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RINGKASAN 

 

Puji Tarseno. 135040100111015. Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Benih 

Kentang di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Di bawah bimbingan Nur Baladina, 

SP., MP.   

 

Benih menjadi input yang penting dalam budidaya kentang. Benih yang 

bagus dibutuhkan untuk menghasilkan tanaman yang bagus. Permasalahan dalam 

budidaya kentang adalah harga benih yang mahal serta akses benih yang sulit. 

Petani menginginkan benih yang bagus, namun dengan harga yang terjangkau. 

Tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi sehingga biaya total menjadi lebih 

efisien. 

Kecamatan Bumiaji merupakan sentra produksi kentang di Kota Batu. Luas 

tanam kentang di Kecamatan Bumiaji mencapai 94% dari total luas lahan kentang 

di Kota Batu. Kecamatan Bumiaji juga memiliki jumlah rumah tangga usaha 

kentang paling tinggi. Daerah penghasil kentang di Kecamatan Bumiaji berada pada 

Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo. Produksi kentang paling banyak berasal 

dari Desa Sumberbrantas sebanyak 5.600 ton, sementara produksi kentang di Desa 

Tulungrejo sebanyak 1.500 ton. 

Penelitian efisiensi pemasaran di dalam pasar input penting dilakukan 

karena masih kurangnya informasi tersebut. Penelitian kali ini menggunakan SCP 

(Structure, Conduct, Performance) sebagai metode pendekatan. SCP digunakan 

untuk mengetahui hubungan sebab-akibat yang berpengaruh terhadap efisiensi 

pasar input benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Pendekatan SCP menunjukkan 

adanya keterkaitan secara linier antara struktur, perilaku dan kinerja di dalam pasar.  

Tujuan penelitian SCP pasar benih kentang Kecamatan Bumiaji berdasarkan 

rumusan masalah di atas adalah: 1) Menganalisis struktur pasar benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji, 2) Menganalisis perilaku setiap pelaku pasar yang terlibat di 

dalam pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji, 3) Menganalisis kinerja 

pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji.  

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Sumberbrantas dan 

Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lokasi tersebut merupakan 

sentra pertanian kentang di Kota Batu menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu 

(2013). Waktu penelitian berlangsung pada bulan Juni hingga bulan Juli 2017. 

Responden penelitian merupakan petani kentang dan lembaga-lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Penentuan 

responden petani di Desa Sumberbrantas menggunakan teknik non-probability 

sampling, sementara di Desa Tulungrejo dilakukan sensus. Penentuan responden 

lembaga pemasaran ditentukan dengan teknik non-probability sampling dengan 

metode snowball sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui observasi atau studi secara langsung pada objek penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Penelitian SCP pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji akan 

menganalisis pasar melalui pendekatan struktur pasar, pendekatan perilaku pasar 

dan pendekatan kinerja pasar. Struktur pasar akan dianalisis melalui konsentrasi 

pasar, yaitu dengan menganalisis Concentration Ratio for Biggest Four (CR4), 

Indeks Hirscman - Herfindhal (IHH), Koefisien Gini, dan Indeks Rosenbhult (IR). 

Perilaku pasar benih kentang dianalisis dengan pendekatan deskriptif, sedangkan 
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kinerja pasar dianalisi dengan mengukur marjin pemasaran, share harga penangkar, 

share biaya dan share keuntungan, dan Market Efficiency Index (MEI). 

Hasil penelitian analisis SCP terhadap pasar benih kentang di Kecamatan 

Bumiaji menunjukan bahwa struktur pasar merupakan pasar oligopoli. Terdapat 

beberapa penjual dengan produk yang sama atau produk dengan sedikit perbedaan 

di dalam pasar. Perilaku pasar cenderung menguntungkan lembaga pemasaran 

(penangkar) benih kentang, sementara petani cenderung mengikuti kebijakan pasar. 

Dari segi kinerja pasar, setiap saluran pemasaran dapat dibilang tidak efisien, 

dengan nilai MEI rata-rata di bawah satu. Usaha pemasaran benih kentang yang 

paling efisien dilakukan oleh penangkar benih kentang G0. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya perbaikan sistem 

pemasaran, perilaku petani kentang dan perilaku penangkar benih kentang. 

Beberapa saran perbaikan tersebut adalah: 1) Petani kentang dapat menggunakan 

benih kentang G2 sebagai benih tanam awal, 2) Adanya sistem sertifikasi benih 

kentang sebagai nilai tambah bagi lembaga pemasaran dan sebagai jaminan mutu 

bagi petani, 3) Penangkar benih kentang dapat melakukan produksi benih dari benih 

asal planlet untuk memperoleh laba lebih tinggi.  
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SUMMARY 

 

Puji Tarseno. 135040100111015. Structure Conduct and Performance of Potato 

Seeds Market in Bumiaji Sub-district, Batu City. Under the guidance of Nur 

Baladina, SP., MP. 

 

Seeds are an important input in potato cultivation. Good seeds are needed 

to produce good plants. Problems in potato cultivation are expensive seed prices 

and difficult access. Farmers want a good seed, but at an affordable price. The goal 

is to reduce production costs so that the total cost becomes more efficient. 

Bumiaji Sub-district is a potato production center in Batu City. The area of potato 

planting in Bumiaji Sub-district reaches 94% of the total potato area in Batu City. 

Bumiaji District also has the highest number of household potatoes business. Potato 

producing areas in Bumiaji District are located in Sumberbrantas Village and 

Tulungrejo Village. Potato production is mostly from Sumberbrantas Village as 

many as 5,600 tons, while the production of potato in Tulungrejo Village is 1,500 

tons. 

Marketing efficiency research in the input market is important because of 

the lack of such information. This research uses SCP (Structure, Conduct, 

Performance) as the approach method. SCP is used to identify causal relationships 

that affect the efficiency of potato seed input market in Kecamatan Bumiaji. The 

SCP approach shows the linear relationship between structure, conduct and 

performance within the market. 

The SCP objectives research of Bumiaji Sub-district potato seed market 

based on the above problem formulation are: 1) Analyze the market structure of 

potato seeds in Bumiaji Sub-district, 2) Analyze the behavior of each market 

participant in marketing potato seeds in Bumiaji Sub-district, 3) Analyze the seed 

market performance potatoes in Bumiaji Sub-district. 

The location of the research was determined purposively in Sumberbrantas 

Village and Tulungrejo Village, Bumiaji Sub-istrict, Batu City. The location is a 

center of potato farming in Batu City according to the Central Bureau of Statistics 

Batu (2013). The study took place from June to July 2017. Research respondents 

were potato growers and marketing institutions involved in the potato seed market 

in Bumiaji Sub-district. Determination of farmer respondents in Sumberbrantas 

Village using non-probability sampling technique, while in Tulungrejo Village 

conducted census. Determination of marketing agency respondents is determined 

by non-probality sampling technique with snowball sampling method. Data 

collection in this research is done by observation on the object of research. The data 

used in this research is primary data and secondary data.  

The SCP seed potato market research in Bumiaji Sub-district will analyze 

the market through market structure approach, market conduct approach and market 

performance approach. The market structure will be analyzed through market 

concentration by analyzing Concentration Ratio for Biggest Four (CR4), Hirscman-

Herfindhal Index (IHH), Gini Coefficient, and Rosenbhult Index (IR). Potato seed 

market conduct is analyzed by descriptive approach, while market performance is 

analyzed by measuring marketing margin, share of breeder price, share cost and 

profit share, and Market Efficiency Index (MEI). 
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The result of SCP analysis on potato seed market in Bumiaji Sub-district 

shows that market structure is an oligopoly market. There are some seller with same 

product or little difertification of product in the market. Market conduct tends to 

favor the marketing agency (breeder) of potato seeds, while farmers tend to follow 

market policies. In terms of market performance, every marketing channel is 

arguably inefficient, with an average MEI score under one. The most efficient 

potato seed marketing effort is done by G0 potato seed breeders. 

The results showed that there is need for improvement of marketing system, 

potato farmer behavior and breeder behavior. Some suggestions for improvement 

are: 1) The existence of a potato seed certification system as an added value for 

marketing institutions and as a quality assurance for farmers, 2) Potato farmers can 

use G2 seed potatoes as initial seeds, 3) Potato seed breeders can produce seeds 

from seed of planlet origin to obtain higher profit. 
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KATA PENGANTAR 

 

Pasar merupakan langkah awal dan langkah akhir suatu siklus produksi. 

Tanpa pasar input, para petani tidak dapat memperoleh saprodi yang mereka 

butuhkan untuk proses produksi. Tanpa pasar output, para petani juga tidak dapat 

menjual hasil panennya. Kajian mengenai sistem pemasaran banyak dilakukan 

seiring perkembangan dunia pemasaran, salah satunya adalah kajian mengenai 

efisiensi pemasaran. Kajian mengenai efisiensi pasar mencoba menelusuri kemana 

arah keuntungan pasar cenderung memihak, apakah lebih menguntungkan para 

pedagang, konsumen atau produsen? Atau, apakah pasar berjalan secara efisien? 

Metode SCP (Structure, Conduct dan Performance) merupakan salah satu 

metode pendekatan guna menganalisis sebab-akibat sistem pemasaran berjalan 

efisien atau tidak dengan menganalisis struktur, perilaku dan kinerja pasar. Joe Bain 

dan Edward Mason mencetuskan teori SCP pertama kali untuk mengukur efsiensi  

industri. Teori ini kemudian banyak diadopsi ke dalam dunia pemasaran karena 

dianggap mampu mengurai efsiensi pemasaran lebih konkrit. Pendekatan SCP akan 

digunakan untuk melihat pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji sebagai sentra 

produksi kentang Kota Batu. Pendekatan SCP digunakan dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang relevan dan lebih konkrit mengenai tingkat efisiensi 

pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Informasi tersebut kemudian bisa 

menjadi salah satu dasar dalam memperbaiki sistem pasar benih kentang. Perbaikan 

pada sistem pemasaran diharapkan mampu membawa keuntungan bagi semua 

pihak yang terlibat di dalam pasar. 

Ucapan terimakasih tertuju kepada Nur Baladina, SP,. MP., salam hormat 

dan terimakasih selaku dosen pembimbing. Semoga penelitian yang telah dilakukan 

dapat memberikan mafaat bagi masyarakat. Guna menyempurnakan tulisan-tulisan 

berikutnya, kritik dan saran yang membangun akan kami apresiasi dan selalu kami 

harapkan demi terciptanya tulisan-tulisan yang lebih baik di masa mendatang. 

 

Malang,     Januari 2018 

 

Penulis  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Konsumsi kentang di Indonesia mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015 selalu mengalami fluktuasi. Pertumbuhan konsumsi kentang di Indonesia 

cenderung menunjukkan peningkatan, meskipun fluktuatif. Rata-rata konsumsi 

kentang Indonesia pada tahun 2015 adalah 2.294 Kg/kapita/tahun, jumlah ini 

mengalami peningkatan dibandingkan konsumsi kentang pada tahun 2011, yaitu 

sebesar 1.564 Kg/kapita/tahun. Jika dipresentasekan, rata-rata pertumbuhan 

konsumsi kentang di Indonesia mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 

12,57% (Sekretariat Jendral Kementrian Pertanian, 2015). Pertumbuhan tingkat 

konsumsi kentang secara nasional dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Konsumsi per-Kapita Kentang di Indonesia Tahun 2011 - 2015 

Jenis Konsumsi 

Kentang 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Rata-rata 

pertumbuhan 

2011-2015 (%) 

Konsumsi 

seminggu 

(Kg/kap/minggu) 

0.030 0.028 0.030 0.028 0.044 12.57 

Konsumsi setahun 

(Kg/kap/tahun) *) 
1.564 1.460 1.564 1.476 2.294 12.57 

Keterangan   : *) Diolah oleh Pusdatin 

Sumber: Sekertariat Jendral Kementerian Pertanian, dalam Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (2015). 

Perkembangan harga kentang di Indonesia sangat kompetitif. Harga 

kentang di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah produksi petani di dalam negeri, 

selain itu harga kentang di Indonesia juga dipengaruhi oleh masuknya kentang 

impor. Hal ini tidak terlepas dari posisi kentang sebagai komoditas dagang pasar 

internasional. Rata-rata harga kentang di tingkat konsumen pada tahun 2014 adalah 

Rp. 13.176 /Kg, dengan pertumbuhan harga rata-rata dari tahun 2011-2014 adalah 

8,84 % (Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, 2015). 

Kentang dibudidayakan kurang-lebih di 20 wilayah provinsi di Indonesia. 

Jumlah produksi kentang di Indonesia mengalami peningkatan terhitung mulai 

tahun 2011 hingga 2014, namun pada tahun 2015, produksi kentang di Indonesia--
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mengalami penurunan. Produksi kentang pada tahun 2015 adalah 1.219.270 ton. 

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 9,54% dari produksi tahun sebelumnya 

yang mencapai 1.347.815 ton. 

Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang produksi kentang terbesar 

ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat (Badan Pusat Statistik dan Direktorat 

Jenderal Hortikultura, 2015). Produksi kentang di Jawa Timur tersebar di berbagai 

daerah. Daerah-daerah penghasil kentang di Jawa Timur antara lain Probolinggo, 

Pasuruan, Malang, Lumajang dan Batu. Daerah-daerah penghasil kentang tersebut 

pada umumnya merupakan daerah dataran tinggi, atau daerah pegunungan.  

Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2013, Kota Batu menempati 

urutan kelima sebagai daerah dengan luas tanam kentang tertinggi menurut wilayah 

Provinsi Jawa Timur. Kota Batu menyumbang sekitar 3 persen dari keseluruhan 

luas lahan tanam kentang di Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan luas tanam kurang 

lebih 307 hektar (data tentang luas tanaman kentang strategis dapat dilihat pada 

tabel 2). Meskipun secara luas tanam Kota Batu tidak signifikan berpengaruh 

terhadap luas tanam kentang di Provinsi Jawa Timur, tanaman kentang merupakan 

komoditas dengan jumlah produksi terbanyak kedua setelah jamur untuk wilayah 

Kota Batu. Produksi kentang di Kota Batu mencapai 8.145 kwintal pada bulan 

Februari 2014 (BPS Kota Batu, 2015). 

Tabel 2. Luas Tanam Kentang Strategis Menurut Wilayah Provinsi Jawa Timur  

No. Nama Kabupaten/Kota 

Luas Tanaman 

Kentang Strategis 

dalam m2 

Persentase Luas 

Tanaman Ketang 

Strategis 

1 Probolinggo 59.196.546 53,38% 

2 Pasuruan 33.362.885 30,09% 

3 Malang 8.052.661 7,26% 

4 Lumajang 4.123.194 3,72% 

5 Kota Batu 3.066.673 2,77% 

6 Magetan 1.929.450 1,74% 

7 Bondowoso 771.002 0,70% 

8 Kota Probolinggo 176.500 0,16% 

9 Banyuwangi 171.836 0,15% 

10 Blitar 42.821 0,04% 

Keterangan: Data telah diolah 

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2013). 
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Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan sentra penghasil kentang di Kota 

Batu. Kecamatan Bumiaji berada pada daerah perbukitan, sehingga lahan pertanian 

didominasi oleh lahan tegalan dengan topografi berlereng. Keadaan geografis dan 

iklim Kecamatan Bumiaji dinilai cocok untuk mengembangkan komoditas kentang. 

Menurut hasil sensus pertanian Kota Batu tahun 2013, Kecamatan Bumiaji 

memiliki lahan tanam kentang paling luas dari ketiga kecamatan di Kota Batu. Luas 

tanam kentang di Kecamatan Bumiaji mencapai 94 persen dari total luas lahan 

kentang di Kota Batu. Kecamatan Bumiaji juga memiliki jumlah rumah tangga 

usaha kentang paling tinggi dari ketiga kecamatan, yaitu mencapai 354 rumah 

tangga usaha kentang (BPS Kota Batu, 2013). Jumlah rumah tangga usaha kentang 

di Kota Batu dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Usaha Kentang Menurut Kecamatan dan Luas 

Tanaman Kentang Strategis yang Diusahakan Tahun 2013. 

Kecamatan Kentang 

Jumlah Rumah 

Tangga 

Luas Tanam dalam m2 

Batu 50 177.500 

Junrejo 1 1.250 

Bumiaji 354 2.887.923 

Jumlah total  405 3.066.673 

Sumber:  Sensus Pertanian Kota Batu (2013). 

Daerah penghasil kentang di Kecamatan Bumiaji secara keseluruhan berada 

pada dua desa sentra. Dua desa tersebut adalah Desa Sumberbrantas dan Desa 

Tulungrejo. Menurut data dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bumiaji 

(BPP Kecamatan Bumiaji) tahun 2015, produksi kentang paling banyak berasal dari 

Desa Sumberbrantas sebanyak 5.600 ton. Produksi kentang kedua di Kecamatan 

Bumiaji berasal dari Desa Tulungrejo sebanyak 1.500 ton.  

Sebagian besar penduduk Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo 

bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian para petani sangat bergantung 

pada keuntungan usahatani yang mereka jalankan. Keuntungan usahatani sangat 

bergantung pada efisiennya pasar, baik pasar input maupun pasar output. Pasar 

input berfungsi sebagai penyedia sarana produksi, seperti benih, pupuk dan 

pestisida, sementara pasar output berperan sebagai tempat menjual produk-produk 
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pertanian. Peluang para petani sebagai produsen untuk mendapatkan laba akan 

semakin besar jika kedua pasar tersebut berjalan secara efisien.  

Petani selalu menempati posisi paling lemah di dalam penentuan harga di 

pasar. Petani berperan sebagai price taker di dalam pasar, baik pasar input maupun 

pasar output. Petani sebagai produsen hanya mengikuti harga yang ditetapkan oleh 

para pedagang besar yang berperan sebagai konsumen di dalam pasar output. 

Sebagai konsumen di pasar input, petani juga hanya mengikuti harga yang telah 

ditetapkan oleh lembaga pemasaran atau penangkar sebagai penyedia input. 

Input merupakan kebutuhan utama para petani untuk memulai aktivitas 

produksi. Konsep pertanian yang efisien menuntut pembiayaan input seminimal 

mungkin. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan margin atau selisih antara biaya 

produksi dan pendapatan yang lebih optimal. Tomek dan Kaiser (2014) 

menjelaskan bahwa keuntungan suatu perusahaan (petani) didapatkan dengan cara 

mengalokasikan input secara optimal (efisien). Input yang digunakan secara efisien 

akan membantu petani dalam merespon harga yang diterapkan oleh pasar. Karena 

petani tidak berperan sebagai penentu harga, maka untuk mendapatkan keuntungan 

yang optimal, petani mengatur pengeluaran biaya input menjadi seefisien mungkin. 

Dengan biaya input yang efisien (dalam artian biaya input yang minimal) maka 

keuntungan petani yang didapatkan bisa lebih besar. 

Benih merupakan salah satu input yang penting dalam pertanian. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan benih yang bagus akan menghasilkan 

tanaman yang bagus pula. Wulandari (2014) menuliskan adanya pengaruh bobot 

umbi bibit terhadap hasil panen kentang. Permasalahannya adalah, benih kentang 

yang bagus harganya mahal, sedangkan petani menginginkan benih yang bagus, 

tetapi dengan harga yang murah. Untuk itu petani selalu mencari pasar yang 

menyediakan benih bagus dengan harga murah. Tujuannya adalah untuk 

menghemat biaya produksi, supaya total cost lebih efisien. 

Metode pendekatan SCP (Structure, Conduct, Performance) digunakan 

untuk mengetahui hubungan sebab-akibat yang berpengaruh terhadap efisiensi 

pasar input benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Pendekatan SCP menunjukkan 

adanya keterkaitan secara linier antara structure, conduct, dan performance dalam 

pasar. Struktur pasar menjadi gambaran tentang kondisi sejumlah permintaan dan 
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penawaran di dalam pasar. Struktur pasar erat kaitannya dengan derajat konsentrasi 

pembeli, derajat konsentrasi penjual, derajat deferensi produk, dan tingkat kesulitan 

masuk ke dalam suatu pasar (Clarke, 2003 dalam Arsyad dan Kusuma, 2014).  

Struktur pasar yang terbentuk, pada tahap selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap perilaku pasar. Diadopsi dari pengertian perilaku industri oleh Baye 

(2010), perilaku pasar menunjukkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang 

menggambarkan perilaku dalam pasar yang dapat dilihat dari strategi penentuan 

harga, integrasi pasar, deferensi produk, kolusi maupun strategi lain dalam upaya 

mencapai tujuan pasar. Satu pemahaman dengan teori perilaku industri yang di 

kemukakan oleh Hasibuan (1993 dalam Arsyad dan Kusuma 2014), perilaku pasar 

tercermin melalui proses penentuan harga, promosi dan koordinasi kegiatan dalam 

pasar. 

Perilaku pasar yang terbentuk selanjutnya akan berpengaruh pada 

penampilan/kinerja pasar. Mengacu pada definisi kinerja industri oleh Baye (2010 

dalam Arsyad dan Kusuma 2014), bahwa kinerja pasar merupakan keuntungan dan 

kesejahteraan sosial yang dihasilkan dari suatu pasar. Kinerja suatu perusahaan di 

dalam pasar tercermin dari tingkat profitabilitas, efisiensi dan pertumbuhan 

perusahaan di dalam pasar.  

