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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran dan fungsi pemasaran, besarnya marjin
pemasaran, dan nilai elastisitas transmisi harga pada pemasaran cabai merah.Metode penelitian yang
digunakan adalah Metode Studi Kasus pada pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum Kecamatan
Sukamantri KabupatenCiamis. Teknik penentuan responden dilakukan dengan metode Snowball Sampling.
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai
bulan Agustus tahun 2013.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, saluran pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum terdapat dua
saluran, yaitu : saluran satu tingkat (produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan konsumen), saluran
tiga tingkat (produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen)
Konsumen
Fungsi pemasaran pada lembaga pemasaran meliputi : fungsi pertukaran dilakukan oleh semua
lembaga pemasaran, semua fungsi fasilitas dilakukan oleh pedagang pengumpul, fungsi fasilitas yang
dilakukan pedagang besar meliputi : penanggungan risiko, penyediaan finansial, dan informasi pasar.
Sementara pedagang pengecer hanya melakukan penanggunga risiko dan penyediaan finansial. Fungsi
penyimpanan dan pengemasan dilakukan oleh semua lembaga pemasaran, semntara fungsi transportasi hanya
dilakukan oleh pedagang pengumpul.
Marjin pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum pada saluran I sebesar Rp. 8.000, dan pada saluran
II yaitu sebesar Rp. 15.000, dan nilai elastisitas transmisi harga pada pemasaran ini, untuk saluran satu yaitu
sebesar 0,96 dan untuk saluran dua sebesar 0,83.
Kata kunci : saluran pemasaran, margin, elistisitas tranmisi harga
ABSTRACT
This study aims to determine the marketing channel and marketing functions , the magnitude of the
marketing margin , and the elasticity of price transmission in chili merah.Metode marketing research method
used is a case study on marketing of red pepper in the Village District Cibeureum Sukamantri
KabupatenCiamis . Techniques to determine the respondents was conducted using snowball sampling . Data
collected in the form of primary and secondary data . When the study was conducted in June to August of
2013 .
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The results showed that , red chili marketing channels in the Village Cibeureum there are two channels
, namely : single channel level ( producers , traders , wholesalers, and consumers ) , channel three levels (
producers , traders , wholesalers, retailers , and consumers )
consumer
Marketing function on marketing agencies include : the exchange functions performed by all the
marketing agencies , all of the functions performed by middlemen facilities , function facilities conducted
wholesalers include : underwriting risks , financial provision , and market information . While retailers just do
penanggunga risk and financial provision . Storage and packaging functions performed by all the marketing
agencies , semntara transport function is only carried out by collectors .
Marketing margins in the village Cibeureum red chili on the channel I Rp . 8000 , and the second
channel is Rp . 15,000 , and the elasticity of price transmission in this marketing , that is equal to 0.83 .
Keyword : marketing channels, margins, price transmission elistisitas
PENDAHULUAN
Dirjen hortikultura mengemukakan, ada 10 jenis komoditi hortikultura yang terpilih untuk
dikembangkan di Indonesia yaitu : Manggis, Mangga, Jeruk, Durian, Pisang, Cabai Merah, Bawang Merah,
Kentang, Anggrek, dan Rimpang. Salah satu satu komoditas hortikultura yang mendapat perhatian untuk
dikembangkan adalah cabai merah. Di Kabupaten Ciamis, cabai merah (Capsicum Annum L, ) merupakan
salah satu jenis sayuran yang cukup diminati oleh para konsumen. Seiring dengan berkembangnya industri
pangan nasional, cabai merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan secara berkesinambungan.
Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perekonomian nasional, maka cabai merah akan
terus dibutuhkan dengan jumlah yang semakin meningkat. Konsumsi per kapita cabai cenderung meningkat
dari 1,35 kg pada tahun 2003 menjadi 1,47 kg pada tahun 2007 (Syukur, Yunianti, dan Dermawan, 2012).
Ciamis adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat yang semula mengusahakan tanaman padi
sawah sebagai komoditas utamanaya. Namun pada tahun 2011 produksi Padi sawah di Kabupaten Ciamis
mengalami penurunan, sedangkan produksi sayuran umumnya mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2011
yang salah satunya adalah cabai merah.
Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Ciamis Menurut
Jenisnya Tahun 20102011
No
Jenis Tanaman
Luas panen (Ha)
Produksi (Kuintal)
2010
2011
2010
2011
1
Bawang Daun
411
341
25.723
23.430
2
Lobak
0
21
0
2360
3
Petsai/Sawi
93
93
8.251
10.575
4
Kacang-Kacangan
544
477
26.626
23.843
5
Buncis
207
223
16.167
21.135
6
Bayam
145
189
7.842
7.941
7
Ketimun
306
418
35.654
46.991
8
Cabai
694
783
79.745
87.313
9
Tomat
212
259
26.478
31.640
10
Labu Siam
30
34
3.439
3.681
11
Terung
142
181
11.540
15.578
12
Kangkung
208
238
14.519
18.026
13
Kubis
17
42
2.705
6.580
