mamben Daya Kecamatan 

Wanasaba, disimpulkan bahwa saluran pemasaran IV merupakan saluran 

pemasaran paling efisien, karena memiliki total margin pemasaran paling 

rendah, Share Margin paling tinggi, dan nilai Distribusi Keuntungan yang 

sudah melebihi 0,50. 

4. Kendala yang dihadapai petani bawang merah yaitu  kendala harga, 

sedangkan untuk lembaga pemasaran adalah masalah bawang merah yang 

membusuk. 

Saran 

Berdasarkan penelitian, dapat diajukan beberapa saran, di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Para petani sebaiknya membentuk Kelompok Tani, agar petani dapat 

menentukan harga bawang sendiri 

2. Dalam bertani bawang merah, petani hendaknya dapat memperkirakan waktu 

yang tepat sehingga ketika panen harga bawang merah sedang tinggi 

3. Petani disarankan menjual langsung bawang merah ke pedagang pengumpul 

kabupaten tanpa melalui pedagang pengumpul desa atau kecamatan, sehingga 

harga jual menjadi lebih tinggi dan keuntungan petani lebih tinggi 

4. Pemerintah Desa Mamben Daya diharapkan mampu memberikan sosialisasi 

mengenai cara bertani bawang merah yang baik kepada para petani 



27 
 

5. Untuk pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten 

Lombok Timur agar mengembangkan dan menyempurnakan sistem 

pemasaran dengan cara mengorganisasikan sistem pemasaran yang lebih 

menguntungkan petani bawang merah. Seperti koperasi yang berfungsi di 

bidang penjualan dan pembelian serta berperan dalam menyediakan segala 

keperluan sarana produksi dengan harga yang lebih rendah serta berperan 

dalam usaha pemasaran bawang merah guna menekan biaya pemasaran 

sekaligus meningkatkan posisi tawar-menawar petani bawang merah dalam 

menentukan harga hasil produksi bawang merah, sehingga sistem pemasaran 

bawang merah lebih efisien. 
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