 Efisiensi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah benih kentang 

sebagai faktor input pertanian, dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan petani 

dan dengan harga yang terjangkau. Sistem pemasaran juga harus dapat memberikan 

keuntungan bagi produsen atau penangkar dan bagi setiap lemabaga pemasaran 

yang terlibat dalam pemasaran benih kentang secara wajar. Pasar yang efisien dapat 

menyediakan benih kentang yang terjangkau bagi petani, di sisi lain para penangkar 

dan lembaga pemasaran benih kentang bisa menjalankan usahanya.  

Penelitian efisiensi pemasaran di pasar input penting dilakukan karena 

masih kurangnya informasi tentang hal tersebut. Kebanyakan penelitian tentang 

efisiensi pemasaran selama ini lebih terfokus pada pasar output. Penelitian-

penelitian di pasar output terfokus kepada mekanisme pasar dalam memberikan 

keuntungan bagi petani melalui share harga, margin pemasaran dan efisiensi 

saluran pemasaran yang dilalui saat menjual produk hasil pertanian. Sedangkan 

pengaruh penggunaan input yang efisien, sebagai salah satu upaya dalam 
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mendapatkan marjin keuntungan yang besar, seringkali terlewat dari pengamatan. 

Penggunaan input yang efisien mampu menekan total cost yang dikeluarkan petani 

dalam kegiatan on-farm, sehingga petani berpeluang untuk mendapatkan 

keuntungan (margin antara total cost dengan harga penjualan produk) lebih tinggi. 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kondisi pasar benih kentang 

di Kecamatan Bumiaji, apakah berjalan secara efisien atau belum efisien beserta 

faktor-faktor penyebabnya. Efisien atau tidaknya suatu pasar dapat dilihat dengan 

menganalisis struktur, perilaku dan kinerja pasar. Pasar input yang efisien mampu 

membantu petani dalam merespon harga pasar, dampaknya, petani mampu 

mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari penjualan hasil produksi mereka. Tujuan 

lain dari penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi baru mengenai kondisi 

pasar benih kentang di Kota Batu sebagai salah satu daerah penghasil kentang di 

Provinsi Jawa Timur. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

Petani kentang di Kecamtan Bumiaji yang menggunakan benih bersertifikat 

sangat jarang ditemui. Selain lokasi benih yang jauh, harga benih kentang sertifikasi 

juga lebih mahal. Para petani menghabiskan sekitar 40% hingga 50% biaya 

budidaya kentang hanya untuk biaya pengadaan benih, (Bptp.go.id). Kota Batu 

sendiri tidak memiliki penangkar benih kentang resmi. Untuk memenuhi kebutuhan 

benih kentang, para petani membelinya dari luar Kota. Beberapa daerah penyuplai 

benih kentang di Kota Batu adalah Lembang, Pasuruan, Malang dan BPTP 

Karangploso Jawa Timur.  

Mahalnya biaya pengadaan benih kentang memungkinkan pasar berjalan tidak 

efisien. Berbagai kasus pemasaran secara umum menunjukkan bahwa tidak 

efisiennya pasar dipengaruhi oleh konsentrasi pasar, panjangnya saluran pemasaran 

dan adanya keuntungan yang tidak merata di dalam sistem pemasaran. Tidak 

efisiennya pasar pada akhirnya menempatkan petani dalam kondisi merugi, baik di 

dalam pasar output maupun di dalam pasar input. Para pedagang besar atau 

tengkulak menguasai kebijakan penetapan harga produk di dalam pasar output,  

sedangkan penangkar memiliki kuasa penuh atas penentuan harga di dalam pasar 

input. Para pedagang besar dan penangkar kemudian menjadi pihak yang diduga 
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mendapatkan keuntungan paling tinggi dari sistem pemasaran. Tidak meratanya 

share keuntungan ini merupakan indikator lain bahwa pasar berjalan tidak efisien. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya kajian SCP pada pemasaran 

benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

SCP (Structure, Conduct, Performance) diterapkan untuk mengetahui 

faktor-faktor sebab-akibat dari efisien atau tidaknya sistem pemasaran yang 

berlaku. Metode SCP juga berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pasar tidak 

berjalan secara efisien. Metode ini sebenarnya diterapkan dalam bidang ekonomi 

industri, namun kemudian diadopsi untuk diterapkan di dalam bidang pemasaran 

pertanian. Untuk menganalisis apakah pasar benih kentang efisien atau tidak, maka 

digunakanlah metode pendekatan SCP.  

Keadaan di lapang menunjukkan bahwa biaya pengadaan benih kentang 

menjadi mahal karena petani mendatangkan benih kentang dari luar daerah. Fakta 

lain adalah, pasar benih kentang dikuasai oleh para penangkar. Penguasaan pasar 

ini kemudian memungkinkan untuk pengendalian kebijakan pasar oleh para 

penangkar. Akibatnya petani akan berperan sebagai price taker. Untuk lebih 

memudahkan penangkapan permasalahan, maka dirumuskanlah pertanyaan-

pertanyaan dalam kerangka pendekatan SCP terkait penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji? 

2. Bagaimana perilaku setiap pelaku pasar yang terlibat di dalam pemasaran benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji? 

3. Bagaimana kinerja pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis struktur pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

2. Menganalisis perilaku setiap pelaku pasar yang terlibat di dalam pemasaran 

benih kentang di Kecamatan Bumiaji.  

3. Menganalisis kinerja pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji.  
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian berdasarkan tujuan penelitian di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah 

Sebagai informasi dan bahan kajian bahwa untuk meningkatkan pendapatan 

para petani, pemerintah tidak hanya memberi perhatian terhadap pasar output, 

namun juga perlu adanya perhatian terhadapat pasar input. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Menjadi referensi baru tentang analisis efisiensi pemasaran. Analisis 

efisiensi pemasaran tidak hanya penting dilakukan pada pasar output saja. Analisis 

efisiensi pada pasar input juga penting dilakukan, karena pada akhirnya efisien atau 

tidaknya pasar input juga akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan petani. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja 

pasar pada pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa 

Timur. Sebagai rujukan dalam mengkaji penelitian ini, maka akan disajikan 

beberapa penelitian terdahulu tentang struktur, perilaku dan kinerja pasar, serta 

penelitian tentang pemasaran kentang. Pendekatan structure, conduct dan 

performance (SCP), merupakan konsep pendekatan untuk melihat sebab-akibat 

suatu pasar berjalan secara efisien atau tidak. Penelitian terhadap pemasaran 

komoditas kentang dilakukan untuk menganalisis apakah sistem pemasaran 

kentang pada suatu daerah berjalan efisien atau tidak.  

Penelitian terhadap pemasaran kentang pernah dilaksanakan sebelumnya 

oleh Zarias (2015) dengan tujuan untuk menganalisis saluran pemasaran dan 

efisiensi pemasaran komoditas kentang di Desa Sumberbrantas, Kota Batu. 

Variabel yang digunakan di dalam penelitian tersebut antara lain: volume 

penjualan, alur pemasaran, keragaan pasar masing-masing lembaga pemasaran, 

total biaya produksi kentang, saluran lembaga pemasaran, marjin pemasaran, 

farmer’s share, rasio keuntungan terhadap biaya, dan indeks efisiensi. Responden 

petani dipilih secara acak, sedangkan responden lembaga pemasaran ditentukan 

dengan snowball random sampling. Penelitian tersebut menggunakan analisis 

deskrptif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Desa 

Sumberbrantas memiliki empat saluran pemasaran dengan beberapa lembaga 

pemasaran yang terlibat di dalamnya. Saluran pemasaran kentang di Desa 

Sumberbrantas paling efisien memiliki marjin terendah Rp. 2.120/Kg dan nilai 

farmer’s share tertinggi yakni 76,75 %, sedangkan saluran pemasaran yang paling 

tidak efisien memiliki nilai margin tertinggi Rp. 3.580/Kg, dan nilai farmer’s share 

paling rendah yakni 64,4 %. 
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Penelitian tentang struktur, perilaku dan kinerja pasar pernah dilakukan oleh 

Herawati (2015) pada pasar benih padi di Kabupaten Malang. Responden berasal 

dari semua penangkar yang kemudian disensus dan lembaga pemasaran yang 

ditentukan dengan teknik snowball random sampling. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah analisis kuantitatif dan analisis deskripsi. Hasil 

penelitian terhadap derajat konsentrasi pasar dengan menggunakan market share, 

CR4 dan IHH menunjukkan bahwa pasar benih padi di Kabupaten Malang 

mengarah pada pasar oligopoli. Hasil analisis terhadap perilaku pasar menunjukkan 

bahwa: a) Harga menyesuaikan kondisi pasar, b) Hanya beberapa penangkar 

melakukan promosi, c) Tidak ada kolusi antara penangkar, d) Terdapat dua saluran 

benih padi yang dilalui, e) Fungsi lembaga pemasaran meliputi fungsi 

penyimpanan, pembelian, penjualan, dan transportasi. Hasil analisis kinerja pasar 

menunjukkan penangkar memperoleh share harga paling tinggi yaitu sebesar 

95,28% pada saluran pertama dan 99,08% pada saluran ke dua, selain itu hasil 

perhitungan R/C ratio terbesar yang diterima oleh penangkar adalah 2,36. 

Jolly (2008) melakukan penelitian terhadap struktur pasar makanan di Haiti 

untuk mendeskripsikan pemasaran makanan di barat laut Haiti serta untuk 

mengevaluasi sejauh mana faktor lingkungan dan kelembagaan mempengaruhi 

perilaku dan kinerja pasar. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi harga di tingkat rumah tangga petani dan harga di tingkat pasar. 

Penelitian dilakukan di 13 pasar primer dan 13 pasar sekunder di empat sub 

regional, di wilayah barat laut Haiti antara tahun 1991 hingga tahun 1993. 

Pemilihan pasar tersebut didasarkan pada tingkat peran penting pasar sebagai outlet 

produk pertanian di barat laut Haiti, serta masih mudah diakses oleh pelaku pasar. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung. Variabel yang diteliti 

adalah lokasi pasar, akses informasi bagi pelaku pasar, pengolahan makanan dan 

biaya transportasi.   

Kizito (2011) melakukan penelitian terhadap struktur, perilaku dan kinerja 

pasar pada produk pertanian dengan menggunakan metode MIS (Market 

Information System) di wilayah sub Sahara, Afrika. Sampel ditetapkan dengan 

menggunakan teknik non-probability sampling. Setiap sampel ditentukan secara 

purposive dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Responden 
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dari penelitian ini adalah petani, ketua kelompok tani, lembaga-lembaga donor, 

pedagang besar, pemerintah dan organisasi bantuan pangan. Data dikumpulkan 

dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di Mozambik, Ethiopia, dan 

Zambia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari dua 

pendekatan umum yaitu: 1) menentukan dan mengandalkan proposisi teoritis, 2) 

menentukan dan menguji penjelasan lain dari penelitian yang dilakukan saat ini.   

Outreville (2015) melakukan penelitian tentang hubungan antara struktur 

pasar dan kinerja pasar pada industri anggur di Kanada. Kinerja pasar dapat 

dijelaskan melalui konsentrasi pasar dan market share sebagai variabel, dengan 

asumsi market share akan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pasar. Jika market 

share secara positif mempengaruhi keuntungan, dan konsentrasi tidak signifikan, 

maka pasar berjalan tidak efisien. Konsentrasi pasar di dalam penelitian tersebut 

dihitung dengan menggunakan Herfindahl-Hirschman Index. Lokasi penelitian 

ditetapkan di Niagara dan Okanagan berdasarkan tingkat produksi anggur tertinggi 

di Kanada. Daerah-Daerah tersebut merupakan daerah dengan reputasi kinerja 

perkebunan anggur yang baik. Untuk menganalisis hubungan antara struktur pasar 

dan kinerja pasar, maka di dalam penelitian tersebut menggunakan regresi sebagai 

metode analisis data.  

 Pujiharto (2014) meneliti pola tataniaga sayuran dataran rendah berbasis 

SCP untuk mengetahui sebab akibat tidak efisiennya pasar sayur dataran rendah. 

Tempat penelitian ditentukan secara purposive di Desa Limpakuwus, Kecamatan 

Sumbang dan Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran. Responden penelitian 

tersebut adalah petani produsen, tengkulak, pedagang pengepul, pedagang besar, 

pedagang eceran dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah analisis deskriptif, dimana analisis data akan dilakukan 

pada struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar sayuran dataran rendah. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat empat kemungkinan rantai saluran 

pemasaran. Analisis terhadap struktur pasar menunjukan bahwa pemasaran sayur 

dataran rendah di kedua wilayah tersebut berbentuk oligopsoni kuat. Analisis 

perilaku pasar menunjukan bahwa adanya ikatan pemberian modal dengan tujuan 

memperoleh keuntungan antara pelaku pasar. Analisis kinerja pasar menunjukan 
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bahwa nilai profit margin tertinggi diperoleh pedagang penecer dan profit margin 

terendah berada pada petani.   

 Yuniarti, et, al (2009). Malakukan penelitian terhadap efisiensi pemasaran 

jambu mete di Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan untuk menganalisis 

efisiensi pemasaran melalui metode pendekatan SCP. Responden petani ditentukan 

dengan metode simple random sampling, sementara responden pedagang pengepul 

ditentukan dengan snow balls sampling. Analisis di dalam penelitian tersebut 

dilakukan dengan regresi linier sederhana untuk menganalisis elastisitas transmisi 

harga dan integrasi pasar vertikal, sedangkan analisis SCP digunakan untuk analisis 

struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar. Hasil analisis menunjukakan bahwa 

terdapat tiga saluran pemasaran jambu mete di Kabupaten Lombok Barat, 

sedangkan analisis SCP menunjukan bahwa pasar jambu mete cenderung berbentuk 

monopsoni, perilaku pasar tidak berintegrasi secara vertikal dan share biaya dan 

keuntungan tidak merata dengan share harga yang diterima petani kecil.  

Penelitian tentang efisiensi pasar yang dilakukan oleh Zarias memiliki 

perbedaan dengan yang dilaukan oleh Herawati, Pujiharto dan Yuniarti et, al. Zarias 

menganalisis efisiensi pemasaran dengan mengukur farmer’share, ratio 

keuntungan, marjin pemasaran dan indeks efisiensi. Zarias juga menjelaskan 

lembaga pemasaran yang terlibat di dalam pasar benih kentang secara deskriptif. 

Hal tersebut berbeda dengan penelitian oleh Herawati, Pujiharto dan Yuniarti et, al, 

mereka menggunakan metode pendekatan SCP untuk mengukur efisiensi 

pemasaran di dalam penelitiannya. Pendekatan SCP menganalisis secara runtut dan 

terintergrasi antara struktur, perilaku dan kinerja pasar yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap efisien atau tidaknya suatu pasar. Perbedaan objek penelitian 

dapat dilihat di dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Yuniarti, et, al dan 

Herawati. Pujiharto dan Yuniarti, et, al menggunakan metode SCP untuk 

menganalisis efisiensi pemasaran di pasar output, Herawati menggunakan 

pendekatan SCP untuk mengukur efisiensi yang terjadi di pasar input. Kesamaan 

penelitian terdapat pada beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh 

Zarias, Herawati, dan Yuniarti et, al, sebelumnya. Indikator tersebut meliputi 

farmer’share, ratio keuntungan, marjin pemasaran dan indeks efisiensi.  
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Perbedaan penelitian juga terdapat pada penelitian skala internasional yang 

dilakukan oleh Outreville (2015), Kizito (2011), Jolly (2008). Perbedan diantara ke 

tiga penelitian tersebut adalah pada penggunaan alat analisis, Jolly dan Outreville 

menggunakan regresi untuk analisis data dalam penelitian. Hal ini berbeda dengan 

apa yang dilakukan oleh Kizito yang melakukan analisis deskriftif dengan 

menggunakan pendekatan Market Information System (MIS). Persamaannya 

adalah, ketiga penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada pasar output. 

Penelitian yang akan dilakukan ini cenderung memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Herawati, yaitu penelitian efisiensi pemasaran di 

pasar input. Penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel yang ada di dalam 

ke tiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Variabel-variabel tersebut 

selanjutnya disesuaikan dengan keadaan di lapangan, sehingga variabel yang 

digunakan sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini.    

Perbedaan penelitian saat ini terletak pada jenis pasar yang diteliti. Jika 

penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pasar output, maka penelitian ini lebih 

fokus pada pasar input. Input yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah benih 

kentang. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukture, coduct, performance 

(SCP) untuk melihat efisiensi pasar input benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

Penelitian yang identik pernah dilaksanakan pada pasar input benih padi di 

Kabupaten Malang.  

 

2.2. Tinjauan Pemasaran 

2.2.1. Permasalahan Pemasaran Produk Pertanian 

 Pemasaran produk-produk hasil pertanian memiliki perbedaan dengan 

pemasaran sejumlah produk-produk lainnya. Memasarkan kentang dengan 

memasarkan hasil kerajinan rotan tentu akan memiliki permasalahan yang sangat 

berbeda. Untuk memasarkan kentang akan lebih banyak resiko daripada 

memasarakan kursi rotan. Kentang dapat membusuk jika tidak segera terjual, selain 

itu perbedaan tempat produksi dan pasar tentu menjadi permasalahan tersendiri. 

Perbedaan tempat tersebut dapan memicu ketidak efisiennya sistem tataniaga. 

Menurut (Anindita, 2004), Beberapa penyebab permasalahan dalam pemasaran 

produk pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Karakteristik Hasil Pertanian 

Produk pertanian yang bersifat mudah rusak, musiman, membutuhkan 

ruang yang banyak dan tidak seragam memberikan permasalah tersendiri dalam 

memasarkannya. Distribusi produk pertanian tidak boleh ditunda terlalu lama 

karena mudah rusak. Jika pun dilakukan penimbunan maka, harus ada biaya yang 

dikeluarkan untuk penyimpanan. Selain mudah rusak, produk pertanian yang 

bersifat musiman tentu menjadi masalah tersendiri, karena pasokan produk 

pertnaian tidak selalu ada di dalam pasar. Untuk memasarkan produk pertanian juga 

dibutuhkan beberapa penanganan seperti penyotiran, pengemasan dan 

penyimpanan. Hal tersebut perlu dilakukan karena sifat produk pertanian yang tidak 

seragam dan membutuhkan banyak tempat. Untuk melakukan itu semua maka perlu 

adanya biaya tambahan dalam proses pemasaran produk pertnaian. 

2. Jumlah Produsen 

Permasalahan muncul ketika banyaknya petani di Indonesia adalah petani 

dengan jumlah produksi yang kecil. Produksi yang kecil tersebut juga memiliki 

jenis produk yang beragam, sehingga untuk memasarkannya harus dikumpulkan 

terlebih dahulu, dikelompokan dan disortir sesuai dengan permintaan pasar. 

Permasalahan seperti demikian tentunya akan berakibat pada mahalnya produk 

pertanian di tangan konsumen, namun harga di tingkat produsen rendah.  

3. Karakteristik Konsumen 

Beragamnya konsumen produk pertanian membuat permintaan atas produk 

pertanian juga beragam. Permintaan konsumen atas produk-produk pertanian pun 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga dalam memasarkan produk 

pertanian harus mempertimbangkan waktu, tempat dan produk yang tepat.  

4. Perbedaan Tempat 

Sering kali harga produk pertanian di tempat yang satu dan tempat yang 

lainnya berbeda. Harga yang rendah di suatu tempat akan memicu aliran produk 

menuju tempat yang memiliki harga jual produk yang tinggi. Namun kenyataannya, 

hal semacam itu sulit untuk dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan tertentu 

seperti sulitnya transportasi, akses informasi harga yang terbatas dan lain 

sebagainya.  
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5. Efisiensi Tataniaga 

Efisiensi dalam tataniaga produk pertanian menjadi fokus penting 

pamasaran. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam membentuk sistem 

tataniaga produk pertanian yang efisien. Beberapa hal tersebut antara lain: 

a. Keterbatasan infrastruktur 

b. Informasi pasar yang rendah 

c. Kecilnya skala pasar  

d. Kurangnya penguasaan teknologi pasca panen 

e. Adannya kebijakan dan biaya-biaya yang semakin membesarkan biaya 

pemasaran. 

Soekartawi (1993) mengungkapkan bahwa, masih ada banyak 

permasalahan-permasalahan yang membuat sistem pemasaran produk pertanian 

belum sempurna. Pemasaran pada produk pertanian biasanya melibatkan banyak 

lembaga pemasaran dan melalui saluran pemasaran yang lebih panjang. 