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis (2012)
Tanaman cabai di Ciamis saat ini sudah termasuk komoditas unggulan dan merupakan komoditas yang
komersil (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, 2012). Areal tanaman cabai merah di
Kabupaten Ciamis hingga saat ini mencapai 783 ha yang tersebar di tiga puluh kecamatan dengan jumlah
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produksi mencapai 87.313 ton/ha. Produksi cabai merah terbesar di Kabupaten Ciamis terdapat di daerah
Kecamatan Sukamantri Desa Cibeureum (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, 2012).
Semakin besar potensi cabai merah yang dihasilkan dari Desa Cibeureum, semakin besar pula
tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut diantaranya adalah bagaimana mempertahankan dan
mengembangkan pangsa pasar dengan lebih baik, sehingga peningkatan produksi dapat diimbangi dengan
harga jual yang memadai. Oleh karena itu kegiatan pemasaran untuk produk pertanian dipandang penting,
karena kegiatan pemasaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi dalam proses mengalirkan
barang dan jasa dari sentra produksi ke sentra konsumsi guna memenuhi kebutuhan dan memberikan
kepuasan bagi konsumen serta memberikan keuntungan bagi produsen.
Kegiatan pemasaran khususnya pemasaran hasil pertanian di Indonesia merupakan bagian yang paling
lemah dalam aliran-aliran barang, sering terjadi pertentangan kepentingan antara para pelaku, yaitu petani
produsen yang menghendaki harga jual tinggi dan konsumen akhir yang menghendaki harga yang relatif
murah serta lembaga pemasaran yang menginginkan keuntungan yang tinggi. Namun realitas di lapangan
memperlihatkan bahwa petani seringkali mendapat keuntungan yang relatif kecil. Hal tersebut dimungkinkan
karena pada umumnya petani bertindak sebagai penerima harga (price taker), sehingga menyebabkan
penerimaan ditingkat petani menjadi yang paling lemah. Dikarenakan petani tidak memiliki bargaining
position yang kuat dibandingkan dengan lembaga pemasaran yang lainnya, serta tidak memiliki informasi
pasar yang lengkap mengenai harga jual di pasaran. Sistem informasi pasar yang baik setidaknya akan
mempengaruhi daya tawar bagi petani.
Proses pemasaran akan melalui beberapa lembaga pemasaran, dimulai dari petani sampai ke pedagang
pengumpul yang pada akhirnya berhubungan dengan konsumen akhir. Semakin banyak pihak yang terlibat
dalam pemasaran, maka akan semakin banyak pula perlakuan yang diberikan dan pengambilan keuntungan
oleh setiap lembaga pemasaran. Panjang atau pendeknya saluran pemasaran akan mempengaruhi penerimaan
petani dan lembaga pemasaran yang terlibat
Semakin panjangnya saluran pemasaran dan kurangnya informasi harga bagi petani akan
mempengaruhi daya tawar petani yang lemah, dan menyebabkan bagian harga yang diterima petani sedikit
sedangkan marjin pemasaran semakin besar. Hal ini menunjukkan belum tercapainya efisiensi dalam
pemasaran cabai merah
Berdasarkan latar belakang di atas, perlu upaya mengetahui saluran dan fungsi pemasaran,
mengetahui marjin pemasaran dan elastisitas transmisi harga pada pemasaran cabai merah di Desa
Cibeureum.Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasikan masalahnya, sebagai berikut:
1. Bagaimana saluran dan fungsi pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum ?
2. Berapa besarnya marjin pemasaran pada setiap saluran pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum?
3. Bagaimana elastisitas tranmisi harga antar lembaga pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Saluran dan fungsi pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum.
2. Besarnya margin pemasaran pada setiap saluran pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum.
3. Elastisitas tranmisi harga antar lembaga pemasaran yang terlihat pada pemasaran cabai merah di
Desa Cibeureum.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Studi Kasus pada pemasaran cabai
merah di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis sampai Pasar Caringin Bandung.
Penelitian Studi Kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan
gambaran lengkap dan terorganisir mengenainya (I Made Wirartha, 2006). Penentuan lokasi dilakukan secara
sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Cibeureum merupakan daerah sentra produksi cabai
merah di Kabupaten Ciamis (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis, 2012).
Penentuan responden pada penelitian ini dilakukan dengan metode Snowball Sampling, yaitu dengan
mengikuti alur pemasaran cabai merah dari petani sampai ke tangan konsumen.
Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif
digunakan untuk menjelaskan saluran distribusi dan Analisis kuantitatif diterapkan untuk menganalisis
elastisitas transmisi harga dan marjin pemasaran pada setiap lembaga saluran pemasaran.
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Biaya dan Marjin pemasaran akan ditentukan dengan adanya fungsi-fungsi lembaga pemasaran
terhadap produk yang akan dipasarkan, dan banyaknya fungsi pemasaran yang terkait akan menentukan
terhadap marjin pemasaran.
Analisis fungsi pemasaran secara deskriptif dilakukan dengan cara tabulasi, seperti yang tercantum
pada Tabel 2.
Tabel 2 Fungsi Pemasaran
Lembaga
pemasaran