Permasalahan dalam pemasaran produk pertanian memiliki keterkaitan dengan 

lingkungan produk, sistem tataniaga, dan konsumen. Soekartawi (1993) 

menjelaskan bahwa, terdapat sepuluh permasalahan pemasaran produk pertanian 

yang umum terjadi sebagai berikut: 

a. Ketersediaan produk pertanian yang tidak banyak dan tidak kontinu sehingga 

membutuhkan penyimpanan untuk menjamin ketersediaan produk sepanjang 

tahun dan untuk mengurangi resiko kerusakan produk. Untuk melakukan fungsi 

penyimpanan akan menjadi biaya tambahan dalam pemasaran. 

b. Fluktuasi harga pada produk pertanian yang tinggi menyebabkan pendapatan 

petani tidak stabil. Di sisi lain tidak stabilnya harga merangsang tingkat efisiensi 

pasar semakin rendah.  

c. Para pelaku pasar sering melakukan kegiatan yang tidak efisien. Sering juga 

ketidak adilan dalam sistem mekanisme pemasaran, seperti kurang seriusnya 

beberapa lembaga pemasaran dalam menangani komoditas pertanian yang 

mereka pasarkan. 

d. Fasilitas penunjang pemasaran seperti gudang, sarana transportasi dan pasar, 

dinilai belum semuanya memadai di tiap-tiap daerah. 
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e. Jarak antara produsen dan konsumen yang jauh sehingga peran distribusi sangat 

dibutuhkan agar produk pertanian bisa sampai di tangan konsumen. 

f. Informasi pasar yang kurang lengkap dan kurang dimanfaatkan oleh pelaku 

pasar secara maksimal. 

g. Pengetahuan pemasaran yang kurang akibat penerapan manjemen yang lemah. 

h. Kekurangan modal, yang menyebabkan investasi kegiatan pemasaran produk 

pertanian juga rendah.  

i. Respon produsen terhadap permintaan pasar masih dinilai kurang.  

j. Peraturan dan kebijakan yang ada di dalam sistem pemasaran sering tidak sesuai, 

sehingga menjadikan pasar berjalan tidak efisien. 

 

2.2.2. Jenis Saluran Pemasaran 

 Soekartawi (1987) menjelaskan, macam komoditi, sistem pemasaran, dan 

lembaga pemasaran memiliki pengaruh terhadap terbentuknya saluran pemasaran. 

Saluran pemasaran relatif sederhana biasanya terdapat pada pasar monopoli. 

Saluran pemasaran yang pendek juga dapat ditemukan pada saluran pemasaran 

produk dengan nilai ekonomi rendah. Soekartawi mencontohkan saluran pemasaran 

sederhana pada pemasaran apel di Pulau Timor seperti pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk Saluran Penawaran Apel di Pulau Timor (Soekartawi, 1973) 

 Dari gambar tersebut dapat ketahui bahwa, secara sederhana terdapat 

beberapa saluran pemasaran dalam penawaran apel yang terjadi di pasar apel di 

Pulau Timur. Secara singkat pemasaran apel tersebut dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

a. Saluran 1: Produsen – Konsumen 

b. Saluran 2: Produsen – Pengecer – Konsumen  

c. Saluran 3: Produsen – Pedagang pengepul – Pengecer – Konsumen  

Produsen Pedagang Pengepul 

Pengecer 

Konsumen 
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Saluran pemasaran yang lebih rumit juga dicontohkan oleh Soekartawi, 

yaitu pada saluran pemasaran ketela pohon di Kabupaten Ponorogo (Gambar 2). 

Saluran pemasaran tersebut terdiri dari beberapa lembaga pemasaran dan petani 

ketela pohon. Keberadaan eksportir menjadi pembeda yang jelas dengan saluran 

pemasaran sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk Saluran Pemasaran Ketela Pohon di Kabupaten Ponorogo 

(Univ. Brawijaya, 1983) 

Dari gambar 2, dapat dirincikan bahwa saluran pemasaran ketela pohon di 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Saluran 1: Petani – Konsumen  

b. Saluran 2: Petani – Pengecer – Konsumen 

c. Saluran 3: Petani – Tengkulak – Pengecer – Konsumen  

d. Saluran 4: Petani – Tengkulak – Pedagang Pengepul – Pedagang Besar – 

Pengecer – Konsumen  

e. Saluran 5: Petani – Pedagang Pengepul – Pedagang Besar – Eksportir 

f. Saluran 6: Petani – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen  

g. Saluran 7: Petani – Pedagang Besar – Eksportir  

Sudiyono (2002) menyatakan bahwa pergerakan suatu komoditas melalui 

beberapa macam lembaga pemasaran di dalam suatu saluran pemasaran bertujuan 

untuk meningkatkan nilai tambah (utility), sehingga mampu memuaskan 

konsumen. Nilai tambah tersebut meliputi nilai tambah waktu, tempat, bentuk dan 

nilai tambah kepemilikan. Sudiyono memberikan contoh saluran pemasaran 

cengkeh di Kabupaten Trenggalek sebelum diberlakukan SK Mentri Perdagangan 

No. 306/KP/XII/1900, (Gambar 3). 

Petani 

Pengecer Konsumen 

Tengkulak 

Pedagang 

Pengepul 

Pedagang 

Besar 

Eksportir 
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Gambar 3. Saluran Pemasaran Cengkeh di Kabupaten Trenggalek sebelum 

Diberlakukan SK Mentri Perdagangan no. 306/KP/XII/1900 

Gambar 3 dapat dirincikan bahwa beberapa macam saluran pemasaran 

cengkeh di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut: 

a. Saluran 1: Petani – Tengkulak – Grosir  

b. Saluran 2: Petani – Tengkulak – Pengumpul – Grosir 

c. Saluran 3: Petani – Pengumpul – Grosir  

 

2.3. Tinjauan Struktur-Perilaku-Kinerja Pemasaran 

Pendekatan structure, conduct, performance (SCP) muncul pertama kali di 

buku dengan judul Industrial Organization yang ditulis oleh JS. Bain pada tahun 

1964. Pendekatan SCP digunakan kala itu untuk mengukur efisien atau tidaknya 

suatu pasar. Dasar penggunaan SCP sebagai analisis efisiensi pasar adalah, adanya 

keterkaitan antara struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar (Anindita, 2004). 

Skema model struktur, perilaku dan kinerja pasar dapat dilihat pada gambar 4. 

Rashid dan Chaudhry (1973 dalam Soekartawi 1993) menjelaskan bahwa, 

ada beberapa kesulitan dalam membahas efisiensi pemasaran. Pertama, ukuran 

efisiensi pemasaran ternyata tidak konsisten, berbeda wilayah akan berbeda pula 

hasil pengukurannya meskipun objek yang diukur adalah sama. Permasalahan 

kedua adalah, dalam membahas efisiensi pemasaran, sisi kesejahteraan masyarakat 

sering kali terlewatkan. Sebagai contoh, ketika suatu sistem pemasaran dianggap 

efisien, terkadang sistem pemasaran tersebut tidak mampu menyediakan pekerjaan 

bagi masyarakat. Untuk menjawab permasalahan dalam pengukuran efisiensi 

pemasaran maka digunakanlah teknik SCP (structure, conduct, performance) 

sebagai langkah solutif yang diambil guna memperbaiki tingkat efisiensi pemasaran 

dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat.    

  

Petani 

Tengkulak Pengumpul 

Grosir 
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Gambar 4. Model struktur, perilaku dan kinerja pasar (Anindita, 2004) 

   

2.3.1. Struktur Pasar 

1. Pengertian dan Indikator Struktur Pasar   

Struktur pasar menggambarkan pengorganisasian pasar berdasarkan  

karakteristik yang membentuk pola hubungan antara penjual-penjual, antara 

pembeli-pembeli, dan antara pembeli dengan penjual di dalam pasar (Anindita, 

2004). Beberapa kriteria dalam menentukan struktur pasar tersebut adalah:  

a. Tingkat konsentrasi pembeli dan penjual 

b. Tingkat diferensiasi produk 

c. Barriers to entry 

d. Tingkat pengetahuan pasar 

e. Tingkat integritasi dan diversifikasi 

Lipczynski dan Wilson (2004) menuliskan, beberapa indikator tentang 

struktur pasar sebagai berikut: 

d. Jumlah perusahaan dan ukuran relatif perusahaan 

e. Tingkat diferensiasi produk 

f. Kemudahan perusahaan baru masuk ke dalam pasar dan berkompetisi dengan 

perusahaan yang sudah ada 

g. Kemudahan perusahaan yang sudah ada untuk keluar dari pasar dan 

berkompetisi di pasar lain 

a. Tingkat Konsentrasi pembeli dan 

penjual 

b. Tingkat diferensiasi produk 

c. Barriers to entry 

- Tingkat pengetahuanpasar 

- Tingkat integrasi dan diversifikasi  

Market Structure 

Market Conduct Market Performance 

- Aliran produk 

- Kelembagaan  

- Exchange function 

a. Physical function 

b. Standarization  

- Pricing efficiency 

- Market cost, margin net profit 

- Progresiveness 

- dll  
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h. Ketersediaan arus informasi untuk perusahaan dan pelanggan yang berjalan 

dengan efisien 

Menurut Soekartawi (1993), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan agar 

dapat menciptakan sistem pasar yang efisien. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Jumlah dan ukuran produsen dan konsumen. Faktor ini menjadi penting, karena 

kedua pelaku pasar tersebut menentukan kompetisi di dalam pasar termasuk 

mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat harga.   

b. Sistem masuk-keluarnya barang dalam pasar.  

c. Ketersediaan barang yang kontinyu dalam pasar. Dibutuhkan banyak produsen 

agar mampu menyediakan produk sepanjang musim. 

 

2.3.2. Klasifikasi Struktur Pasar 

1. Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar persaingan sempuran didefinisikan sebagai pasar dengan banyak 

pembeli dan penjual serta barang yang dijual bersifat homogen. Jumlah pembeli 

dan penjual yang menyebabkan tidak adanya pembeli atau penjual mampu untuk 

mempengaruhi harga pasar. harga ditentukan oleh pasar, sehingga para pembeli dan 

penjual bersifat sebagai price taker (penerima harga), (Mankiw et al., 2012). Pasar 

persaingan sempurna memiliki tiga syarat sebagai berikut: 

a. Ada banyak penjual dan banyak pembeli di dalam pasar 

b. Barang yang ditawarkan oleh banyak penjual bersifat sama besar 

c. Perusahaan bebas untuk masuk maupun keluar dari pasar  

Lipczynski dan Wilson (2004) berpendapat bahwa, pasar persaingan 

sempurna merupakan persaingan pasar paling kompetitif yang ada. Pasar pesaingan 

sempurna memiliki kondisi pasar yang sangat ideal dengan pergerakan sumber daya 

yang bebas. Beberapa asumsi yang berlaku pada pasar persaingan sempurna adalah 

sebagai berikut: 

a. Banyak penjual dan pembeli 

b. Produk yang dijual bersifat homogen 

c. Pergerakan sumber daya (lahan, tenaga kerja, modal) yang bebas 

d. Informasi tersebar merata ke pada seluruh pelaku pasar.  
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2. Pasar Monopoli 

Menurut Mankiw et al. (2012), perusahaan dianggap memonopoli pasar 

ketika di dalam pasar tersebut hanya dikuasai oleh sau perusahaan saja. Berbeda 

dengan pasar persaingan sempurna, monopoli merupakan struktur dimana 

kompetisi dagang terbatas. Perusahaan memilik kuasa dalam menetapkan harga, 

atau dengan kata lain perusahaan bertindak sebagai price maker. Menurut 

Lipczynski dan Wilson (2004), terdapat beberapa asumsi yang dapat menjadi 

karakteristik dalam mengenali pasar monopoli. Asumsi-asumsi dalam pasar 

monopoli adalah sebagai berikut: 

a. Industri terdiri oleh satu perusahaan 

b. Produk atau jasa yang dihasilkan bersifat unik. 

c. Kompetisi pasar dibatasi melalui hambatan masuk dan keluar.   

Menurut Zaini (2014), pasar monopoli memiliki beberapa karakteristik 

sebagai berikut:  

a. Penjual di dalam pasar hanya ada satu.  

b. Tidak adanya pengganti (no substitutes) “yang mirip” untuk barang atau jasa 

yang diproduksi. 

c. Terdapat hambatan pasar bagi perusahaan baru untuk bisa masuk (barriers to 

entry). 

d. Perusahaan tunggal tidak berpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh output atau 

harga dari produk lain. 

3. Pasar Oligopoli 

Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar dengan karakteristik yang berada 

di tengah-tengah antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli (Zaini, 

2014). Pasar oligopoli memiliki beberapa penjual dan beberapa pembeli sebagai 

pelaku pasar. Karakteristik pasar olgopoli juga dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memiliki sedikit penjual produk substitusi  

b. Terdapat hambatan pasar bagi perusahaan yang akan memasuki pasar 

c. Setiap perusahaan (lembaga pemasaran) memiliki pengaruh dalam penetapan 

harga. 
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4. Pasar Monopolistik 

Pasar monopolistik dapat diartikan sebagai pasar yang terdiri dari beberapa 

penjual dan barang atau jasa yang dijual memiliki sedikit sifat yang berbeda. 

Dengan adanya sifat yang berbeda dari setiap jasa dan produk yang ditawarkan, 

maka setiap penjual dapat menentukan harga di dalam pasar (Mankiw et al., 2012). 

Menurut Mankiw et al. (2012), pasar monopolistik memilki karakteristik sebagai 

berikut:  

a. Banyak penjual atau perusahaan untuk mendapatkan konsumen yang sama. 

b. Setiap perusahaan menghasilkan produk atau jasa yang yang berbeda dari 

produk atau jasa yang di hasilkan oleh perusahaan lain meskipun hanya sedikit. 

c. Perusahaan bebas untuk masuk maupun keluar pasar.  

Lipczynski dan Wilson (2004) juga merumuskan beberapa asumsi yang 

berlaku pada pasar monopolistik. Asumsi ini dapat digunakan sebagai karakteristik 

untuk mengenali pasar monopolistik. Asumsi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat banyak perusahaan kecil 

b. Perusahaan menjual produk sedikit berbeda dan terdapat kebebasan untuk masuk 

dan keluar dari pasar.  

c. Terdapat diferensiasi produk yang ditawarkan 

 

2.3.3. Analisis Struktur Pasar 

Struktur pasar dapat dianalisis dengan cara menganalisis variabel-variabel 

penyusunnya. Variabel penyusun struktur pasar antara lain derajat konsentrasi, 

diferensiasi produk, hambatan pasar dan tingkat informasi pasar. Untuk mengukur 

derajat konsentrasi pasar digunakan alat-alat seperti Concentration Ratio for Bigest 

Four (CR4), Indeks Herfindhal-Hirscman (IHH), Koefisien Gini, dan Indeks 

Rosenbhult (IR). Untuk menganalisis variabel penyusun struktur pasar yang lain 

seperti deferensiasi produk, hambatan pasar dan tingkat informasi pasar dapat 

dianalisis secara deskriptif berdasarkan data primer yang didapatkan dari lapang.  

a. Concentration Ratio for Bigest Four (CR4) 

Rasio konsentrasi empat perusahaan terbesar adalah share pencapaian 

empat perusahaan terbesar di dalam suatu pasar terhadap total pencapaian pasar 

(Arsyad dan Eri Kusuma, 2014). Nilai CR4 mendiskripsikan peranan empat 
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perusahaan terbesar yang ada di dalam pasar (Pujiharto, 2014). CR4 dapat dihitung 

secara matematis sebagai berikut: 

 CR4 = S1 + S2 + S3 + S4...............................................................................(2.1) 

Keterangan: S merupakan share pasar suatu lembaga pemasaran atau perusahaan.  

b. Indeks Herfindhal-Hirscman (IHH) 

IHH dapat dijadikan sebagai ukuran konsentrasi produksi dalam suatu 

industri atau suatu pasar. IHH merupakan jumlah keseluruhan hasil kuadrat market 

share atau pangsa pasar dari setiap lembaga di dalam pasar (Hasibuan dalam 

Amalina Lubis, 2015). Nilai terbesar dari IHH adalah 1, artinya hanya ada satu 

lembaga pemasaran atau perusahaan dalam suatu pasar. Nilai minimum IHH adalah 

1/N, dengan N merupakan jumlah perusahaan dengan ukuran yang sama (Arsyad 

dan Eri kusuma, 2014). Secara matematis IHH dapat dirumuskan sebagai berikut: 

IHH = ∑ =  𝑆𝑖
2𝑛

𝑖=1 ...................................................................................(2.2) 

c. Koefisien Gini 

Koefisien gini juga dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui 

tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar antar lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran suatu komoditi. Penggambaran kurva Lorenz dan 

koefisien gini membentuk sebuah kurva yang menjelaskan distribusi pendapatan. 

Semakin luas bidang yang terbentuk di dalam kurva, maka tingkat distribusi 

pendapatan semakin tidak merata. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 sampai 

dengan 1 (Arsyad dan Eri kusuma, 2014). Untuk menghitung nilai koefisien gini 

secara matematis dapat menggunakan rumus sebagi berikut: 

R = ∑𝑖
𝐾−2 (Pk-1 qk – Pk qk-1)

 x 1/10.000.................................................(2.3) 

Keterangan: 

R : Koefisien Gini 

Pk : Persentase komulatif jumlah pedagang benih kentang dalam kelas ke-i 

Pk-1 : Persentase komulatif jumlah pedagang benih kentang sebelum kelas ke-i 

qk  : Persentase komulatif jumlah volume pembelian benih kentang dalam kelas 

ke-i 

qk-1  : Persentase komulatif jumlah volume pembelian benih kentang sebelum 

kelas ke-i 

k : Jumlah kelas pedagang benih kentang 
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d. Indeks Rosenbhult (IR)  

Indeks Rosenbluth adalah alat analisis untuk mengetahui tingkat konsentrasi 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditas pada suatu 

wilayah pasar. Nilai indeks Rosenbulth berkisar antara 1/n ≤ R ≤ 1. Nilai yang 

mendekati batas minimum berarti pasar cenderung berbentuk pasar persaingan 

sempurna, sedangkan bila nila mendekati batas maksimum, maka strukur pasar 

cenderung berbentuk pasar oligopoli (Baladina, 2012). Nilai indeks Rosenbluth 

dapat dihitung secara matematis sebagai berikut: 

IR = 
1

(2 ∑ 𝑖.𝑆𝑖)𝑛
𝑖−1 −1

.................................................................................................(2.4) 

Keterangan: 

IR : Indeks Rosenbluth 

Si  : Pangsa pasar benih kentang ke-i 

 

2.3.4. Perilaku Pasar 

Perilaku pasar atau market conduct diartikan sebagai upaya penyesuaian 

suatu perusahaan terhadap keadaan pasar dimana perusahaan tersebut mengambil 

peran (Anandita, 2004).  Perilaku pasar dapat mencerminkan efisiensi pasar melalui 

beberapa kriteria sebagai berikut: 

a. Banyak perusahaan yang menciptakan persaingan kopetitif di dalam pasar. 

b. Adanya perusahaan yang menjual dengan harga lebih rendah dari perusahaan 

pesaingnya 

c. Adanya upaya perbaikan produk oleh perusahaan sebagai stimulus para pembeli. 

d. Perusahaan berkonsentrasi pada barang dan jasa 

e. Secara hukum tidak ada kerjasama yang melibatkan perusahaan-perusahaan 

dalam penentuan harga atau hal-hal lain. 

f. Klaim produk secara benar 

g. Adanya diversifikasi produk yang jelas dan bukan diversifikasi akibat 

advertensi. 

Terdapat lima dimensi pembentuk perilaku pasar yang harus diketahui. 

Lima dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip penetapan harga oleh sebuah atau beberapa perusahaan. 

b. Kebijakan harga dari sebuah perusahaan atau sekelompok perusahaan. 



25 
 

 
 

c. Kigiatan promosi oleh perusahaan atau sekelompok perusahaan guna menjual 

produk. 

d. Alat Koordinasi dan saling menyesuaikan harga, produk, dan promosi dalam 

rangka persaingan antar penjual. 

e. Ada tidaknya predatory atau strategi khusus.   

Menurut Soekartawi (1993), perilaku pasar menggambarkan bagaimana 

aliran produk dapat tersalurkan dari produsen hingga sampai ke konsumen. 

Terdapat empat aspek yang digunakan untuk melihat sistem penyaluran barang 

tersebut: 

a. Bagaimana terbentuknya harga atas barang tersebut 

b. Pajak yang berlaku atas barang tersebut, apakah pajak itu diberlakukan sama 

atau berbeda untuk setiap kualitas dan kuantitas barang di dalam pasar 

c. Apakah perdagangan di dalam pasar berjalan secara sehat untuk barang yang 

sama 

d. Apakah ada perlakuan khusus atas barang-barang yang dipasarkan sehingga 

barang-barang tersebut sesuai dengan selera konsumen.   

 

2.3.5. Kinerja Pasar 

Kinerja pasar merupakan penilaian seberapa jauh perilaku industri di dalam 

pasar tidak sesuai dengan kemungkinan kontribusi terbaik yang mungkin dapat 

dicapai, sesuai dengan tujuan soisal ekonomi masyarakat (Anindita, 2004). 

Beberapa kriteria pengukuran kinerja pasar adalah sebagai berikut:  

a. Tingkat keuntungan 

b. Efisiensi produksi relatif 

c. Ukuran biaya promosi relatif terhadap biaya produksi 

d. Karakteristik produk 

e. Tingkat kemajuan industri 

f. Ukuran marjin pemasaran relatif terhadap biaya produksi 

g. Ukuran tingkat penjualan relatif terhadap sumberdaya pemasaran 

h. Ukuran dari marketing loss  

Kinerja pasar sangat dipengaruhi oleh struktur pasar dan perilaku pasar. Jika 

struktur pasar dan perilaku pasar berjalan secara adil, maka kinerja pasar akan 

efisien. Kinerja pasar selalu dihubungkan dengan efisien atau tidaknya suatu pasar. 
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penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kinerja pasar akan membuat 

pasar berjalan semakin tidak efisien. Untuk mengukur seberapa jauh penyimpangan 

kinerja pasar, beberapa faktor berikut dapat digunakan sebagai acuan menilai 

penyimpangan kinerja pasar:  

a. Tujuan yang relevan bagi masyarakat 

b. Komponen kelembagaan dan fungsional dari sistem pemasaran 

c. Faktor lingkungan yang sesuai sehingga sistem pemasaran dapat berjalan 

Manajer-manajer perusahaan berharap konsep SCP dapat menganalisis 

kriteria yang diharapakan perusahaan (seperti maximum profit) dan juga kriteria 

yang diharapkan pemerintah dan masyarakat yang menyentuh aspek kesejahteraan 

masyarakat (Soekartawi, 1993). 