pertukaran
pem penju
belia
alan
n

Penggu
naan
risiko

Fungsi Pemasaran
fasilitas
Penyed Infor
Standarisasi
iaan
masi
& grading
dana
pasar

traspor
tasi

Fisik
penyimpa
nan

Pengo
lahan

Pedagang
pengumpul
Pedagang
bsar
Pedagang
pengecer
Marjin pemasaran akan dihitung pada tiap lembaga pemasaran dan margin total seluruh lembaga pemasaran.
Penentuan margin pemasaran digunakan rumus
Mi=Ci+ atau Mi=He-Hp, atau Mi=Hj-Hb
Keterangan :
Mi
=
Margin pemasaran pada lembaga ke-I
Ci
=
Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga ke-i
=
Keuntungan pemasaran yang diperoleh lembaga ke-i
He
=
Harga eceran tingkat konsumen (Rp/Kg)
Hp
=
Harga jual ditingkat produsen (Rp/Kg)
Hj
=
Harga jual (Rp/Kg)
Hb
=
Haraga beli (Rp/Kg)
Perhitungan elastisitas transmisi harga di setiap saluran pemasaran, ditentukan dengan formulasi:
Et = dPr x Pf
dPf Pr
Keterangan:
Et
dPr
dPf
Pr
Pf

=
=
=
=
=

Elastisitas Transmisi harga
Perubahan harga di tingkat pedagang
Perubahan harga di tingkat petani
Harga di tingkat pedagang pengecer
Harga komoditas di tingkat petani