   

2.3.6. Marjin Pemasaran 

1. Pengertian Marjin Pemasaran 

Marjin pemasaran merupakan perbedaan harga setiap tingkat lembaga yang 

terlibat di dalam sistem pemasaran. Definisi marjin pemasaran juga dapat diartikan 

sebagai perbedaan antara harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang 

diterima oleh produsen atas produk pertaniannya. Besar kecilnya nilai marjin 

pemasaran bergantung pada sejumlah penyediaan layanan pemasaran. Semakin 

banyak layanan pemasaran yang dikehendaki oleh konsumen maka nilai marjin 

pemasaran semakin tinggi. Marjin pemasaran yang tinggi bisa juga terjadi akibat 

biaya pemasaran berlebihan (Abbot dan Makeham 1979, dalam Anindita 2004). 

Menurut Sudiyono (2002), marjin pemasaran merupakan perbedaan harga yang 

terjadi antara harga di tingkat konsumen dengan harga di tingkat produsen. Dalam 

pemasaran hasil pertanian, produsen yang dimaksud adalah petani.  

2. Nilai Margin Pemasaran 

Sudiyono (2002) berpendapat bahwa nilai marjin pemasaran diperoleh dari 

perbedaan harga yang terjadi di tingkatan konsumen dengan harga di tingkat petani 

dikali dengan jumlah barang. Anindita (2004) menuliskan bahwa margin 

pemasaran memiliki nilai yang dapat dibagi menjadi dua komponen sebagai 

berikut:  

a. Komponen marjin pemasaran yang dilihat dari tingkat pengembalian terhadap 

faktor produksi yang digunakan dalam pemasaran. Contoh kompenen seperti 
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tersebut adalah prosesing dan jasa pemasaran yang dibayarkan dari tigkat 

produsen atau petani hingga di tingkat konsumen.  

b. Komponen lain dapat dilihat dari pengembalian/penerimaan dari berbagai 

institusi yang terlibat di dalam pemasaran. Penerimaan tersebut merupakan  

penerimaan atas jasa pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran 

(marketing charges), misalkan jumlah uang yang diterima pedagang eceran atas 

pelayanan mereka.  

3. Perhitungan Margin Pemasaran  

Terdapat dua komponen yang mendasari perhitungan marjin pemasaran, 

yaitu: a) Biaya fungsional dari lembaga pemasaran untuk menjalankan fungsi 

pemasaran, b) keuntungan yang didapatkan oleh lembaga pemasaran (Sudiyono, 

2002). Jika suatu pasar memiliki lembaga pemasaran dengan beberapa fungsi 

pemasaran yang dilakukan, maka perhitungan marjin pemasaran dapa dituliskan 

secara matematis sebagai berikut: 

𝑀 =  ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 +  ∑ 𝑃𝑗 ...................................................................(2.5) 

Keterangan: 

M  = Marjin Pemasaran 

Cij = Biaya pemasaran untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lemba- 

ga pemasaran ke-j 

Pj = Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran ke-j 

m = Jumlah jenis biaya pemasaran 

n = Jumlah lembaga pemasaran 

Marjin pemasaran (M) juga dapat dihitung dari nilai harga di tingkat 

pengecer (Pr) dikurangi harga di tingkat petani (Pf). secara matematis rumus marjin 

pemasaran berdasarkan definisi tersebut adalah sebagai berikut:  

𝑀 = Pr − 𝑃𝑓 .........................................................................................(2.6) 

Terdapat tiga metode pendekatan dalam memperkirakan nilai marjin 

pemasaran (Anindita, 2004). Setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan 

masaing-masing. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Metode pertama adalah dengan melakukan penelusuran terhadap saluran 

pemasaran yang dilalui oleh produk yang telah ditentukan. Namun dengan 
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metode seperti demikian tidak menjamin produk yang melewati saluran 

pemasaran yang berbeda akan bersifat sama.  

b. Metode selanjutnya untuk mengukur marjin pemasaran adalah dengan 

membandingkan harga pada berbagai tingkat pemasaran yang berbeda. Metode 

ini dapat berhasil jika harga yang ada di pasar dapat menjadi perwakilan dan 

dapat dibandingkan pada setiap tingkat pemasaran yang berbeda.  

c. Metode ketiga adalah menghitung marjin pemasaran dengan membagi data 

penjualan bruto dengan data pembelian bruto dari setiap pedagang yang ada, 

sehingga didapatkan marjin bruto rata-rata. Untuk menggunakan metode ketiga 

tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kuantitas produk yang 

dijual dengan produk yang dibeli, karena sisa atau kehilangan produk saat 

penanaman. 

4. Jenis Marjin Pemasaran 

Selain dengan cara-cara di atas, marjin pemasaran juga dapat dihitung 

secara absolut, secara presentase atau dengan cara mengkombinasikan kedua cara 

tersebut.  

a. Marjin absolut  

Merupakan perbedaan harga dalam bentuk rupiah yang absolut dan bersifat 

konstan dalam sejumlah berat tertentu. Margin absolut juga dapat didefinisikan 

sebagai perbedaan rupiah secara absolut antara harga-harga pada berbagai level 

tetap dengan mengabaikan volume yang dipasarkan.  

Marjin Absolut = Harga penjualan – Harga beli ...................................(2.7) 

b. Persentase marjin 

Persentase marjin merupakan perbedaan absolut dalam harga dengan 

membagi marjin absolut dengan harga jual dikali 100 persen. Secara matematis 

dapat diruuskan sebagai berikut. 

% marjin = (marjin absolute / harga jual) x 100 % ...............................(2.8) 

c. Kombinasi marjin absolut dan persen marjin 

Kombinasi antara marjin absolut dan persen marjin akan menghasilkan 

marjin markup. Marjin markup merupakan hasil pembagian persentase marjin 

absolut oleh harga yang dibayarkan setiap lembaga pemasaran. 

Persen markup – (marjin absolute / harga jual) x 100 % ......................(2.9) 
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d. Persentase bagian marjin  

Persentase bagian marjin merupakan pengelompokan yang digunakan secara 

populer pada serangkaian angka yang mewakili merjin-marjin absolut dari berbagai 

tipe pedagang atau dapat digunakan pada berbagai fungsi-fungsi pemasaran yang 

berbeda, dibagi dengan harga eceran.  

𝑚𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑑𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛
=  

𝑀𝑖𝑗

𝐻𝑒
..........................................(2.10) 

Keterangan:  

Mij =  marjin dari perbedaan di dua tingkat lembaga pemasaran 

He =  harga eceran 

Tabel 4. Rincian Presentase Bagian Marjin pada Suatu Komoditas 

Sumber: Anindita (2004) 

5. Produk reference 

Mengukur marjin pemasaran harus memiliki ukuran awal yang konsisten. 

Misalnya 1 Kg jagung basah dijual petani menghasilkan sekitar 0,6 Kg jagung 

kering yang dijual kepada konsumen. Dengan kondisi seperti tersebut, kita tidak 

mungkin membandingkan biaya 1 Kg jagung basah dengan 1 Kg jagung kering. 

Dengan kasus-kasus seperti ini maka diperlukan konsep produk referensi. Produk 

referensi diartikan sebagai titik awal yang menjual 1 Kg produk yang dijual kepada 

konsumen (Smith dalam Anindita, 2004).  

 

2.3.7.  Market Efficiency Index (MEI) 

Menurut Madede et al (2014), MEI dapat digunakan untuk menganalisis 

efisien atau tidaknya suatu saluran pemasaran. Menurut Acharya dan Agarwal 

(2001 dalam Madede et al 2014), MEI dapat diartikan sebagai rasio antara harga 

bersih yang diterima produsen terhadap biaya pemasaran total ditambah total marjin 

Tingkat 

lembaga 

Bagian yang di terima (%) 

Petani  ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑖

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 𝑥 100% 

Pedagang:  

Pedagang 

perantara 

𝑚𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 𝑥 100% 

Pedagang 

besar  

𝑚𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 𝑥 100% 

Pedagang 

pengecer 

𝑚𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑒𝑟

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 𝑥 100% 



30 
 

 
 

pemasaran. Indeks efisiensi pemasaran benih kentang dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

MEI = 
𝐹𝑃

(𝑀𝐶+ 𝑃𝑀)
 .....................................................................................(2.11) 

Keterangan: 

ME  : Efisiensi pemasaran benih kentang 

FP  : Harga benih kentang di tingkat produsen (penangkar) 

MC  : Biaya pemasaran benih kentang 

PM : Marjin keuntungan benih kentang  

Jika nilai MEI tingggi, maka tingkat efisiensi pemasaran pada pasar benih 

kentang semakin tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, jika nilai MEI rendah, maka 

tingkat efisiensi pemasaran benih kentang menjadi rendah pula. 

 

2.4.  Tinjauan Benih Kentang 

Pada tahun 2015 kebutuhan nasional terhadap benih kentang mencapai 300 

ribu ton per tahun. Misalnya di Dataran Tinggi Dieng kebutuhan benih kentang 

mencapai 12 ribu ton per tahun. Namun, keadaan ini tidak sebanding dengan 

kemampuan para penangkar untuk menyediakan benih kentang bagi petani. 

penangkar lokal hanya mampu memenuhi 300 ton per tahun atau sekitar 2,5 persen 

dari total  kebutuhan, (Kompas.com). Selain permasalahan ketersediaan benih yang 

belum mampu mencukupi kebutuhan pasar, dari segi harga, benih kentang unggul 

(sertifikat) juga dijual lebih mahal. Para petani mengalokasikan sekitar 40 persen 

hingga 50 persen dari total biaya budidaya kentang sebagai biaya pengadaan benih 

agar bisa menanam kentang,  (Bptp.go.id). 

 

2.4.1. Persyaratan dan Sertifikasi Benih Kentang 

Sertifikasi Benih merupakan salah satu bentuk jaminan atas kualitas benih 

yang ditawarkan. Beberapa kriteria dalam mengukur kualitas benih kentang adalah 

kemurnian benih dan derajat serangan hama dan penyakit. Selain harus meme-

nuhi beberapa kriteria, calon benih kentang akan diuji oleh BPSB (Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih). Uji tersebut meliputi uji di lapangan dan di 

gudang. Jika dari hasil uji tersebut calon benih lolos persyaratan standar sertifikasi 

BPSB, maka benih diturunkan ke kelas benih yang lebih rendah. Hasil uji bisa juga 
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dapat menyatakan calon benih tidak lulus (K. Karjadi, 2016). Persyaratan standar 

sertifikasi benih kentang dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Persyaratan  Kesehatan Benih  di Lapangan dan Gudang. 

No Parameter Satuan Kelas Benih 

G0 G1 G2 

1 LAPANGAN     

 a. Campuran  varietas lain % 0 0.0 0.0 

 b. Penyakit     

 Jumlah tanaman yang terserang OPT (paling 

banyak) 

    

 

 

 

- Virus (PLRV,PVX,PVY) % 0 0.0 0.1 

 - Penyakit  layu  bakteri (Ralstonia 
   solanacearum ) 

% 0 0.0 0.5 

 - Nematoda Sista Kuning (NSK)     

 - (Globodera sp) % 0 0 0 

 c. Pengelolaan lapang lainnya 

 

    

2. UMBI DI GUDANG     

 a. Kesehatan umbi     

 Jumlah umbi terserang  :     

 - Busuk coklat dan lunak ( maks) % 0 0.0 0.3 

 - Common scab, black scurf, powdery scab, 
    late blight ( infeksi ringan) (maks) 

% 0 0.5 3.0 

 - Busuk kering  (maks) % 0 0.1 1.0 

 - Kerusakan oleh penggerek umbi 
   (Phthorimaea operculella) (maks) 

% 0 0.5 1.0 

 - Nematoda bintil akar (maks) 

(infeksi ringan) 

% 0 0.5 3.0 

 b. Campuran varietas lain (maks) % 0 0.0 0.0 

 c. Kerusakan mekanis (maks) % 0 0.5 3.0 

Sumber: Balai Penelitian Tanaman Sayuran (2016). 

Pihak penangkar juga harus melalui uji tanah dan uji tanaman ketika 

tanaman berumur 30 – 40  HST, 40 – 50  HST dan 50 – 70  HST  untuk mendapatkan 

sertifikasi atas benih kentang. Uji tersebut dilaksanakan oleh Balai Pengawas dan 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPSB-THP, (Tanpa 

Nama, Tanpa Tahun). Syarat kelulusan benih kentang sebagai benih bersertifikat 

ditunjukan pada tabel 6. 
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Tabel 6. Syarat Kelulusan Benih Kentang Sebagai Benih Sertifikat 

Faktor Jumlah Benih 

Dasar (G1) 

Benih 

Dasar (G2) 

Benih 

Dasar (G3) 

Benih 

Dasar (G4) 

Isolasi Min  10 m 10 m 10 m 

Virus (PLRV, 

PVS, PVX, 

PVY) 

Max 0,0% 0,1% 0,5% 2,0% 

Layu bakteri Max 0,1% 0,5% 1,0% 1,0% 

Busuk daun, dan 

penyakit lain 

serangan berat 

Max 2,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Nematoda sista 

kuning (NSK) 

Max 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Campuran 

varietas lain 

Max 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 

Sumber: BPSB-TPH (2011) dalam Tanpa Nama (Tanpa Tahun)  

2.4.2. Varietas Benih Kentang 

Secara umum tanaman kentang dibedakan menjadi kentang sayur (table 

potato) dan kentang bahan baku industri (processing potato). Mulai dari tahun 

1980 hingga tahun 2013, Balai Penelitian Tanaman Sayuran telah merilis sebanyak 

24 benih kentang varietas unggul (daftar varietas kentang dapat dilihat pada tabel 

7). Varietas-varietas tersebut dihasilkan dari proses pemuliaan tanaman dan hasil 

seleksi dari klon introduksi CIP-Peru/International Potato Center. Pertanian 

kentang Indonesia selama ini didominasi oleh varietas Granola yang tersebar 

sekitar 80-90% di area produksi kentang. Petani memilih menanam varietas 

Granola karena produktifitasnya tinggi, mudah beradaptasi dan memiliki masa 

tanam pendek, (Balai Penelitian Tanaman Sayur, tanpa tahun).   

Tabel 7. Daftar 24 Varietas Kentang Hasil Pemuliaan Balai Pene litian Tanaman 

Sayuran  

 

NO 

 

Verietas 

 

Tahun 

dilepas 

Potensi 

Produksi 

Ton/ha 

 

Penggunaan 

 

Keunggulan Lain 

1 Amudra 2002 20 – 42 Keripik Agak toleran busuk daun 

2 Andina 2011 20,4-34,1 -   - 

3 Atlantik M 2000 8 – 20 Keripik Kandungan pati tinggi 

4 Balsa 2005 22,4 Sayur Toleran nematoda 

5 Cipanas 1980 13 – 34 Sayur Toleran busuk daun 

6 Cosima 1980 19 – 36 Sayur Toleran busuk daun, nematoda 

7 Erika 2005 25,3 Sayur Toleran busuk daun 

8 Fries 2005 25,7 Keripik Toleran busuk daun 

9 GM05 2009 29,1 – 35,8 Sayur, Keripik   - 
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Tabel 7. Daftar 24 Varietas Kentang Hasil Pemuliaan Balai Pene litian Tanaman 

Sayuran 

 

NO 
 

Verietas 

 

Tahun 

dilepas 

Potensi 

Produksi 

Ton/ha 

 

Penggunaan 

 

Keunggulan Lain 

10 GM08 2009 27,4 – 34,2 Sayur, Keripik   - 

11 Granola L 2002 26,5 Sayur Toleran PVA, PVY 

12 Kastanum 2011  -   - 

13 Kikondo 2008 18 – 24 Sayur   - 

14 Krespo 2005 28,1 Sayur Toleran busuk daun 

15 Manohara 2002 20 -37 Keripik Toleran busuk daun 

16 Margahayu 2008 18 – 23 Keripik - 

17 Merbabu 17 2000 24 Sayur, Keripik Toleran pengorok daun 

18 Ping 06 2009 29,1 – 38,3 Sayur - 

19 Repita 2005 30 – 32 Sayur Toleran busuk daun 

20 Tenggo 2005 33,5 Sayur Toleran nematoda 

21 Vernei 2011 21,1-35,6 - - 

22 Maglia 2013 24-29,2 Keripik Rendeman sangat tinggi 

23 Amabile 2013 25,7-29,2 Keripik - 

24 Medians 2013 24,9-31,9 Keripik - 

Sumber: Balai Penelitian Tanaman Sayuran (tanpa tahun). 

Untuk kentang processing varietas yang digunakan sebagai acuan 

kualiatas adalah kentang varietas Atlantik M. Guna mengurangi ketergantungan 

terhadap satu varietas, Balitsa merilis sejumlah varietas yang sesuai sebagai bahan 

processing. Varietas tersebut antara lain, Krespo, Margahayu, Kakindo, Maglia, 

Medians, Tenggo, Amabile, dan Erika. Selain menghasilkan varietas yang telah 

disebutkan, Balitsa juga menghasilkan tiga varietas yang tahan terhadap Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT). Varietas tersebut adalah varietas Repita, Tenggo, 

Manohara, Krespo, dan Erika yang tahan terhadap penyakit busuk daun. 

Varietas Granola merupakan varietas yang menjadi ikon kentang di Jawa 

Timur. Keunggulan varietas ini adalah hasil panen yang bagus (38 – 50 ton/Ha),  

memiliki umur tanam yang singkat (130 – 135 HST), tahan terhadap serangan  

hawar daun dan jumlah biji 12 – 20 biji per tanaman. Varietas granola merupakan 

varietas kentang sayur. (Susiyati dan Prahardini, 2004 dalam Prahardini, et al, 

Tanpa tahun).
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III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Kota Batu merupakan salah satu kota penghasil kentang di Jawa Timur. 

Produksi kentang di Kota Batu selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Bumiaji. 

Kecamatan Bumiaji memiliki lahan tanam kentang potensial kurang lebih 289 

hektar. Jumlah tersebut mendominasi dari total luas lahan tanam kentang di Kota 

Batu, yaitu sebanyak 94% (BPS Kota Batu, 2013). Menurut data keluaran Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2015, produksi kentang Kota Batu mencapai 

78.000 kwintal pada tahun 2014. Jumlah ini meningkat 2,3 persen dibandingkan 

hasil produksi di tahun sebelumnya. Potensi tersebut menjadikan Kecamatan 

Bumiaji sebagai penyumbang produksi kentang tertinggi di Kota Batu, karena 

memiliki luas tanam kentang paling dominan.  

Kecamatan Bumiaji memiliki dua desa yang berpotensi sebagai desa 

pertanian khususnya pada komoditas kentang, desa tersebut adalah Desa 

Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo. Pemerintah Kota Batu telah menyadari 

potensi kedua desa ini sebagai desa sentra kentang di Kota Batu sejak tahun 2012. 

Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya dana kredit dari Bank Indonesia sebesar 

3,2 milyar sebagai dana pengembagan kluster kentang seluas 40 hektar (Tempo.co).  

Produksi kentang di Kecamatan Bumiaji menemui permasalahan dalam 

akses benih yang sulit. Para petani kentang di Kecamatan Bumiaji masih membeli 

benih kentang dari luar daerah. Daerah tersebut adalah daerah Malang, Pasuruan, 

Lembang dan Wonosobo, serta beberapa petani mendapat benih dari pusat 

pengembangan benih kentang. Benih dari luar kota didatangkan karena Kota Batu 

tidak memiliki penangkaran benih kentang yang bersifat legal. Kegiatan 

penangkaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji hanya dilakukan oleh beberapa 

kelompok tani dan bukan lembaga resmi penangkar benih. 

Permasalahan lain yang terjadi adalah, para petani sebagai konsumen di 

dalam pasar benih kentang tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan 

penentuan harga. Penentuan harga benih kentang seluruhnya menjadi kebijakan 

penangkar (produsen). Petani juga hanya bertindak sebagai pengambil harga di 

dalam pasar output ketika akan menjual hasil panen kentangnya. Pedagang besar - 
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berkuasa atas kebijakan penentuan harga di dalam pasar output. Kenyataan tersebut 

membuktikan bahwa pedagang besar atau penangkar berkuasa penuh atas harga di 

dalam pasar. 

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa pasar benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji dikuasai oleh beberapa lembaga saja. Hal semacam ini 

mengindikasikan bahwa strukur pasar benih kentang cenderung berbentuk pasar 

persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna 

memungkinkan tidak meratanya informasi pasar, seperti informasi tentang harga 

benih, lokasi benih dan mutu benih. Struktur pasar mencerminkan bagaimana 

perilaku-perilaku para pelaku pasar di dalamnya. Perilaku pasar tercermin dari 

beberapa indikator seperti kebijakan penentuan harga, praktik kolusi dan dari 

saluran pasar yang terbentuk. Perilaku pasar inilah yang nantinya membentuk 

kinerja pasar. Kinerja pasar akan menggambarkan dan menilai apakah pasar benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji berjalan secara efisien atau tidak.  

Struktur pasar merupakan pola interaksi antara penjual, antar pembeli, 

antara penjual dan pembeli, maupun antara penjual lama dengan penjual baru 

(pesaing) yang akan masuk pasar di dalam sebuah industri (Clark, 2003 dalam 

Arsyad dan Kusuma, 2014). Menurut Clark struktur pasar memiliki beberapa 

indikator antara lain, derajat konsentrasi penjual (jumlah penjual dan distribusi 

penjualan), derajat konsentrasi pembeli (jumlah pembeli dan distribusi pembelian), 

derajat diferensiasi produk (seberapa tinggi tingkat variasi produk) dan hambatan 

untuk terjadinya kompetisi. Menurut Tomek dan Kaiser (2015), struktur pasar dapat 

dilihat dari beberapa karakteristik sebagai berikut: 1) Jumlah penjual dan pembeli, 

2) Hambatan masuk pasar, 3) Ukuran distribusi, 4) Diferensiasi produk.  

Pujiharto (2014) menuliskan bahwa, struktur pasar dapat diukur dengan 

melakukan analisis terhadap market share dan Concentration Ratio for Bigest Four 

(CR4). Yuniarti et al. (2009) menyatakan bahwa untuk menganalisis struktur pasar 

dapat digunakan karakteristik-karakteristik seperti, jumlah penjual dan pembeli, 

diferensiasi produk, hambatan keluar masuk pasar dan transmisi harga. Menurut 

Lipszynski dan Wilson (2004), jumlah penjual dan pembeli menggambarkan 

konsentrasi pasar. Semakin sedikit perusahaan yang ada di dalam pasar maka 
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ukuran perusahaan semakin besar dan konsentrasi pasar yang terjadi semakin 

tinggi. Hal tersebut tercermin melalui share penjualan yang tinggi. 

Penelitian ini mencoba menganalisis struktur pasar dengan menganalisis 

unsur-unsur seperti derajat konsentrasi, diferensiasi produk, hambatan keluar 

masuk pasar dan tingkat informasi pasar. Untuk mengukur derajat konsentrasi pasar 

digunakan alat analisis Indeks Hirscman-Harfindal (IHH), Concentration Ratio for 

Bigest Four (CR4), Indeks Rosenbhult (IR), serta koefisien gini.  

Perilaku pasar merupakan pola penyesuaian diri terhadap kondisi pasar oleh 

perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pasar agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan (Clrakson dan Miller, 1982: Gwin, 2000 dalam Arsyad dan Kusuma, 

2014). Menurut Clrakson dan Miller; Gwin, perilaku dapat dilihat dari kebijakan 

dan strategi yang diterapkan perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan. 

Unsur-unsur dalam perilaku pasar meliputi jenis produk, metode penentuan harga,  

strategi promosi, penelitian dan pengembangan, dan bentuk kolusi maupun 

persaingan di dalam pasar. Menurut Anandita (2004), mengukur perilaku pasar 

dapat melalui indikator kebijakan harga, metode penentuan harga, promosi 

penjualan, strategi melawan pesaing, tindak predatory dan kolusi. 

Herawati (2015) menuliskan bahwa perilaku pasar dapat dianalisis dengan 

menggunakan metode penentuan harga, saluran pemasaran, fungsi pemasaran, 

kolusi dan promosi penjualan. Yuniarti et al. (2009), berpendapat bahwa perilaku 

pasar dapat diketahui dengan menganalisis metode penentuan harga, kerjasama 

antar pedagang dianalisis terhadap integrasi pasar. Pujiharto (2014) dalam 

penelitiannya pada pemasaran sayuran dataran rendah, menggunakan indikator 

kerjasama antar lembaga pemasaran, proses penjualan dan pembelian, sistem 

pembayaran dan proses pembentukan harga keseimbangan untuk mendiskripsikan 

perilaku pasar. Pengukuran perilaku pasar di dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis faktor-faktor seperti metode penentuan harga, kelembagaan 

pemasaran, fungsi pemasaran, kolusi dan promosi. 

Kinerja pasar menurut Lipczynski dan Wilson (2004) adalah sebuah 

dampak yang timbul dari suatu bentuk struktur pasar dan perilaku pasar. Menurut 

Yuniarti et, al, (2009), kinerja sebuah pasar dapat diketahui dengan melakukan 

perhitungan terhadap marjin pemasaran, share biaya dan keuntungan, share harga 
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serta distribusi margin pemasaran. Pujiharto (2014), menuliskan bahwa untuk 

mengukur kinerja pasar dapat dilihat dengan menghitung marjin pemasaran, 

elastisitas transmisi harga, dan farmer’s share. Herawati (2015) melakukan analisis 

terhadap kinerja pasar dengan mengukur marjin pemasaran dan kelayakan 

usahatani. Penelitian ini akan menganalisis kinerja pasar dengan mengukur 

beberapa indikator antara lain, margin pemasaran, distribusi margin, share harga 

petani, share biaya dan share keuntungan. 

Pendekatan SCP (structure, conduct, performance) secara umum digunakan 

untuk menjelaskan dan memprediksikan kinerja pasar sebagai akibat yang 

ditimbulkan dari struktur pasar. Struktur pasar berpengaruh terhadap perilaku dan 

kinerja pasar. Pendekatan SCP berasumsi bahwa semakin sedikit jumlah 

perusahaan dalam sebuah pasar, maka kemungkinan adanya penggunaan kekuatan 

pasar untuk mendapatkan keuntungan oleh perusahaan-perusahaan tersebut lebih 

besar. Penelitian terhadap SCP pada pasar benih kentang di Desa Sumberbrantas 

dan Desa Tulungrejo akan menjelaskan bagaimana selama ini tingkat efisiensi di 

dalam pasar benih kentang apakah berjalan efisien atau tidak. Jika tidak efisien, 

maka akan dianalisis seberapa jauh tidak efisiennya pasar benih kentang yang 

terjadi. Pasar input yang efisien memungkinkan petani untuk mendapatkan 

keuntungan dari harga pasar output yang lebih besar. Pada akhirnya perbaikan 

terhadap efisiensi pasar input akan berpengaruh terhadap pendapatan petani di 

dalam pasar output. Kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk skema pada 

gambar 5 agar lebih mudah untuk dipahami, sementara definisi operasional dan 

variabel dapat dilihat pada tabel 8.
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Gambar 5.  Bagan Kerangka Pemikiran Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Benih 

Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 
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3.2. Hipotesis 

Berdasarkan informasi dari survei Pendahuluan dan kajian literatur, maka 

dirumuskanlah beberapa hipotesis sebagai berikut: 

1. Struktur pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji adalah pasar persaingan 

tidak sempurna. 

2. Penangkar benih kentang memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga 

benih kentang.  

3. Pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji memiliki margin pemasaran tinggi 

dan share harga antar lembaga pemasaran tidak merata. 

 

3.3. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan berjalannya penelitian dan sebagai batas dalam 

melakukan penelitian, maka permasalahan di dalam penelitian ini akan dibatasi 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian fokus pada benih kentang dari semua varietas yang berada di pasar 

benih kentang dan ditanam petani di Kecamatan Bumiaji. 

2. Benih kentang yang diteliti adalah benih kentang yang diproduksi oleh 

penangkar atau dijual oleh lembaga pemasaran yang berada di dalam Kecamatan 

Bumiaji maupun luar daerah Kecamatan Bumiaji. 

3. Penangkar Benih kentang adalah Penangkar benih planlet, penangkar benih G0, 

penangkar benih G1, penangkar benih G2 dan penangkar benih G3. G3 adalah 

benih kentang sebar atau benih yang disebarkan kepada petani kentang. 

4. Analisi struktur pasar menggunakan Concentration Ratio for Bigest Four (CR4), 

Indeks Herfindhal-Hirshcman (IHH), Koefisien Gini, dan indeks Rosenbult (IR). 

5. Analisis perilaku pasar dilihat dari perilaku harga, diferensiasi produk dan 

periklanan, serta kolusi antar lembaga pemasaran.  

6. Analisis kinerja pasar dilakukan dengan menghitung marjin pemasaran, share 

harga petani, share biaya, share keuntungan dan Market Efisiensi Index. 

7. Jumlah dan harga adalah jumlah dan harga yang berlaku pada saat proses 

penelitian. 

8. Penelitian mengacu pada data produksi kentang di tahun 2015.
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3.4. Definisi Operasional dan Variabel 

Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

Struktur pasar  

Definisi:  

Struktur pasar merupakan 

pola interaksi antara 

penjual, antar pembeli, 

antara penjual dan pembeli, 

maupun antara penjual 

lama dengan penjual baru 

(pesaing) yang akan masuk 

pasar di dalam sebuah 

industri, (Clark, 2003 

dalam Arsyad dan Kusuma, 

2014). 

Derajat konsentrasi 

Definisi: merupakan 

konsentrasi pangsa pasar 

petani atau lembaga 

pemasaran yang terlibat 

 

Alat analisis yang 

digunakan antara lain: 

a. Concentration Ratio for 

Bigest Four (CR4), 

b. Indeks Herfindhal-

Hirscman (IHH), 

c. Koefisien Gini 

d. Indeks Rosenbhult (IR). 

Jumlah produsen Jumlah produsen benih 

kentang di Kecamatan 

Bumaji. 

 

Satuan unit / orang  

Kapasitas produksi  Jumlah produksi setiap 

produsen benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji 

 

Kilogram (Kg) / Musim 

Tanam 

Kapasitas produksi total 

dalam pasar  

Produksi benih kentang 

secara total dari seluruh 

produsen di Kecamatan 

Bumiaji  

 

Kilogram (Kg)/Musim 

Tanam 

Jumlah lembaga pemasaran Jumlah lembaga pemasaran 

yang berada di saluran 

pemasaran benih kentang 

Bumiaji 

Orang atau Unit 
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Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

Struktur pasar  

 

Diferensiasi produk 

Definisi: 

Merupakan ciri khas dari 

sebuah produk atau 

merupakan bentuk variasi 

dari produk yang ada di 

dalam pasar. 

Merk  Nama dagang produk benih 

kentang di dalam pasar 

Identifikasi merk dagang 

Kualitas (grade) Kualitas benih kentang 

berdasarkan keseragaman 

ukuran  

Keseragaman ukuran: besar 

atau kecil 

Varietas Jenis benih kentang yang 

diproduksi dan 

didistribusikan di dalam 

pasar 

Identifikasi varietas benih 

kentang 

Kemasan Ukuran kemasan untuk 

setiap produsen benih 

kentang 

Kilogram (Kg) 

Hambatan pasar 

Hambatan masuk: 

Kesulitan bagi perusahaan 

baru untuk masuk pasar 

karena tidak memiliki 

keunggulan kompetitif 

dibandingkan perusahaan 

lama 

 

Hambatan keluar: sulitnya 

perusahaan lama untuk 

keluar dari pasar karena 

telah mengeluarkan banyak 

biaya (sunk cost) 

Jarigan kelembagaan Jaringan kelembagaan yang 

dibentuk oleh produsen 

benih kentang dengan pasar 

 

Identifikasi jaringan 

kelembagaan  

Kebijakan Pasar  Sejumlah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pasar 

yang dapat mempengaruhi 

pasar  

 

Identifikasi kebijakan pasr 

Biaya produksi Sejumlah biaya yang 

digunkan dalam 

memproduksi benih 

kentang 

Rupiah 
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Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

Struktur pasar  

 

Tingkat informasi pasar 

Definisi:  

Tingkat distribusi informasi 

pasar kepada semua elemen 

yang terlibat di dalam 

pemasaran benih kentang 

Lokasi pasar Mudah atau sulitnya akses 

informasi tentang lokasi 

pasar benih kentang  

Identifikasi Mudah 

tidaknya akses informasi 

terhadap lokasi pasar benih 

kentang 

 Harga benih  Mudah atau sulitnya akses 

informasi tentang harga 

benih kentang di dalam 

pasar 

Identifikasi Mudah atau 

sulitnya akses informasi 

tentang harga benih 

kentang di dalam pasar 

 Kualitas varietas Mudah atau sulitnya akses 

informasi tentang kualitas 

varietas benih kentang yang 

ada di dalam pasar terkait 

ketahanan penyakit, 

produktivitas, ukuran dan 

kualitas rasa 

Identifikasi informasi 

tentang kualitas varietas 

benih kentang terkait 

ketahanan penyakit, 

produktivitas, ukuran dan 

kualitas rasa 

Paerilaku pasar: 

Perilaku pasar merupakan 

pola penyesuaian diri 

terhadap kondisi pasar oleh 

perusahaan-perusahaan 

yang berada di dalam pasar 

agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan, (Clrakson dan 

Miller, 1982: Gwin, 2000 

dalam Arsyad dan Kusuma, 

2014). 

Metode penentuan harga 

Definisi: 

Kemampuan dan cara 

produsen dalam 

menentukan harga. 

Tujuan  Orientasi dan tujuan 

produsen benih kentang 

dengan menetapkan harga 

Identifikasi Orientasi dan 

tujuan produsen benih 

kentang dengan 

menetapkan harga 
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Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 
Paerilaku pasar  Harga pesaing Harga bibit kentang yang 

ditetapkan oleh perusahaan 

lain. 

 

Identifikasi pengaruh harga 

yang ditetapkan oleh para 

pesaing 

Sasaran  Untuk siapa dan untuk apa 

penetapan harga akan 

diberikan atau diterima 

Identifikasi siapa dan untuk 

apa penetapan harga akan 

diberikan atau diterima 

Biaya  Perilaku dalam mengatur 

pengeluaran untuk bersaing 

dengan lembaga lainnya 

Identifikasi perilaku yang 

berupaya untuk 

meminimalkan biaya  

Kelembagaan pemasaran 

Definisi: 

Organisasi, sistem da 

aturan berkaitan dengan 

pemasaran produk  

Sistem transaksi Ada/tidak kesepakatan 

sistem transaksi antar 

lembaga di dalam pasar 

benih kentang 

Identifikasi kesepakatan 

sistem transaksi antar 

lembaga di dalam pasar 

benih kentang 

Kejasama Ada/tidaknya bentuk-

bentuk kerjasama antar 

lembaga di dalam pasar 

benih kentang 

Identifikasi bentuk-bentuk 

kerjasama antar lembaga di 

dalam pasar benih kentang 

Fungsi pemasaran  

Definisi: 

Aktifitas lembaga 

pemasaran yang terlibat di 

dalam pasar benih kentang 

Fungsi pertukaran Ada tidaknya aktivtas 

mengenai pengalihan hak 

kepemilikan sebagai 

transaksi 

Identifikasi aktivtas 

mengenai pengalihan hak 

kepemilikan sebagai 

transaksi 

Fungsi fisik Ada tidaknya kegiatan yang 

memberikan nilai tambah 

atau memeperoleh 

kegunaan tempat dan waku 

terkait transprtasi, 

penyimpanan dan sortasi. 

Pilihan jenis kegiatan yang 

terkait dengan fisik: 

a. Fungsi sortasi 

b. Fungsi penyimpanan 

c. Fungsi transportasi  
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Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 
Paerilaku pasar  Fungsi fasilitas Ada tidaknya kegiatan 

standarisasi, packing, dan 

promosi untuk 

memperlancar pemasaran 

dan mencapai efisiensi 

pemasaran 

Pilihan jenis kegiatan yang 

terkait dengan fungsi 

fasilitas. 

a. Standarisasi  

b. Packing  

c. Promosi  

Kolusi  

Definisi: strategi 

perusahaan untuk 

menghadapi persaingan 

harga maupun persaingan 

non-harga 

Penentuan harga jual Ada tidaknya kesepakatan 

harga dari setiap produsen 

benih kentang 

Identififikasi kesepakatan 

harga dari setiap produsen 

benih kentang 

Perjanjian khusus Ada tidaknya kerjasama 

antara penangkar, lembaga 

pemasaran, atau petani 

dalam pasar benih kentang 

Identifikasi kerjasama 

kerjasama antara penangkar, 

lembaga pemasaran, atau 

petani dalam pasar benih 

kentang, sehingga terbentuk 

suatu jaringan pasar. 

Promosi 

Definisi: usaha untuk 

mengenalkan produk 

kepada konsumen 

Media promosi Bentuk media yang 

digunakan oleh produsen 

atau lembaga pemasaran 

dalam mempromosikan 

benih kentang. 

Identifikasi bentuk media 

yang digunakan oleh 

produsen atau lembaga 

pemasaran dalam 

mempromosikan benih 

kentang. 

Jenis promosi Bentuk kegiatan promosi 

benih kentang yang 

dilakukan kolektif dengan 

lembaga lain atau secara 

individu lembaga  

Identifikasi bentuk kegiatan 

promosi lembaga 

pemasaran benih kentang 
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Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 
Kinerja pasar  

Difinisi: 

Kinerja pasar menurut 

lipczynski dan wilson, 

(2004) adalah sebuah 

dampak yang timbul dari 

suatu bentuk struktur pasar 

dan perilaku pasar. 

Marjin pemasaran 

Definisi:  

Selisih harga yang diterima 

oleh produsen dengan 

harga yang di bayarkan 

oleh konsumen 

Harga di tingkat petani Harga yang dibayarkan 

petani untuk mendapatkan 

benih kentang 

 

Rp/Kg 

Harga di tingkat produsen Harga yang ditetapkan oleh 

produsen benih kentang   

 

Rp/Kg 

Biaya pemasaran  Biaya yang dikeluarkan 

oleh masing-masing 

lembaga pemasaran di 

dalam benih kentang 

Rp/Kg 

Keuntungan pemasaran Keuntungan yang diperoleh 

dari masing-masing 

lembaga pemasaran 

Rp/Kg 

Share harga penangkar 

Harga yang akan diterima 

petani dari harga yang 

dibayarkan konsumen 

Harga di tingkat produsen 

benih kentang 

Harga benih kentang di 

tingkat produsen dengan 

lembaga pemasaran atau 

lembaga pemasaran dengan 

petani 

Rp/Kg 

Harga benih kentang 

ditingkat petani 

Haga beli yang diterima 

petani dari lembaga 

pemasaean atau produesen 

benih kentang 

Rp/Kg 
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Tabel 8. Pengukuran Variabel Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Konsep Unsur Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 
Kinerja pasar  

 

Share biaya dan share 

keuntungan : 

Biaya dan keuntungan yang 

diterima  

 

Harga ditingkat produsen Harga awal yang 

ditentukan produsen 

pertama benih kentang 

Rp/Kg 

Harga tingkat petani Harga beli benih kentang 

oleh petani   

 

Rp/Kg 

Biaya pemasaran  Biaya yang dikeluarkan 

masing-masing lembaga 

pemasaran   

 

Rp/Kg 

Keuntungan lembaga 

pemasaran ke-i 

Pendapatan bersih yang 

diperoleh masing-masing 

lembaga pemasaran 

 

Rp/Kg 

Market efficiency index Harga produk di tingkat 

produsen 

Harga benih kentang yang 

ditetapkan oleh setiap 

lembaga pemasaran  

 

Rp/Kg 

Biaya pemasaran  Biaya yang dikeluarkan 

oleh masing-masing 

lembaga pemasaran di 

dalam benih kentang 

 

Rp/ Kg 

Marjin keuntungan  Selisih antara keuntungan 

yan diterima produsen 

benih kentang dengan 

keuntungan yang konsumen 

benih kentang 

Rp/Kg 
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IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Sumberbrantas dan 

Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lokasi tersebut merupakan 

sentra pertanian kentang di Kota Batu menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu 

(2013). Penentuan lokasi tersebut juga mempertimbangkan adanya beberapa 

permasalahan terkait kurangnya ketersediaan benih kentang bersetifikat bagi petani. 

Benih kentang yang ditanam oleh petani kentang di Kecamatan Bumiaji merupakan 

benih kentang hasil perbanyakan sendiri oleh petani. Waktu penelitian berlangsung 

pada bulan Juli hingga bulan September 2017.  

 

4.2.  Metode Penentuan Responden 

Responden dari penelitian ini merupakan petani kentang dan lembaga-

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

Responden petani, merupakan petani kentang di Desa Sumberbrantas dan Desa 

Tulungrejo. Penentuan jumlah responden petani di antara kedua desa menggunakan 

teknik yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan populasi petani 

kentang di antara Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo. Desa Sumberbrantas 

memiliki jumlah penduduk sekitar 4.100 jiwa dengan jumlah petani kentang 

sebanyak 250 orang (UPTD Kecamatan Bumiaji 2016). Jumlah responden petani 

kentang di Desa Sumberbrantas ditentukan secara non-probability sampling. 

Responden petani kentang dipilih sebanyak 38 orang dari jumlah populasi yang ada. 

Penentuan ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin (dapat dilihat pada rumus 

4.1). Dari 250 populasi petani kentang di Desa Sumberbrantas, didapatkan jumlah 

sempel sebanyak 38 petani kentang.  
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𝑛 =
𝑁

𝑁𝑒2 + 1
 ................................................................................................(4.1) 

𝑛 =
250

250 𝑥 (0.15)2 + 1
  

𝑛 = 37,73 ≅ 38  

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Batas kesalahan yang ditolelir  

Teknik penentuan jumlah responden petani yang berbeda diterapkan di Desa 

Tulungrejo. Menurut informasi dari lapang, petani kentang di Desa Tulungrejo 

sudah berkurang drastis. Saat ini petani kentang di Desa Tulungrejo tidak lebih dari 

sepuluh petani (Data Primer, 2017). Mayoritas petani Desa Tulungrejo beralih 

menjadi petani apel dan petani sayur-sayuran lain seperti wortel, kubis dan cabai. 