Kriteria pengukuran yang digunakan pada analisis elastisitas transmisi berdasarkan (Sudiyono, 2001)
sebagai berikut :
 Jika Et = 1, berarti perubahan harga di tingkat pengecer sama dengan perubahan harga ditingkat
produsen.
 Jika Et < 1, artinya perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan mengakibatkan perubahan
harga kurang dari 1% di tingkat petani.
 Jika Et> 1, artinya perubahan harga sebesar 1% ditingkat pengecer mengakibatkan perubahan harga
lebih besar dari 1% di tingkat petani.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pemasaran cabai merah yang ada di Desa Cibeureum semuanya dikelola oleh pengurus
Gabungan Kelompok Tani yang sekaligus berfungsi sebagai pedagang pengumpul.Kondisi pemasaran cabai
merah yang ada di Desa Cibeureum menunjukkan bahwa pasar yang dihadapi petani cenderung mendekati
pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopsoni, karena pemasaran seluruh hasil taninya dikelola
oleh GAPOKTAN.
Meskipun keadaan pemasarannya demikian, petani cabai merah tidak merasa dirugikan, karena
mekanisme penentuan harga yang dilakukan antara petani dan pedang pengumpul dengan cara
bermusyawarah. Selain itu juga terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh petani dibandingkan dengan
menjual keluar GAPOKTAN. Diantara keuntungan yang diperoleh petani adalah sebagai berikut : Petani
dapat memperoleh bantuan modal pinjaman, petani dapat memperoleh bantuan peralatan pertanian, petani
dapat memperoleh bantuan benih, dan petani dapat memperoleh penyuluhan dan bimbingan.
Sementara saluran pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum melibatkan beberapa lembaga saluran
pemasaran, meliputi: pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan, saluran pemasaran cabai merah yang ada di desa cibeureum terdapat dua
saluran, yaitu :
Saluran dua tingkat : petani  pedagang pengumpul  pedagang besar  konsumen
Saluran tiga tingkat : petani  pedagang pengumpul  pedagang besar  pedagang pengecer  konsumen.
Saluran pemasarn cabai merah yang ada di Desa Cibeureum sampai ke pasar caringin hanya terdapat
dua saluran pemasaran, yaitu saluran dua tingkat dan tiga tingkat. Seluruh petani menjual hasil panennya
kepada pengurus Gabungan Kelompok Tani, yang berfungsi sebagai pedagang pengumpul, dan hanya
terdapat satu pedagang pengumpul yang terlibat dalam pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum. Pihak
pedagang pengumpul tersebut kemudian menyalurkan kembali ke pedagang besar yang ada di pasar Caringin
Bandung. Rata-rata volume penjualan untuk pasar Caringin Bandung yaitu 500 kg
a.

Fungsi Pemasaran
Dalam menyalurkan hasil panen dari petani ke tangan konsumen akhir, umumnya petani melibatkan
lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran tersebut memiliki fungsi pemasaran masing-masing. Fungsi
pemasaran bertujuan untuk memperlancar penyaluran hasil panen dari petani ke tangan konsumen disertai
dengan peningkatan nilai guna produk tersebut.
Peningkatan nilai guna ini terwujud hanya apabila terdapat lembaga-lembaga pemasaran yang
melaksanakan fungsi-fungsi atas produk tersebut. Fungsi pemasaran meliputi pungsi fisik, fungsi fasilitas, dan
fungsi pertukaran. Berdasarkan hasil penelitian fungsi-fungsi lembaga pemasaran cabai merah dapat dilihat
pada Tabel 3.
Tabel 3. Fungsi Lembaga Pemasaran Cabai Merah
Lembaga Pemasaran
Fungsi Pemasaran
Pedagang
Pedagang Besar
Pedagang
Pengumpul
Pengecer
Pembelian



Penjualan



Pertukaran
Penanggungan



Risiko
Penyediaan



Fasilitas
Pinansial
Informasi Pasar


_
Sortasi

_
_
Fisik

Transportasi



Penyimpanan
Pengemasasan




_

_
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b.