Faktor tersebut menjadi pertimbangan untuk menggunakan teknik sensus dalam 

mengambil jumlah petani kentang sebagai sumber informasi. Sensus dilakukan 

terhadap 3 petani kentang di Desa Tulungrejo. Sensus merupakan teknik penggalian 

informasi terhadap keseluruhan elemen populasi yang ada (Silalahi, 2015).  

Penentuan lembaga pemasaran ditentukan dengan teknik non-probality 

sampling dengan metode snowball sampling untuk mengambil contoh lembaga 

pemasaran. Snowball sampling yaitu penentuan lembaga pemasaran dengan cara, 

mula-mula ditentukan satu atau dua lembaga, kemudian dengan informasi dari 

lembaga-lembaga tersebut dilakukan penelusuran lebih jauh untuk mendapatkan 

data yang lengkap (Sugiyono, 2009). Metode snowball sampling dipilih karena 

kurangnya informasi tentang lembaga pemasaran yang ada di dalam desa tersebut. 

 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

observasi atau studi secara langsung pada objek penelitian. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan melakukan serangkaian wawancara dan 

observasi lapang. Wawancara dan observasi langsung ditujukan kepada penangkar 

benih kentang dan lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Data-
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data yang dikumpulkan antara lain: a) Karakteristik produsen (penangkar) benih 

kentang dan lembaga pemasaran yang terlibat di dalam pasar benih kentang serta 

kerakteristik para petani sebagai konsumen benih kentang, b) Fungsi pemasaran di 

dalam sistem pasar dan jumlah lembaga pemasaran benih kentang, c) Jumlah 

produksi benih kentang, d) Harga benih kentang, e) Kebijakan penentuan harga 

benih kentang, f) Biaya dari masing-masing lembaga pemasaran benih kentang dan 

promosi. Data primer dalam penelitian ini adalah data saat penelitian berlangsung, 

yaitu pada Juli hingga September 2017. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari studi jurnal, literatur, dan instansi-instasi 

yang terkait seperti: a) Badan Pusat Statistik, b) Dinas Pertanian, c) Kantor 

Kecamatan, d) Kantor Desa terkait, e) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Kecamatan Bumiaji, f) Balai Penyuluhan Pertanian. Data sekunder akan digunakan 

sebagai informasi pendukung data primer. Data sekunder tersebut berkaitan dengan 

informasi tentang kedua desa, jumlah produksi kentang di Kecamatan Bumiaji, 

penelitian-penelitan terdahulu dan informasi-informasi lain yang menunjang 

kegiatan penelitian. 

 

4.4. Metode Analisis Data 

4.4.1. Pendekatan Struktur Pasar 

Analisis pertama dilakukan untuk mengetahui struktur pasar benih kentang 

di Kecamatan Bumiaji. Analisis struktur pasar dilakukan terhadap kriteria-kriteria 

pengukuran konsentrasi pasar sebagai berikut:  

1. Concentration Ratio for Biggest Four (CR4)  

CR4 diterapkan untuk menganalisis derajat konsentrasi dari empat pembeli 

terbesar benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Derajat konsentrasi yang diketahui 

menjelaskan adanya perbandingan kekuatan tawar-menawar produsen (penangkar) 

benih kentang terhadap lembaga pemasaran benih kentang atau terhadap petani 

sebagai konsumen. Perhitungan CR4 dapat dituliskan secara sistematis seperti pada 

rumus 4.2. 
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𝐶𝑅4 =
Kr1+Kr...+Kr4

𝐾𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100% .................................................................(4.2) 

Keterangan: 

CR4 : Concentration Ratio for Biggest Four (konsentrasi pangsa pasar empat 

perusahaan terbesar di dalam pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji) 

Kri : Pangsa pembelian benih kentang dari pedagang ke- i 

Klasifikasi umum pencapaian CR4 yang mengkaitkan CR4 dengan 

karakteristik struktur pasar secara singkat klasifikasi struktur pasar dapat diringkas 

dalam tabel 9. 

Tabel 9. Pengklasifikasian CR4 

Nilai CR4 (%) Kategori Interpretasi menurut 

struktur pasar 

CR4 = 0 Minimum Persaingan sempurna 

0 < CR4 < 40 Rendah Persaingan 

monopolistic 

40 ≤ CR4 < 60 Menengah ke bawah Oligopoli longgar 

60 ≤ CR4 < 90 Menengah ke atas Oligopoli ketat 

CR4 ≥ 90 Tinggi Monooli efektif 

CR4 = 100 Maksimum  Monopoli sempurna 

Sumber: Arsyad dan Eri Kusuma (2014) 

2. Indeks Hirscman - Herfindhal (IHH) 

IHH digunakan sebagai alat analisis derajat konsentrasi pembeli benih 

kentang pada suatu wilayah pasar. Derajat konsentrasi yang diketahui akan 

memberikan gambaran perbandingan kekuatan tawar-menawar antara penangkar 

benih kentang terhadap petani sebagai konsumen benih kentang. Rumus 

perhitungan IHH secara matematis dapat dituliskan seperti pada rumus 4.3. 

IHH = (Kr1)2 + (Kr2)2 + .... (Krn)2 ........................................................(4.3) 

keterangan:  

IHH : Indeks Hirscman – Herfindhal 

n  : Jumlah pedagang yang ada di dalam pasar benih kentang 

Kri : Pangsa pembelian benih kentang dari pedagang ke- i 

Parameter penentuan IHH menurut Shinta, et al (2012) adalah sebagai 

berikut: 

IHH = 1, maka struktur pasar cenderung berbentuk pasar monopoli/monopsoni 

IHH = 0, maka struktur pasar cenderung berbentuk pasar persaingan sempurna 

0 < IHH < 1, maka struktur pasar cenderung berbentuk pasar oligopoli/oligopsoni 
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3. Koefisien Gini 

Tingkat ketimpangan distribusi pangsa pasar (market share) benih kentang 

dapat diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini memiliki kisaran nilai antara nol 

(0) sampai satu (1). Jika nilai koefisien gini semakin kecil (mendekati nol), maka 

ditribusi pangsa pasar (market share) benih kentang semakin merata, sehingga 

struktur pasar benih kentang cenderung mengarah pada pasar persaingan sempurna. 

koefisien gini secara matematis dapat ditulis seperti pada rumus 4.4. 

R = ∑𝑖
𝐾−2 (Pk-1 qk – Pk qk-1) x 1/10.000 ...................................................(4.4) 

Keterangan: 

R : Koefisien Gini 

Pk : Persentase komulatif jumlah pedagang benih kentang dalam kelas ke-i 

Pk-1 : Persentase komulatif jumlah pedagang benih kentang sebelum kelas ke-i 

qk  : Persentase komulatif jumlah volume pembelian benih kentang dalam kelas 

ke-i 

qk-1  : Persentase komulatif jumlah volume pembelian benih kentang sebelum 

kelas ke-i 

k : Jumlah kelas pedagang benih kentang 

 Kaidah uji koefisien gini terhadap pasar benih kentang di Kecamatan 

Bumiaji disajikankan pada tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 10. Kaidah Koefisien Gini Pasar Benih Kentang di Kecamatan Bumiaji 

Indeks Gini Kriteria Ketimpangan Struktur Pasar Benih 

Kentang 

IG = 0,0 Merata sempurna Bersaing sempurna 

0,0 < IG < 0,4 Timpang ringan Monopolistik 

0,4 < IG < 0,8 Timpang sedang Oligopsoni 

0,8 < IG < 1 Timpang berat Monopsoni 

Sumber: Baladina, (2012) 

4. Indeks Rosenbhult (IR) 

Konsentrasi lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji dapat 

dianalisis dengan menggunakan IR. Nilai indeks rosenbulth berkisar antara 1/n ≤ R 

≤ 1. Nilai maksimum berarti pasar berbentuk pasar oligopoli, sedangkan nilai 

minimum, strukur pasar berbentuk persaingan sempurna. Indeks Rosenbhult 

dihitung berdasarkan peringkat lembaga pemasaran benih kentang yang dilihat dari 
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pangsa pasar (market share) benih kentang. IR secara matematis dirumuskan 

sebagai berikut: 

R = 
1

(2 ∑ 𝑖.𝑆𝑖)𝑛
𝑖−1 −1

 ......................................................................................(4.5) 

Keterangan: 

R : Indeks Rosenbluth 

Si  : Pangsa pasar benih kentang ke-i 

5. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan derajat diferensiasi benih 

kentang di dalam pasar. Analisis deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan 

tingkat pengetahuan pasar petani kentang. Hambatan keluar masuk pada pasar 

benih kentang juga akan dibahas secara deskriptif dengan mengacu pada data 

primer. Pembahasan secara deskriptif diharapkan mampu menyampaikan informasi 

secara detail dan lebih mudah untuk dipahami.  

 

4.4.2. Pendekatan Perilaku Pasar 

Perilaku pasar di dalam penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan 

deskriptif. Untuk mempermudah analisis terhadap perilaku pasar, maka 

dirumuskanlah beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Ada tidaknya kerjasama atau kolusi untuk menentukan harga benih kentang serta 

penguasaan pasar oleh satu atau beberapa perusahaan atas pasar benih kentang. 

b. Ada tidaknya strategi persaingan antara lembaga pemasaran benih kentang yang 

berada di dalam pasar atau antara petani kentang, baik persaingan harga maupun 

persaingan non-harga. 

c. Ada tidaknya strategi promosi sebagai upaya perkenalan produk kepada 

konsumen yang dilakukan oleh produsen (penangkar) maupun lembaga 

pemasaran yang terlibat di dalam pasar. 
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4.4.3. Pendekatan Kinerja Pasar  

Kinerja pasar dianalisi dengan mengukur beberapa indikator seperti marjin 

pemasaran, share harga penangkar, share biaya dan share keuntungan. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai metode pengukuran kinerja pasar adalah sebagai berikut:  

1. Product Reference 

Product reference adalah titik satu kilogram awal untuk produk yang dibeli 

oleh konsumen (Sujarwo et al, 2011 dalam Anindita, 2004). Anindita (2004) 

memberikan contoh penerapan konsep product reference pada komoditas tomat. 

Petani menjual tomat dengan harga Rp. 50/kg, kemudian pengecer menjual tomat 

tersebut dengan harga Rp. 100/kg, tetapi 10% jumlah atau berat tomat hilang/rusak. 

Terdapat dua jenis product reference, yaitu reference to produsen dan reference to 

konsumen. Penelitian SCP terhadap pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji 

menggunakan reference to produsen. Produsen dalam penelitian ini merupakan 

penangkar benih kentang. Product reference terhadap perhitungan marjin 

pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji terlampir pada lampiran 9. Secara 

matematis reference to produsen dapat dituliskan sebagai berikut: 

Reference to produsen = 
berat akhir produk 

berat awal produk
...............................................(4.6) 

2. Marjin Pemasaran  

Analisis marjin pemasaran terhadap benih kentang digunakan untuk 

mengetahui share lembaga pemasaran benih kentang. Analisis marjin pemasaran 

juga dapat diaplikasikan untuk melihat biaya pemasaran benih kentang, serta 

keuntungan setiap lembaga pemasaran terhadap marjin total dari saluran pemasaran 

benih kentang yang ada di dalam pasar. Marjin pemasaran benih kentang secara 

sistematis dituliskan pada rumus 4.6. 

MP = Pr – Pf atau MP = B + K ............................................................................(4.7) 

Keterangan:  

MP : Marjin pemasaran benih kentang 

Pr : Harga ditingkat konsumen benih kentang 

Pf : Harga ditingkat produsen (penangkar) benih kentang 

B  : Biaya pemasaran benih kentang 

K  : Keuntungan pemasaran benih kentang 

3. Share harga penangkar  
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Share harga di tingkat penangkar merupakan rasio perbandingan atara biaya 

yang dikeluarkan penangkar untuk memproduksi benih kentang dengan harga yang 

diterima dari penjualan benih kentang. Share harga penangkar secara matematis 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

SPf = 
𝑃𝑓

𝑃𝑟
 𝑥 100% ...................................................................................(4.8) 

Keterangan: 

SPf : Share harga di tingkat penangkar benih kentang 

Pf : Harga benih kentang di tingkat produsen (penangkar) 

Pr : Harga benih kentang di tingkat konsumen (petani) 

4. Share biaya dan share keuntungan 

Share biaya pemasaran benih kentang dapat didefinisikan sebagai 

perbandingan antara biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing 

lembaga pemasaran dengan total marjin pemasaran. Share biaya secara matematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

SBi = 
𝐵𝑖

(𝑃𝑟−𝑃𝑓)
 𝑥 100% ...........................................................................(4.9) 

 Share keutungan merupakan perbandingan keuntungan lembaga pemasaran 

benih kentang dengan total margin pemasaran di setiap lembaga pemasaran. Secara 

matematis share keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

SKi = 
𝐾𝑖

(𝑃𝑟−𝑃𝑓)
 𝑥 100% .........................................................................(4.10) 

Keterangan: 

Sbi  = Share biaya lembaga pemasaran benih kentang ke-i 

Ski  = Share keuntungan lembaga pemasaran benih kentang ke-i 

Bi    = Biaya pemasaran lembaga pemasaran benih kentang ke-i  

Ki    = Keuntungan lembaga pemasaran benih kentang ke-i 

Pr    = Harga benih kentang di tingkat konsumen akhir (Rp/kg)  

Pf    = Harga benih kentang di tingkat produsen (Rp/kg) 
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5. Market efficiency index (MEI) 

 Nilai MEI berbanding lurus dengan tingkat efisiensi pemasaran. Jika nilai 

MEI tingggi, maka tingkat efisiensi pemasaran pada pasar benih kentang semakin 

tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, jika nilai MEI rendah, maka tingkat efisiensi 

pemasaran benih kentang menjadi rendah pula. Indeks efisiensi pemasaran benih 

kentang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

MEI = 
𝐹𝑃

(𝑀𝐶+ 𝑃𝑀)
 .....................................................................................(4.11) 

Keterangan: 

ME  : Efisiensi pemasaran benih kentang 

FP  : Harga benih kentang di tingkat produsen (penangkar) 

MC  : Biaya pemasaran benih kentang 

PM : Marjin keuntungan benih kentang  
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Kondisi Umum Daerah Penelitian 

Penenlitian dilakukan di dua desa yang terkenal sebagai desa sentra kentang 

di Kota Batu, tepatnya di Desa Sumberbrantas dan di Desa Tulungrejo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. Dua desa tersebut terletak di wilayah pegunungan dengan iklim 

sejuk. Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo tidak hanya memproduksi kentang 

sebagai komoditas andalan pertanian di Kota Batu. Terdapat pula sentra buah Apel 

di Desa Tulungrejo dan sentra sayuran di Desa Sumberbrantas. Profil masing-

masing desa akan dijelaskan sesuai dengan data primer lapangan sebagai berikut: 

 

5.1.1. Desa Sumberbrantas 

1. Kondisi Geografi dan Klimatologi 

Desa Sumberbrantas secara administratif terletak di Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Sumberbrantas adalah 

541,1364 hektar yang terdiri dari pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum dan 

tempat rekreasi (Data Primer, 2015). Batas wilayah Desa Sumberbrantas adalah 

sebagai berikut: 

a. Utara  : Hutan/Kabupaten Mojokerto 

b. Timur  : Hutan Gunung Arjuna/Gunung Welirang  

c. Selatan  : Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo  

d. Barat  : Hutan Gunung Anjasmara.  

Desa Sumberbrantas memiliki topografi sebagai dataran tinggi yaitu 

merupakan daerah kaki gunung. Desa Sumberbrantas memiliki ketinggian 1.400 m 

dpl samai dengan 1.700 m dpl yang membuat desa tersebut memiliki iklim sejuk 

dengan suhu rata-rata 12o C sampai dengan 22o C. Desa Sumberbrantas merupakan 

desa dengan curah hujan tinggi. Kondisi tersebut sangat mendukung bagi kegiatan 

pertanian (Data Primer, 2015).  

2. Kependudukan 

Jumlah penduduk Desa Sumberbrantas adalah 4.824 jiwa. Jumlah penduduk 

tersebut terdiri dari 2.454 Jiwa laki-laki dan 2.370 jiwa perempuan. Penduduk Desa 

Sumberbrantas dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan ting-
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kat pendidikan, dan pekerjaan. Data kependudukan Desa Sumberbrantas secara 

rinci disajikan pada lampiran 1.  

Tabel 11. Pembagian Jumlah Penduduk Di Desa Sumberbrantas Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan. 

Pembagian Penduduk  Kategori Jumlah 

Penduduk 

Tingkat pendidikan Sarjana 

Akademi  

SLTA / Sederajat  

SLTP / Sederajat      

Sekolah Dasar / Sederajat 

Belum Tamat SD/Sederajat 

Tidak Sekolah  

6 

51 

333 

663 

2.353 

517 

891 

 Jumlah 4.824 

Pekerjaan Buruh 

Petani 

Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Swasta 

Pedagang 

Pelajar 

Tidak Bekerja  

737 

1.566 

6 

266 

46 

1.601 

451 

 Jumlah 4.824 

Sumber: Data Primer (2015) (Diolah)  

Tabel 11 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Sumberbrantas didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 2.353 jiwa. 

Jumlah penduduk Desa Sumberbrantas yang tidak sekolah mencapai 891 jiwa. 

Pekerjaan penduduk Desa Sumberbrantas didominasi oleh petani dengan jumlah 

1.566 jiwa dan pelajar dengan jumlah 1.601 jiwa. Sebanyak 451 penduduk Desa 

Sumberbrantas tidak bekerja. 

 Pertanian sebagai matapencaharian sebagian besar masyarakat Desa 

Sumberbrantas sangat didukung dengan keadaan topografi dan iklim wilayah 

tersebut. Luas lahan pertanian di Desa Sumberbrantas mencapai 3.583.234 hektar. 

Pertanian di Desa Sumberbrantas secara umum adalah pertanian sayuran dengan 

kentang sebagai komoditas unggulan desa. 
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5.1.2. Desa Tulungrejo. 

1. Kondisi Geografi dan Klimatologi 

Desa Tulungrejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu, Jawa Timur. Desa Tulungrejo memiliki luas wilayah 807.019 hektar. Luas 

wilayah tersebut terdiri dari pemukiman, pertanian dan perkebunan, hutan, 

pariwisata serta sektor perikanan air tawar (Data Primer, 2015). Secara geografis 

Desa Tulungrejo memiliki perbatasan antara lain: 

a. Utara : Desa Sumberbrantas  

b. Timur  : Desa Sumbergondo 

c. Selatan : Desa Punten 

d. Barat : Area Hutan  

2. Kependudukan 

Desa Tulungrejo memiliki jumlah penduduk yang padat, yaitu 8.773 jiwa. 

Jumlah tersebut terdiri dari 4.352 jiwa laki-laki dan 4.421 jiwa perempuan, dengan 

jumlah 2.341 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Tulungrejo memiliki latar belakang 

pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Klasifikasi penduduk Desa Tulungrejo 

berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 12.  

Tabel 12. Pembagian Jumlah Penduduk Di Desa Tulungrejo Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan dan Pekerjaan 

Pembagian Penduduk  Kategori Jumlah 

Penduduk 

Tingkat pendidikan Sarjana 

SLTA / Sederajat  

SLTP / Sederajat      

Sekolah Dasar / Sederajat 

Belum Tamat SD/Sederajat 

Tidak Sekolah/Tidak 

diketahui 

142 

803 

1.292 

5.725 

738 

73 

 Jumlah 8.773 

Pekerjaan Petani 

Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Swasta 

Pedagang 

Jasa 

Tidak diketahui  

1.663 

1.323 

292 

185 

434 

4.876 

 Jumlah 8.773 

Sumber: Data Primer (2015) (Diolah)  
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Tabel 12 menunjukkan bahwa penduduk Desa Tulungrejo masih didominasi 

oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar, yaitu dengan 

jumlah 5.725 jiwa. Jumlah ini berbanding terbalik dengan minimnya lulusan 

perguruan tinggi di Desa Tulungrejo yang hanya mencapai 142 jiwa dan yang tidak 

sekolah (belum diketahui) sebanyak 73 jiwa. Berdasarkan pekerjaannya, sebanyak 

1.663 penduduk Desa Tulungrejo bekerja sebagai petani, 1.323 jiwa bekerja di 

sektor Pegawai Negri Sipil (PNS), sedangkan sebanyak 4.876 jiwa tidak memiliki 

informasi latar belakang pekerjaan. Data Kependudukan Desa Tulungrejo secara 

rinci disajikan pada lampiran 2. 

 

5.2. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden menjelaskan tentang ciri sifat atau karakteristik 

tertentu dari responden yang berkaitan langsung terhadap penelitian. Terdapat dua 

kelompok responden yang terlibat dalam penelitian pasar benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji. Responden pertama adalah para petani kentang di Desa 

Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo. Jumlah responden petani kentang Desa 

Sumberbrantas adalah 38 orang, sedangkan jumlah petani kentang Desa Tulungrejo 

berjumlah 3 orang. Karakteristik dari responden petani yang dikaji meliputi usia, 

luas lahan tanam kentang dan jumlah penggunaan benih kentang. Responden kedua 

berasal dari kalangan lembaga pemasaran yang terkait dengan pemasaran benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji. Lembaga pemasaran yang dimaksud berjumlah 12 

lembaga dari wilayah Kecamatan Bumiaji serta dari luar wilayah Kecamatan 

Bumiaji. 

 

5.2.1. Karakteristik Responden Petani Kentang di Kecamatan Bumiaji 

Karakteristik responden petani kentang di Kecamatan Bumiaji berdasarkan 

usia, luas lahan yang ditanami kentang dan jumlah penggunaan benih kentang dapat 

dilihat pada tabel 13. Hasil data sampel penelitian menunjukkan bahwa petani 

dengan usia antara 40 tahun hingga 60 tahun mendominasi jumlah petani kentang 

di Kecamatan Bumiaji dengan presentase 56,10%, sedangkan petani dengan usia 

dibawah 40 tahun hanya berjumlah 29,27% dari keseluruhan sampel petani 

kentang. Petani kentang dengan usia lebih dari 60 tahun berjumlah 14,63%. Total 

keseluruhan sampel petani kentang di Kecamatan Bumiaji adalah 41 orang. 
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Petani kentang di Kecamatan Bumiaji paling banyak memiliki luas lahan 

tanam kentang antara 0,5 hektar hingga 1,0 hektar dengan presentase 63,41%. 

Petani kentang dengan luas lahan kentang kurang dari 0,5 hektar burjumlah 

19,51%. Jumlah responden petani kentang paling sedikit adalah petani kentang 

dengan luas lahan lebih dari 1 hektar, yaitu 17,07 % dari 41 responden petani 

kentang di Kecamatan Bumiaji. Data secara lengkap tersaji pada lampiran 3. 

Tabel 13.  Karakteristik Responden Petani Kentang di Kecamatan Bumiaji 

Karakteristik 

Responden 

Petani Kentang 

Kategori Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Usia 

(tahun) 

< 40 

40 – 60 

> 60 

12 

23 

6 

29,27 

56,10 

14,63 

 Jumlah 41 100,00 

Luas Lahan 

Kentang  

(Hektar) 

< 0,5 

0,5 – 1,0 

> 1,0 

8 

26 

7 

19,51 

63,41 

17,07 

 Jumlah 41 100,00 

Jumlah 

Pembelian Benih 

Kentang (Kg/Biji) 

< 1.000 

1.000 – 2.000 

> 2.000 

16 

17 

8 

39,02 

41,46 

19,51 

 Jumlah 41 100,00 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

 Jumlah pembelian benih kentang yang dilakukan petani didominasi oleh 

pembelian antara 1.000 kilogram hingga 2.000 kilogram dengan presentase 

41,46%. Urutan kedua ditempati oleh petani dengan pembelian benih kentang 

kurang dari 1.000 kilogram, yaitu berjumlah 39,02%, sedangkan petani kentang 

dengan pembelian benih lebih dari 2.000 kilogram hanya berjumlah 19,51% dari 

jumlah total 41 responden petani kentang di Kecamatan Bumiaji. Jumlah pembelian 

benih kentang yang dilakukan oleh petani dipengaruhi oleh luas lahan tanam dan 

ukuran benih kentang.  

 

5.2.2. Karakteristik Responden Lembaga Pemasaran Benih Kentang di 

Kecamatan Bumiaji 

1. Profil Lembaga Pemasaran 

 Pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji melibatkan beberapa 

penangkar benih kentang yang terdiri dari BPTP dan para petani kentang yang telah 
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memiliki teknologi untuk memproduksi benih. Penangkar menghasilkan benih 

kentang dalam bentuk planlet, G0, G1 dan G2 dan G3. Terdapat beberapa lembaga 

pemasaran (penangkar benih kentang) di Kecamatan Bumiaji berdasarkan satuan 

penjualan dan jenis benih kentang yang dijual. Lembaga-lembaga pemasaran 

(penangkar) benih kentang tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Penangkar Benih Planlet 

Penangkar benih planlet merupakan lembaga resmi yang telah memiliki 

sertifikasi benih kentang. Penangkar benih planlet menghasilkan benih dengan cara 

kultur jaringan. Benih kentang berupa planlet dijual dengan satuan per batang 

pohon. Hanya terdapat satu penangkar benih planlet di dalam pasar benih kentang 

di Kecamatan Bumiaji, yaitu BPTP.  

b. Penangkar Benih G0 

Penangkar benih kentang G0 merupakan penangkar yang mengembangkan 

benih kentang dari planlet hingga menghasilkan panen kentang turunan pertama 

yang kemudian disebut G0. Benih kentang G0 dijual dengan satuan per biji. Benih 

kentang G0 telah memiliki standar harga pasar yang berlaku di seluruh pasar benih 

kentang di Indonesia. 

c. Penangkar Benih G1 

Benih kentang G1 merupakan benih turunan pertama dari G0 yang 

dikembang biakan di screen house. Pengembangan di screen house mampu 

mengurangi ancaman hama dan penyakit, dengan demikian benih kentang yang 

dihasilkan memenuuhi kriteria menjadi benih kentang G1. Penangkar Benih 

kentang G1 lebih sulit ditemui di Kecamatan Bumiaji, karena penangkar benih di 

Kecamatan Bumiaji jarang memiliki screen house.  

d. Penangkar Benih G2 

Penangkar benih kentang G2 diproduksi dari benih asal G0 atau benih asal 

G1. Perbedaan dengan penangkar benih G1 adalah, jika penangkar benih kentang 

G1 mengembangkan benih asal G0 di dalam screen house, penangkar benih 

kentang G2 mengembangkan benih asal G0 langsung di lahan. Benih kentang G2 

juga bisa berasal dari hasil penangkaran dari benih asal G1. Turunan pertama benih 

kentang G1 adalah benih kentang G2. 
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e. Penangkar Benih G3 

Penangkar benih kentang G3 menangkarkan benih kentang dari benih asal 

G2. Benih kentang G3 merupakan benih kentang sebar, yaitu benih ketang yang 

siap disebar atau dijual ke petani kentang. Benih G3 merupakan benih yang ideal 

untuk dijadikan benih tanam di lahan karena memiliki produktifitas yang tinggi. 

Penangkar benih kentang G3 merupakan penangkar benih yang umum dijumpai di 

Kecamatan Bumiaji.  

2. Karakteristik Responden Lembaga Pemasaran 

Tabel 14 menunjukan bahwa responden lembaga pemasaran benih kentang 

(dalam hal ini adalah penangkar benih kentang) di Kecamatan Bumiaji, dibedakan 

berdasarkan jenis lembaga, jenis dan satuan penjualan dan jumlah penjualan benih 

kentang. Berdasarkan jumlah penjualan, lembaga pemasaran dibedakan lagi 

berdasarkan bentuk penjualan benih kentang yaitu planlet, G0, G1, G2 dan G3. 

Responden penangkar dibatasi hingga penangkar benih sebar, yaitu benih G3 yang 

dijual atau disebarkan kepada petani pada umumnya. Data secara rinci tersaji pada 

lampiran 4. 

Tabel 14. Karakteristik Responden Lembaga Pemasaran Benih Kentang di 

Kecamatan Bumiaji 

Karakteristik Responden 

Petani Kentang 

Kategori Jumlah 

Responden 

Presentase 

(%) 

Jenis Lembaga  Penangkar 12 100 

  Jumlah 12 100,00 

Jenis dan satuan 

Penjualan 

 Planlet/Batang 

G0/Biji 

G1/Kg 

G2/Kg 

G3/Kg 

1 

2 

1 

3 

5 

8,3 

16,7 

8,3 

25,0 

41,7 

  Jumlah 12 100,00 

Jumlah 

Penjualan 

Benih kentang 

Planlet < 5000 1 8,3 

G0 < 5000   

≥ 5000 

1 

1 

8,3 

8,3 

G1 < 5000 1 8,3 

 G2 < 5000 

≥  5000 

2 

1 

16,7 

8,3 

 G3 < 5000 

5000 – 10000 

≥ 10000 

2 

2 

1 

16,7 

16,7 

8,3 

  Jumlah 12 100,00 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 
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Lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji hanya terdiri dari 

penangkar benih kentang. Penangkar benih kentang terdiri dari petani penangkar 

benih dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur. Penangkar 

benih kentang terdiri dari penangkar benih planlet, benih G0, benih G1, benih G2 

dan benih G3.  

Berdasarkan jenis dan satuan penjualan, penangkar benih G3 paling banyak 

ditemukan di Kecamatan Bumiaji. Dari 12 responden lembaga pemasaran, 

penangkar benih G3 memiliki presentase 41,7%. Lembaga pemasaran dengan 

jumlah paling sedikit adalah penangkar benih planlet dan benih G1. Masing-masing 

dari lembaga tersebut hanya terdiri dari 1 penangkar saja, dengan nilai presentase 

8,3%. Penangkar benih G2 terdiri dari 3 penangkar dengan nilai presentase 25,0% 

dan penangkar benih G0 terdiri dari 2 penangkar dengan presentase 16,7%. 

Penangkar planlet menjual benih kentang dalam satuan per batang, penangkar G0 

menjual benih kentang dalam satuan per biji dan penangkar benih ketang G1 – G3 

menjual benih kentang dengan satuan per kilogram.     

Berdasarkan jumlah penjualan benih kentang, penangkar benih G3 sebagai 

lembaga pemasaran paling dominan terdiri dari 2 penangkar dengan jumlah 

penjualan < 5.000 Kg dan 2 penangkar dengan jumlah penjualan antara 5.000 – 

10.000 Kg dengan presentase 16,7%, serta 1 penangkar dengan jumlah penjualan ≥ 

10.000 Kg dengan presentase 8,3%. Pada penangkar benih planlet dan benih G1 

yang masing-masing terdiri dari 1 penangkar memiliki presentase 8,3% dengan 

jumlah penjualan masing-masing 2.000 batang planlet dan < 5.000 Kg benih G1. 

Penagkar benih G2 yang memiliki jumlah penjualan < 5.000 Kg sebanyak 16,7%, 

dan 8,3% merupakan penangkar dengan jumlah penjualan ≥ 5000 Kg. Pada 

penangkar G0, 8,3% penangkar menjual benih < 5.000 biji dan 8,3% menjual benih 

kentang dengan jumlah ≥ 5000 biji. 

 

5.2.3. Karakteristik Kentang di Kecamatan Bumiaji 

Dua jenis kentang yang sering dibudidayakan oleh petani kentang di 

Kecamatan Bumiaji adalah jenis Granola Bunga dan Lembang Kembang. Kedua 

jenis kentang tersebut memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan 

Kecamatan Bumiaji. Petani menggunakan benih kentang G2 hingga G3 yang 
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berbentuk umbi sebagai benih tanam. Sementara benih planlet digunakan oleh 

penangkar benih untuk memproduksi benih G0 dan seterusnya.  

                                 

(A)                                (B) 

Gambar 6. (A) Benih Kentang dalam bentuk Planlet dan (B) Benih Kentang 

dalam bentuk Umbi ( Karjadi, 2016). 

Saat penelitian dilakukan, varietas kentang yang dibudidayakan oleh petani 

secara umum adalah kentang Granola. Kentang Granola merupakan kentang sayur. 

Kentang granola memiliki ciri  bunga ungu muda dan memiliki umbi yang lonjong 

(lihat gambar ). Perbedaan lain pada kentang Granola dengan jenis kentang yang 

lain adalah, daging umbi kentang Granola berwarna kuning (Soflari dan Kusmana, 

2007). Perbedaan ciri kentang Granola dengan kentang yang lain (kentang Atlantic 

dan Balsa) dapat dilihat pada lampiran ..xx.. Kentang granola juga memiliki umur 

tanam antara 130-135 HST, jumlah umbi pertanaman mencapai 12-20 umbi dan 

potensi produksi mencapai 38-50 ton/hektar (Susiyati & Prahardini, 2004 dalam 

Prahardini et al, Tanpa Tahun).  

 

Gambar 7. A. Umbi Granola Kembang dan B. Bunga kentang Granola Kembang 

(Prahardini et al, Tanpa Tahun). 
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 5.3. Struktur Pasar 

Struktur pasar merupakan pola hubungan yang memungkinkan adanya 

persaingan, menunjukkan adanya konsentrasi perusahaan, perebutan pangsa pasar, 

dan adanya hambatan untuk keluar-masuk pasar. Untuk melihat sruktur pasar benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji, maka akan dilakukan kajian terhadap derajat 

konsentrasi pasar, hambatan masuk, diferensiasi produk dan pengetahuan pasar. 

pembahasan unsur-unsur struktur pasar benih kentang Kecamatan Bumiaji akan 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut:  

 

5.3.1. Derajat Konsentrasi Pasar 

 Struktur pasar benih kentang Kecamatan Bumiaji dapat dianalisis melalui 

derajat konsentrasi pasar. Analisis terhadap konsentrasi pasar tersebut 

menggunakan alat analisis Concentration Ratio for Bigest Four (CR4), Indeks 

Herfindhal-Hirscman (IHH), Gini Coefficient, dan Indeks Rosenbhult (IR) dari 

setiap lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya. Alat-alat analisis tersebut 

berfungsi untuk mengukur secara detail pangsa pasar setiap lembaga pemasaran. 

 Pangsa pasar dihitung dengan dasar kapasitas penjualan setiap lembaga 

pemasaran benih kentang pada kurun waktu satu musim tanam. Hal tersebut 

disebabkan oleh sifat benih kentang yang mudah rusak ketika disimpan terlalu 

lama. Kerusakan bisa terjadi karena serangan hama atau jamur sehingga 

menyebabkan benih kentang cacat atau membusuk. Volume penjualan benih 

kentang dihitung berdasarkan penjualan benih di Kecamatan Bumiaji pada musim 

tanam Maret hingga April 2017 (panen pada bulan Juli-Agustus 2017).  

Hasil perhitungan menggunakan beberapa alat analisis struktur pasar 

menunjukan bahwa pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji terbagi menjadi 

lima lembaga yang berbeda. Lima lembaga pemasaran tersebut dibagi berdasarkan 

bentuk turunan penjualan dan berdasarkan satuan penjualan benih kentang. Kelima  

lembaga tersebut adalah penangkar benih kentang planlet, penangkar benih kentang 

G0, penangkar benih kentang G1, penangkar benih kentang G2, dan penangkar 

benih kentang G3. Benih kentang G3 merupakan benih kentang sebar, artinya benih 

G3 adalah benih yang dijual secara umum dipasar benih kentang, benih yang secara 

umum ditanam oleh petani kentang di lahan. Hasil perhitungan secara lengkap 
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disajikan pada lampiran 5 (IHH dan CR4), lampiran 6 (koefisien gini) dan lampiran 

7 (IR). 

Tabel 15. Rekapitulasi Perhitungan Konsentrasi Pasar Lembaga Pemasaran Benih 

Kentang di Kecamatan Bumiaji. 

Lembaga 

Pemasaran 

Jumlah Indikator 

Pengukuran 

Nilai Struktur 

Pasar 

Kesimpulan 

Penangkar 

Planlet 

1 CR 4 100,00 Monopoli  

 

Monopoli 
IHH 1,00 Monopoli 

Koefisien 

Gini 

1,00 Monopoli 

IR 1,00 Monopoli 

Penangkar 

G0 

2 CR 4 100,00 Monopoli  

 

Oligopoli 

IHH 0,63 Oligopoli 

Koefisien 

Gini 

0,25 Monopolistik 

IR 0,67 Oligopoli 

Penangkar 

G1 

1 CR 4 100,00 Monopoli  

 

Monopoli 
IHH 1,00 Monopoli 

Koefisien 

Gini 

1,00 Monopoli 

IR 1,00 Monopoli 

Penangkar 

G2 

3 CR 4 100,00 Monopoli  

 

Oligopoli 
IHH 0,81 Oligopoli 

Koefisien 

Gini 

0,29 Monopolistik 

IR 0,79 Oligopoli 

Penangkar 

G3 

5 CR 4 93,33 Monopoli 

efektif 

 

 

 

Oligopoli 
IHH 0,32 Oligopoli 

Koefisien 

Gini 

0,13 Monopolistik 

IR 0,32 Oligopoli 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

 Benih kentang planlet adalah bentuk awal benih kentang penghasil G0. 

Benih kentang planlet merupakan hasil kultur jaringan yang dijual dalam satuan per 

batang pohon. Struktur pasar yang terbentuk pada penangkar benih kentang planlet 

di Kecamatan Bumiaji adalah pasar monopoli. Penangkar dan penyuplai benih 

kentang planlet di pasar benih kentang Kecamatan Bumiaji hanya berjumlah satu 

penangkar. Perhitungan menggunakan CR4 menunjukkan hasil 100%, artinya pasar 

benih kentang merupakan pasar monopoli. Hasil yang sama juga dibuktikan melalui 

perhitungan IHH dan IR. Kedua alat analisis menunjukan hasil yang sama yaitu 
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dengan nilai 1,00, artinya pasar benih kentang pada penangkar benih planlet di 

Kecamatan Bumiaji berbentuk monopoli. Perhitungan dengan menggunakan alat 

analisis koefisien gini menunjukkan bahwa pasar berbentuk monopoli dengan nilai 

1,00. Secara keseluruhan struktur pasar pada lembaga pemasaran benih planlet 

adalah pasar monopoli. 

 Lembaga pemasaran kedua adalah penangkar benih kentang G0. Benih 

kentang G0 merupakan turunan pertama dari benih planlet. Benih kentang G0 dijual 

dalam satuan per biji (umbi). Hasil perhitungan CR4 menunjukkan bahwa pasar 

benih kentang G0 di Kecamatan Bumiaji merupakan pasar monopoli, dengan hasil 

perhitungan 100%. Hasil perhitungan IHH dan IR menunjukkan bahwa pasar benih 

kentang G0 di Kecamatan Bumiaji berbentuk oligopoli dengan nilai masing-masing 

adalah 0,63 dan 0,67. Hasil yang berbeda ditunjukkan melalui perhitungan 

koefisien gini. Koefisien gini menunjukkan bahwa pasar benih kentang G0 di 

Kecamatan Bumiaji berbentuk pasar monopolistik, berdasarkan hasil perhitungan 

yaitu 0,25. Secara umum struktur pemasaran benih kentang G0 di Kecamatan 

Bumiaji adalah pasar oligopoli. 

Benih kentang G1 merupakan benih turunan pertama dari benih G0 yang di 

tangkarkan di screen house. Penjualan benih kentang mulai G1 menggunakan 

satuan per kilogram dengan harga benih kentang ditetapkan sesuai kualitas, bentuk 

benih serta jumlah turunannya. Analisis struktur pasar menunjukkan bahwa bentuk 

pasar benih kentang G1 adalah pasar monopoli. Hanya ada satu lembaga 

(penangkar) yang menjual benih kentang G1 di Kecamatan Bumiaji. Dengan 

demikian, maka hasil analisis menggunakan CR 4, IHH, Koefisien Gini dan IR, 

semua menunjukkan hasil yang sama, yaitu pasar monopoli. 

Lembaga selanjutnya adalah penangkar benih G2. Benih G2 merupakan 

turunan benih kentang G1 atau tururan pertama benih kentang G0 yang 

ditangkarkan di lahan. Benih kentang G2 dijual dalam satuan per kilogram. Analisis 

CR4 menunjukkan bahwa bentuk pasar benih kentang G2 adalah monopoli, dengan 

nilai 100%. IHH menunjukkan hasil oligopoli dengan nilai 0,81. Hasil yang berbeda 

ditunjukan oleh alat analisis koefisien gini yang menyatakan pasar benih kentang 

G2 berbentuk monopolistik dengan nilai 0,29. Alat analisis IR menunjukan pasar 

benih kentang G2 berbentuk oligopoli dengan nilai 0,79. Hasil-hasil analisis 
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tersebut membuktikan bahwa pasar benih kentang G2 di Kecamatan Bumiaji 

cenderung berbentuk pasar oligopoli. 

Lembaga pemasaran kelima adalah penangkar benih kentang G3. G3 

merupakan benih sebar, benih yang disebarkan kepada petani atau benih yang 

digunakan oleh petani kentang untuk dibudidayakan di lahan. IHH menunjukan 

bahwa bentuk pasar benih kentang G3 adalah oligopoli dengan nilai 0,32. Hasil 

analisis dengan menggunakan CR4 menunjukan struktur pasar benih kentang G3 

berbentuk monopoli efektif dengan nilai 93,33%. Koefisien gini menunjukan 

bentuk pasar benih kentang G3 adalah monopolistik dan IR menunjukan bentuk 

pasar benih kentang G3 adalah oligopoli. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pasar benih kentang G3 di Kecamatan Bumiaji cenderung berbentuk pasar 

oligopoli. 

 Dari hasil perhitungan struktur pasar dengan menggunakan alat analisis 

Concentration Ratio for Bigest Four (CR4), Indeks Herfindhal-Hirscman (IHH), 

Gini Coefficient, dan Indeks Rosenbhult (IR) secara umum dapat disimpulkan 

menjadi dua yaitu:  

b. Struktur pasar pada benih kentang planlet dan benih kentang G1 adalah pasar 

monopoli. 

c. Struktur pasar pada benih kentang G0, benih kentang G2 dan benih kentang G3 

adalah pasar Oligopoli.  

 

5.3.2. Derajat Diferensiasi Produk 

Setiap lembaga pemasaran berupaya untuk memberikan nilai tambah 

terhadap produk (benih kentang) yang dijual dengan melakukan diferensiasi 

produk. Beberapa bentuk diferensiasi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran 

benih kentang di Kecamatan Bumiaji adalah melalui kualitas, kemasan dan varietas. 