Fungsi Pemasaran ditiap lembaga pemasaran
Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul di Desa Cibeureum berupa fungsi
pertukaran yang dilakukan oleh pedagang pengumpul berupa fungsi pembelian dan penjualan. Fungsi
pembelian yang dilakukan yaitupedagang pengumpul yaitu langsung melakukan transaksi kepada petani
system pembelian dengan menggunakan nota penjualan. Pedagang pengumpul kemudian menyalurkan cabai
tersebut kepedagang besar yang ada di pasar aringin bandung.
Fungsi fisik yang dilakukan oleh pedagang pengumpul yaitu berupa fungsi pengangkutan hasil
panen dari petani untuk disalurkan kepada pedagang besar. Selain itu, fungsi fisik yang dilakukan pedagang
pengumpul adalah fungsi penyimpanan apabila volume penjualan belum terpenuhi. Fungsi pengemasan juga
dilakukan oleh pedagang pengumpul, fungsi pengemasan ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi
kerusakan cabai merah akibat benturan saat pengangkutan, memudahkan pengangkutan, mempermudah
penyusunan selama pengangkutan, mempermudah penghitungan dan penimbangan, serta merapikan
penampilan.
Pedagang pengumpul melakukan fungsi fasilitas berupa fungsi sortasi, pinansial, penanggungan
risiko, dan fungsi informasi pasar. Sortasi hanya dilakukan untuk memisahkan produk yang mengalami
kerusakan akibat pengangkutan atau perjalanan dari tempat petani. Fungsi finansial yang ditanggung oleh
pedagang pengumpul adalah pembayaran kepada petani, biaya transportasi, pengemasan, retribusi, dan biaya
penyusutan.
Fungsi penanggungan risiko berupa kerusakan barang selama pengangkutan di perjalanan dan risiko
pembayaran yang tertunda dari pedagang besar. Informasi pasar diperoleh dari tempat penjualan, yaitu Pasar
Induk Caringin selaku pedagang besar dan STA Panumbangan berupa informasi harga. Fungsi sortasi juga
dilakukan, yaitu saat pengumpulan hasil panen dari petani, sebelum dilakukannya pengemasan.
Fungsi Pemasaran Ditingkat Pedagang Besar
Fungsi pertukaran di tingkat pedagang besar berupa pembelian dari pedagang pengumpul dan
penjualan kepada pedagang pengecer. Fungsi pembelian ini dilakukan dengan sistem nota penjualan kepada
pedagang pengumpul. Fungsi pertukaran berupa penjualan kepada pedagang pengecer dilakukan secara tunai
pada saat transaksi berlangsung.
Pembebanan biaya, penanggungan risiko, dan informasi pasar merupakan bagian dari fungsi fasilitas
yang dilakukan oleh pedagang besar. Fungsi sortasi tiak dilakukan oleh pedagang besar, barang yang datang
dari pedagang pengumpul langsung dijual ke pedagang pengecer atau langsung ke konsumen akhir.
Konsumen akhir yang dimaksud adalah konsumen yang pemilik rumah makan atau restauran.
Fungsi biaya dilakukan untuk memperlancar proses penjualan yang meliputi biaya penyimpanan
apabila diperlukan, biaya pengemasan, penyusutan, sewa, retribusi, serta biaya tenaga kerja untuk melayani
pembeli. Fungsi penanggungan risiko berupa busuk atau rusak yang diakibatkan kelebihan produk. Fungsi
informasi pasar diperoleh berupa perkembangan harga cabai merah yang sangat berfluktuasi yang kemudian
diinformasikan kepada pedagang pengumpul.
Fungsi fisik yang dilakukan oleh pedagang besar berupa fungsi penyimpanan, dan pengemasan.
Fungsi penyimpanan dilakukan ketika produk dari petani tidak langsung terjual semua pada saat itu atau
belum terjual semua.
Fungsi Pemasaran Ditingkat Pedagang PengecerFungsi pemasaran yang dilakukan oleh
pedagangpengecer hampir relatif sama dengan pedagang-pedagng yang lainnya, yaitu melakukan transaksi
jual beli yang merupakan fungsi dari fungsi pertukaran. Fungsi fasilitas yang ada di pedagang pengecer
berupa penanggungan risiko, yaitu ketika terjadi kenaikan harga yang menyebabkan barang tidak laku.
Penyediaan finansial yang ada di pedagang pengecer adalah sebagai alat pembayaran. Fungsi penyimpanan
merupakan fungi fisik yamg dilakukan oleh pedagang pengecer ketika barang tidak habis dalam satu hari.
c.

Analisis Marjin Pemasaran
Dalam pemasaran cabai merah ini, marjin pemasaran dihitung berdasarkan saluran pemasaran.
Perhitungan marjin meliputi biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran yang terlibat. Besarnya
marjin pada setiap saluran dapat dilihat pada hasil analisis marjin pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum
Tabel 4.

6

Tabel 4. Analisis Marjin Pemasaran Cabai Merah Desa Cibeureum
Saluran 1
Lembaga Pemasaran
Harga
(Rp/Kg)
Pedagang pengumpul :
33.000
Harga beli
37.000
Harga jual
2.194
Biaya pemasaran
1.806
Keuntungan pemasaran
4.000
Marjin pemasaran
Pedagang besar :
37.000
Harga beli
41.000
Harga jual
1.242,6
Biaya pemasaran
2.757,4
Keuntungan pemasaran
4.000
Marjin pemasaran
Pedagang Pengecer
Harga beli
Harga Jual
Biaya pemasaran
Keuntungan pemasaran
Marjin pemasaran
Total Marjin pemasaran
8.000
Total Biaya
3.436,6
Total Keuntungan
4.563,4

Saluran II
Harga
(Rp/Kg)
33.000
37.000
2.194
1.806
4.000
37.000
41.000
1,242,6
2.757,4
4.000
41.000
48.000
745
6.255
7.000
15.000
4.181,6
10.818,4

Marjin pemasaran pada pemasaran cabai merah yang ada di Desa Cibeureum sampai ke Pasar
Caringin Bandung diketahui, antara pedagang pengumpul dengan pedagang besar baik saluran I ataupun
saluran II nilai marjinnya sama, yaitu Rp. 4.000/kg hal ini dimungkinkan adanya kekuatan tawar menawar
antara pedagang besar dengan pedagang pengumpul yang disebabkan informasi harga. Adapun perbedaan
marjin berada pada pedagang pengecer, yaitu Rp. 7.000/kg Pertimbangan pedagang pengecer mengambil
marjin besar adalah volume penjualan sedikit, dan risiko kerusakan produk atau busuk. Sementara total marjin
pemasaran pada saluran I adalah sebesar Rp. 8.000-, dan marjin pada saluran II sebesar Rp. 15.000,-.
d.

Elastisitas Transmisi Harga
Elastisitas transmisi merupakan perbandingan perubahan nisbi dari harga di tingkat pengecer dengan
perubahan harga di tingkat petani. Elastisitas transmisi digunakan untuk menjelaskan perbandingan
persentase perubahan harga di tingkat pengecer dengan persentase perubahan harga di tingkat petani
produsen. Sudiyono (2001) menyatakan bahwa pada umumnya nilai elastisitas transmisi ini lebih kecil
daripada satu.
Selain menunjukkan besarnya perubahan harga ditingkat petani dan pengecer, nilai elastisitas
transmisi harga juga dapat menyatakan tingkat kompetisi suatu pasar, dan melihat struktur pasar yang
terbentuk. Nilai elastisitas transmisi hargalebih kecil dari satu mengindikasikan bahwa transmisi harga yang
terbentuk antara pasar petani dengan pasar konsumen lemah sehingga struktur pasar yang terbentuk bukan
pasar persaingan sempurna.
Diketahui pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suharyanto, Jemmy Rinaldi dan Rubiyo
pada penelitian STRUKTUR PASAR BEBERAPA KOMODITAS HORTIKULTURA DI KABUPATEN
BULELENG bahwa nilai elastisitas transmisi harga pada komoditas hortikultura kurang dari satu. Berikut ini
nilai elastisitas pada produk hortikultura :
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Tabel 5. Analisis Elastisitas Transmisi Harga Beberapa Komoditas Hortikultura di Kabupaten Buleleng 2003
- 2005
Komoditas

Dugaan
Parameter

Koefisien Determinasi
(R2)

F Hit

Kubis
Tomat
Bawang merah
Bawang putih
Kentang
Cabai Merah
Wortel
Pisang
Pepaya
Anggur

0.532
0.550
0.587
0.463
0.500
0.524
0.258
0.760
0.678
0.392

0.53
0.85
0.58
0.36
0.22
0.35
0.32
0.33
0.26
0.30

38.38*
195.52*
46.05*
18.94*
9.45*
17.91*
11.40*
16.43*
11.91*
14.10*

Stat
D-W
2.20
2.10
1.26
1.49
2.17
1.34
2.18
1.75
1.75
1.79

Berdasarkan table 11. Diketahui bahwa nilai elastisitas transmisi harga produk hortikultura pada
penelitian sebelumnya kurang dari satu. Artinya nilai tersebut mengindikasikan bahwa transmisi harga yang
terbentuk antara pasar petani dengan pasar konsumen lemah sehingga struktur pasar yang terbentuk bukan
pasar persaingan sempurna.
Akibat posisi tawar petani yang lemah, terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi, maka proses
transmisi harga tersebut bersifat asimetri dimana penurunan harga konsumen diteruskan kepada petani secara
cepat dan sempurna, sebaliknya kenaikan harga diteruskan secara lambat dan tidak sempurna. Tidak adanya
hubungan langsung secara institusional diantara pelaku agribisnis yang menyebabkan kaitan fungsional yang
harmonis tidak terbentuk dan setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa
menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung untuk dapat mengembangkan usahanya.
Struktur agribisnis yang demikian menyebabkan terbentuknya margin ganda akibat rantai pemasaran
yang panjang sehingga ongkos produksi yang harus dibayar konsumen menjadi lebih mahal, sementara
masalah transmisi harga dan informasi pasar yang tidak sempurna tidak dapat dihindari akibat tidak adanya
kesetaraan posisi tawar, terutama antara petani dan pedagang.
Sementara hasil penelitian yang dilakukan pada pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum
menunjukan bahwa nilai elastisitas transmisi harganya lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Berikut ini
hasil penghitungan yang diperoleh, maka diketahui nilai elastisitas harga pada pemasaran cabai merah di Desa
Cibeureum untuk saluran satu adalah sebesar 0,96 dan untuk saluran dua adalah sebesar 0,83 dari kedua
saluran tersebut nilai elastisitas harga pada pemasaran cabai merah adalah lebih kecil dari pada satu. Nilai
tersebut mengindikasikan apabila terjadi perubahan harga sebesar 1 di tingkat konsumen, maka akan
menyebabkan perubahan harga sebesar 0,83 ditingkat produsen. Artinya elastisitas transmisi harga bersipat in
elastis, dengan demikian perubahan harga di tingkat konsumen tidak dapat ditransmisikan secara sempurna
hingga ke tingkat produsen. Namun pada saluran satu perubahan harga ditingkat konsumen akan
ditransmisikan terhadap produsen lebih mendekati kesempurnaan daripada saluran dua.
Kondisi pasar yang ada di Desa Cibeureum, dan penentuan mekanisme harga yang dilakukan antara
pedagang pengumpul dengan petani cabai merah, merupakan indikator terhadap nilai elastisitas transmisi
harga pada pemasaran cabai merah lebih baik daripada hasil penelitian sebelumnya. Selain itu juga kemitraan
yang terjalin anatara pedagang pengumpul dengan petani dapat mendorong terhadap pemasaran yang lebih
efisien. Ditandai dengan adanya informasi harga yang diperoleh petani berjlan baik. Sementra pada penelitian
sebelumnya tidak terjadinya hubungan harmonis antara pelaku agribisnis yang mengakibatkan posisi tawar
menjadi lemah.
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KESIMPULAN
1.
a.
b.

Saluran pemasaran yang terjadi pada pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum terdapat dua
saluran, yaitu :
Saluran I : Produsen  Ped. Pengumpul Ped. Besar  Konsumen
Saluran II : Produsen  Ped. Pengumpul  Ped. Besar  Ped.Pengecer  Konsumen

Fungsi pemasaran pada lembaga pemasaran meliputi : fungsi pertukaran dilakukan oleh semua lembaga
pemasaran, semua fungsi fasilitas dilakukan oleh pedagang pengumpul, fungsi fasilitas yang dilakukan
pedagang besar meliputi : penanggungan risiko, penyediaan finansial, dan informasi pasar. Sementara
pedagang pengecer hanya melakukan penanggunga risiko dan penyediaan finansial. Fungsi penyimpanan dan
pengemasan dilakukan oleh semua lembaga pemasaran, semntara fungsi transportasi hanya dilakukan oleh
pedagang pengumpul.
2. Marjin pemasaran pada saluran satu diperoleh sebesar Rp. 8.000, dan marjin pada saluran dua
sebesar Rp. 15.000.
3. Nilai elastisitas transmisi harga pada pemasaran cabai merah di Desa Cibeureum untuk saluran satu
diperoleh sebesar 0,96 dan untuk saluran dua sebesar 0,83
SARAN
1. Bagi petani, tetap menjalin kerjasama dengan pihak GAPOKTAN dalam proses pemasaran cabai
merah.
2. Bagi pengurus GAPOKTAN, tidak hanya melakukan penjualan cabai merah ke pedagang besar saja,
melainkan harus mencari alternatif lain, yaitu dengan menjalin mitra melalui perusahaan industri
pengolahan cabai. Tujuannya untuk menghindari kerugian bagi petani pada saat harga anjlok.
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