Penjelasan lebih rinci mengenai diferensi produk adalah sebagai berikut:  

1. Kualitas (Jumlah turunan benih, bentuk benih dan grade) 

Kualitas benih kentang dapat dilihat dari jumlah turunan benih. Benih 

kentang berawal dari planlet hingga turun terus menerus sampai hasil panen 

kentang dikatakan sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai benih. Adapun 

turunan benih kentang secara urut adalah planlet, G0, G1, G2, G3,....., Gn. Sesuai 
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dengan hasil penelitian di Kecamatan Bumiaji, para petani rata-rata menggunakan 

benih G3 (benih sebar).  

Kualitas benih kentang juga dapat didiferensisasi berdasarkan bentuk benih. 

Penjualan benih kentang di Kecamatan Bumiaji secara umum dalam bentuk benih 

bertunas dan bakal benih. Benih bertunas adalah umbi kentang yang sudah tumbuh 

tunas dan siap untuk ditanam langsung di lahan. Bakal benih merupakan umbi 

kentang yang belum muncul tunas sehingga perlu disimpan terlebih dahulu hingga 

tunas muncul sebelum benih ditanam di lahan. Benih kentang bertunas dijual 

dengan harga lebih tinggi dari pada bakal benih kentang. 

Tabel 16. Diferensiasi Kualitas Benih Kentang di Pasar Benih Kentang Kecamatan 

Bumiaji 

Benih Kentang Bentuk Benih Grade 

Planlet Batang tanaman kecil - 

G0 Umbi bertunas/tidak bertunas - 

G1 Umbi bertunas/tidak bertunas A, B, C 

G2 Umbi bertunas/tidak bertunas A, B, C 

G3 Umbi bertunas/tidak bertunas A, B, C 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

Bentuk diferensiasi benih kentang yang lain adalah melalui grade. Terdapat 

tiga grade benih kentang yang umum beredar di kalangan petani. Ukuran benih 

kentang dibedakan menjadi ukuran A, ukuran B, dan ukuran C. Ukuran benih 

kentang A memiliki berat kurang lebih 84-140 gram dengan ukuran sebesar telur 

ayam. Kentang ukuran B memiliki berat kurang lebih 60-80 gram. Benih kentang 

ukuran C memiliki berat kurang lebih 30-40 gram dengan ukuran sebesar bola 

pimpong.  

Umbi kentang yang dapat digunakan sebagai benih adalah umbi yang 

memiliki bentuk bulat bermata tunas, berwarna kuning kecoklatan bersisik dan 

tidak memiliki cacat fisik. Untuk memastikan kualitas benih kentang, setiap 

lembaga pemasaran benih kentang melakukan standarisasi terhadap benih kentang 

yang mereka jual. Standarisasi tersebut dilakukan melalui sortasi dan grading. 

Sortasi bertujuan untuk memisahkan antara kentang yang layak sebagai benih dan 

kentang yang sudah tidak layak untuk dijadikan benih. Grading bertujuan untuk 

mengelompokkan benih kentang sesuai dengan grade yang telah ditentukan. Sortasi 

dan grading dilakukan oleh tenaga kerja harian. Standar ukuran, bentuk, dan warna 
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ditentukan secara mandiri sesuai standar dan pengalaman mereka. Gambar benih 

kentang dapat dilihat pada gambar 8.                      

 

 

 
(Grade C)  (Grade B) 

 
 (Grade A)  

Gambar 8. Benih Kentang Grade A, Grade B dan Grade C dengan Pembanding 

Uang Koin Rp. 500,00 

2. Kemasan 

Kemasan benih kentang di Kecamatan Bumiaji berbeda-beda sesuai dengan 

bentuk benih yang dijual. Benih kentang planlet dijual di dalam kemasan botol. Satu 

botol berisi 30 planlet kentang. Benih kentang G0 dijual per biji dan tidak ada 

kemasan khusus, sedangkan benih kentang G1 sampai G3 dijual per kilogram 

dengan kemasan wadah kotak kayu atau dengan wadah karung dengan berat 50 

kilogram. Kemasan diperlukan untuk mempermudah pemindahan benih kentang, 

selain itu kemasan juga menjaga benih kentang dari kerusakan saat proses 

transportasi dan penyimpanan. Fungsi kemasan lainnya adalah memberi nilai 

tambah produk, memberi keseragaman ukuran serta memudahkan dalam 

perhitungan. 

Tabel 17. Kemasan Benih Kentang di Pasar Benih Kentang Kecamatan Bumiaji 

Benih Kentang Kemasan Isi dalam Kemasan 

Planlet Botol 30 batang 

G0 Tidak spesifik - 

G1 Krat kayu/karung 50 Kg 

G2 Krat kayu/karung 50 Kg 

G3 Krat kayu/karung 50 Kg 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 
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3. Merk 

Benih kentang yang beredar di wilayah Kecamatan Bumiaji tidak memiliki 

merk dagang. Tidak adanya merk dagang yang menyertai produk benih kentang 

dikarenakan tidak adanya perusahaan benih khusus yang menjual benih kentang di 

wilayah Kecamatan Bumiaji. Lembaga pemasaran benih kentang antara lain adalah 

penangkar benih (petani benih) atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), 

tidak memberikan merk dagang secara khusus pada benih kentang yang mereka 

jual. Para petani kentang di wilayah Kecamatan Bumaji juga tidak senantiasa 

percaya pada merk. Acuan petani dalam melihat kualitas benih kentang adalah 

dengan melihat tanaman secara langsung di lahan dan melihat hasil panennya. Hal-

hal semacam demikian menyebabkan merk benih kentang menjadi tidak penting 

lagi di kalangan petani dan lembaga pemasaran benih kentang. 

4. Varietas 

Benih kentang yang dijual dan ditanam di Kecamatan Bumiaji adalah benih 

kentang varietas Granola Bunga dan varietas Lembang Kembang. Varietas-varietas 

tersebut telah diakui oleh petani setempat sebagai varietas yang cocok untuk 

dibudidayakan di wilayah Kecamatan Bumiaji. Varietas Granola Bunga dan 

Lembang Kembang dinilai mempunyai daya adaptasi yang tinggi dengan 

lingkungan Kecamatan Bumiaji, khususnya di Desa Sumberbrantas dan di Desa 

Tulungrejo. Varietas-varietas tersebut juga dikenal memiliki hasil panen melimpah 

dan tahan terhadap serangan hama NSK (Nematoda Sista Kuning). Meskipun 

demikian varietas Granola Bunga lebih dominan dibudidayakan di Kecamatan 

Bumiaji dari pada varietas Lembang Kembang. Pangsa pasar antara kedua varietas 

tersebut dibedakan berdasarkan kebutuhan para petani kentang setempat. Para 

lembaga pemasaran juga menjual benih kentang dengan varietas yang sama ke 

berbagai wilayah di luar Kecamatan Bumiaji.   
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Tabel 18. Varietas Benih Kentang dan Persebarannya di Pasar Benih Kentang 

Kecamatan Bumiaji 

Var. Benih Kentang di 

Kec. Bumiaji 

Persebaran 

Tulungrejo Sumberbrantas 

Granola Bunga     

Lembang Kembang     

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

Uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat diferensiasi benih kentang 

terjadi pada kualitas, kemasan, dan varietas. Masing-masing indikator juga tidak 

memiliki banyak diferensiasi di dalamnya. Dengan demikian struktur pasar benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji cenderung berbentuk oligopoli. Pasar oligopoli 

memiliki penawaran produk yang homogen atau berbeda corak oleh beberapa 

lembaga pemasaran di dalam pasar. 

 

5.3.3. Hambatan Masuk Pasar 

Bagi setiap orang atau lembaga pemasaran yang menginginkan untuk 

bergabung atau keluar dari suatu pasar, maka mereka harus memenuhi dan dapat 

menghadapi hambatan pasar. Hambatan pasar tidak hanya berlaku pada suatu 

lembaga atau perusahaan baru yang akan bergabung dengan pasar, hambatan pasar 

juga berlaku untuk perusahaan lama yang ingin keluar dari pasar. Hambatan pasar 

menjadi proses seleksi terhadap keluar masuknya suatu perusahaan atau lembaga di 

dalam sebuah pasar. Hambatan pasar memungkinkan adanya kesetabilan 

persaingan antar lembaga atau perusahaan yang berada di dalam suatu pasar.  

1. Pesaing Potensial  

Berdasarkan hasil penelitian, setiap perseorangan atau lembaga pemasaran 

tidak menghadapi suatu hambatan untuk memasuki pasar benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji. Tidak ada suatu persaingan yang dimunculkan di dalam pasar 

benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Setiap penangkar atau lembaga pemasaran 

maupun perseorangan bebas untuk menjual atau membeli benih kentang dari dan 

kepada siapa saja. Setiap petani kentang juga bebas untuk menjual hasil panennya 

sebagi benih kentang. Namun ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh 

lembaga pemasaran agar tetap bisa bertahan di dalam pasar, misalnya memiliki 

modal usaha yang besar dan teknologi yang mencukupi. 
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Ikatan antara penjual dan pembeli benih kentang juga bervariasi. Meskipun 

ada beberapa petani atau penangkar yang berlangganan pada lembaga pemasaran 

tertentu, namun secara umum petani kentang di Kecamatan Bumiaji membeli benih 

atas pertimbangan kualitas benih dan tidak mengikat suatu kontrak atau langganan 

dengan salah satu lembaga pemasaran.   

Persaingan justru harus dihadapi oleh petani yang akan membeli benih 

kentang dari penangkar benih. Petani yang menginginkan benih kentang harus 

melakukan pemesanan terlebih dahulu. Petani memesan benih jauh-jauh hari untuk 

menghadapi persaingan. Persaingan untuk mendapatkan benih tidak hanya terjadi 

antar petani kentang dari Kecamatan Bumiaji, pesaing juga datang dari petani dan 

tengkulak dari luar daerah. 

Peredaran benih kentang terkadang bersifat subtitutif antar wilayah 

penghasil kentang. Jika di Pasuruan kekurangan benih kentang dan di Kecamatan 

Bumiaji benih kentang berlebih, maka banyak petani dari Pasuruan yang membeli 

benih kentang dari Bumiaji, dan begitu pula sebaliknya. Hal semacam tersebut bisa 

terjadi karena terkadang benih kentang di pasar tidak mencukupi kebutuhan petani, 

meskipun hal semacam itu jarang terjadi. 

2. Kebijakan pasar 

Kebijakan pasar yang berlaku di Kecamatan Bumiaji adalah kebijakan harga 

benih kentang. Kebijakan harga benih kentang ditentukan oleh penangkar benih 

kentang. Kebijakan harga kemudian diikuti oleh para petani kentang yang menjual 

benih kentang. Pemerintah berperan sebagai lembaga legalitas penangkar benih 

kentang dan sertifkasi benih kentang melalui Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih (BPSB). Pemerintah juga turut memberikan bantuan benih terhadap beberapa 

kelompok tani yang menaungi petani kentang di Kecamatan Bumiaji. Selanjutnya 

peran pemerintah kurang terlihat dalam mengendalikan harga benih kentang, 

misalnya dengan memberikan subsidi atau langkah lainnya. 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa lembaga pemasaran harus mampu 

menyesuaikan dengan kondisi tertentu di dalam pasar, meskipun persaingan antar 

lembaga pemasaran tidak begitu menonjol. Lembaga pemasaran (produsen) 

memiliki pengaruh dalam pengambilan harga. Dengan demikian maka pasar benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji cenderung berbentuk oligopoli. 
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5.3.4. Tingkat Pengetahuan Pasar 

Tingkat pengetahuan pasar yang dimaksud adalah seberapa petani dan 

lembaga pemasaran memiliki informasi tentang pasar. Informasi pasar bagi para 

petani kentang dapat berupa harga benih kentang, kualitas benih, lokasi pembelian 

benih kentang dan lain sebagainya. Tingkat pengetahuan pasar secara jelas akan 

dibahas seagai beriut:  

1. Harga dan lokasi pembelian benih kentang 

Harga benih kentang secara langsung dipengaruhi oleh jenis varietas dan 

bentuk turunan benih. Berdasarkan hasil penelitian, varietas kentang yang ditanam 

di Kecamatan Bumiaji adalah varietas Granola Bunga dan varietas Lembang 

Kembang. Harga kedua varietas ini berada pada kisaran yang sama. Sementara 

untuk bentuk turunan, benih kentang dibedakan menjadi planlet, G0, G1, G2, G3, 

dan seterusnya, hingga umbi kentang dinilai sudah tidak layak untuk dijadikan 

benih. Namun benih kentang yang bagus dan disarankan untuk digunakan adalah 

benih kentang G3. Benih kentang G3 mampu menghasilkan panen yang lebih baik 

dalam kuantitas serta kualitas. Semakin kecil bentuk turunan maka harga benih 

kentang semakin mahal. 

Tabel 19. Harga Benih Kentang per April Tahun 2017 

Varietas Bentuk Turunan Harga Benih 

(Rupiah) 

Satuan 

Pembelian 

Granola Bunga Planlet 3.000 Per batang 

 G0 2.500 Per biji 

 G1 25.000 Per Kilogram 

 G2 25.000 Per Kilogram 

 G3 20.000 Per Kilogram 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

 Para petani kentang tidak kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai 

harga benih dan lokasi pembelian benih. Kecamatan Bumiaji, terutama Desa 

Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo telah menjadi sentra pertanian kentang sejak 

puluhan tahun lalu, sehingga informasi mengenai harga dan lokasi pembelian benih 

merupakan informasi yang sudah wajar diketahui oleh masayarakat umum di kedua 

desa tersebut. Penyebaran informasi pasar dari petani satu ke peatani lainnya sangat 

efektif. Harga jual kentang pangan juga mempermudah petani untuk 

memperkirakan harga benih kentang. Sumber informasi lainnya dapat ditemui pada 
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kelompok tani. Kelompok tani Anjasmoro 1 dan Anjasmoro 4 merupakan dua 

contoh kelompok tani yang aktif di Desa Sumberbrantas hingga saat ini. Setiap satu 

bulan sekali anggota kelompok tani mengadakan musyawarah yang menjadi wadah 

bertukar informasi bagi para petani. Informasi mengenai lokasi pembelian benih 

kentang juga dapat diketahui oleh para petani dengan metode yang sama. Lokasi 

pembelian benih kentang bisa berasal dari satu desa, antar desa, atau dari luar 

wilayah Kecamatan Bumiaji bahkan dari daerah luar kota. 

2. Kualitas Varietas 

Benih kentang yang beredar di Kecamatan Bumiaji hampir semua bukan 

benih unggul bersertifikat. Petani yang menggunakan benih unggul bersertifikat 

sangat terbatas dan sangat jarang ditemui. Para petani tidak dapat secara langsung 

menilai benih kentang yang mereka beli karena tidak terdapat sertifikasi benih. 

Untuk memastikan bahwa benih kentang yang mereka beli merupakan benih 

kentang yang bagus, maka para petani berkunjung ke lahan penanaman kentang. 

Aktifitas ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertumbuhan benih kentang ketika 

masih ditanam di lahan. Para petani kentang juga melihat hasil panen kentang. Jika 

hasil panen kentang masih bagus dan kuantitas panen banyak, maka menurut petani 

kentang tersebut masih layak untuk dijadikan sebagai benih kembali. Petani juga 

harus memastikan jumlah turunan benih kentang sebelum membelinya. Benih 

kentang yang turun berkali-kali lebih beresiko menjadi benih berkualitas jelek. 

Informasi pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji merupakan informasi 

yang tersedia secara umum dan dapat diketahui oleh setiap petani kentang maupun 

lembaga pemasaran. Dengan kata lain, informasi pasar terdistribusi secara 

sempurna. Analisis tingkat pengetahuan pasar menunjukkan bahwa pasar benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji memiliki struktur pasar persaingan sempurna.  

Pembahasan-pembahasan di atas telah menjelaskan struktur pasar benih 

kentang di Kecamtan Bumiaji melalui berbagai indikator. Derajat konsentrasi pasar 

menunjukkan bahwa benih kentang cenderung berbentuk oligopoli. Derajat 

diferensiasi produk menjelaskan bahwa struktur pasar benih kentang di Kecamatan 

Bumiaji merupakan pasar oligopoli. Hambatan pasar juga menunjukkan pasar benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji berstruktur oligopoli. Namun dari segi tingkat 
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informasi pasar, pasar kentang di Kecamatan Bumiaji cenderung memiliki sifat 

sebagai pasar persaingan sempurna. 

Uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa pasar benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji cenderung berbentuk oligopoli. Sudiyono (2002) menyatakan 

bahwa ciri dasar pasar oligopoli adalah pasar memiliki beberapa perusahaan yang 

menawarkan produk sejenis atau ada perbedaan corak produk, sehingga perilaku 

satu perusahaan dapat berpengaruh terhadap perilaku perusahaan lain. Panuntun 

(2014) berpendapat setidaknya ada empat ciri pasar oligopoli, antara lain: a) 

Terdapat beberapa perusahaan di dalam pasar, b) Produk Homogen atau 

terdiferensiasi, c)  Keputusan setiap perusahaan saling mempengaruhi, d) Adanya 

kompetisi non-harga. 

 

5.4. Perilaku Pasar 

 Perilaku pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji diidentifikasi melalui 

lima indikator sebagai berikut: 1) Metode penentuan harga, 2) Kelembagaan 

pemasaran, 3) Fungsi pemasaran, 4) Kolusi, 5) Promosi. Indikator-indikator 

tersebut dianalisis untuk menjelaskan bagaimana perilaku pasar benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji. Indikator-indikator tersebut juga menjelaskan bagaimana 

tingkat efisiensi pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

 

5.4.1. Metode Penentuan Harga 

 Harga merupakan sejumlah nilai tukar yang dapat dinominalkan dengan 

sejumlah uang tertentu dalam sebuah transaksi pertukaran. Hasil penelitian lapang 

menunjukkan bahwa harga benih kentang secara umum ditentukan oleh penangkar 

benih kentang. Meskipun demikian, terdapat beberapa penentuan harga 

berdasarkan kesepakatan antara penjual benih kentang (penangkar benih) dan 

pembeli (petani kentang). Penentuan harga jual benih kentang oleh penangkar yang 

berperan sebagai price maker disesuaikan dengan harga pasar benih. Beberapa 

Penentuan harga benih kentang juga mengikuti harga jual kentang pangan. Petani 

kentang dan tengkulak berperan sebagai price taker. Petani dan tengkulak tidak 

memiliki wewenang dalam penentuan harga benih kentang. Harga benih kentang 

yang dijual oleh penangkar telah ditetapkan, sehingga kemungkinan untuk 

melakukan transaksi tawar menawar sangat kecil. Penetapan harga pasar benih 
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kentang sesuai yang diuraikan sebelumnya memperhatikan beberapa faktor sebagai 

berikut: 

1. Tujuan 

Tujuan penetapan harga menunjukkan adanya suatu target yang ingin 

dicapai dengan metode penentuan harga yang dipilih. Setiap lembaga pemasaran 

memiliki target dalam menentukan harga benih kentang. Beberapa target tersebut 

antara lain untuk memaksimalkan perolehan laba, untuk menyediakan benih 

kentang yang terjangkau dan beberapa lembaga pemasaran menentukan harga 

untuk menghadapi persaingan dengan lembaga lainnya. Lembaga pemasaran di 

Kecamatan Bumiaji terdiri dari beberapa penangkar benih. Tujuan setiap penangkar 

adalah untuk memaksimalkan keuntungan.  

Sebagai contoh penangkar benih kentang G2 mampu memperoleh 

keuntungan hingga RP. 799.175.000,00.  Keuntungan tersebut diperoleh dari proses 

penangkaran sebanyak 3 kali turunan dalam waktu 3 tahun. Sehingga Setiap 

tahunnya rata-rata penagkar mendapatkan keunungan sebesar Rp. 266.391.666,67. 

Jika dihitung sebagai pendapatan per bulan, penangkar mampu mendapatkan 

keuntungan sebesar Rp. 22.199.305,56. 

2. Harga Pesaing 

Pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji memiliki saluran 

pemasaran yang melibatkan beberapa penangkar benih kentang. Petani kentang 

berperan sebagai konsumen akhir pada saluran pemasaran benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji. Para lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji 

tidak menampakkan adanya suatu persaingan, termasuk dalam kebijakan 

menentukan harga. Harga benih kentang pada setiap lembaga pemasaran benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji dalam suatu kondisi tertentu adalah sama. 

Perbedaan harga benih kentang disebabkan oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah 

turunan benih kentang. Semakin banyak jumlah turunan benih, maka harga benih 

semakin murah. Faktor kedua adalah bentuk benih kentang saat dijual. Benih 

kentang secara umum dijual dalam bentuk bakal benih (umbi), benih bertunas 

(umbi bertunas) dan dalam bentuk planlet. Faktor ketiga adalah grade benih. Benih 

kentang yang dijual di pasar benih kentang Kecamatan Bumiaji memilki tiga grade 
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yang berbeda. Semakin besar ukuran benih kentang, maka harga yang diterapkan 

semakin mahal.  

3. Sasaran 

Metode penetapan harga juga mempertimbangkan sasaran produk yang 

dijual. Targetting menjadi penting di pemasaran berbagai produk karena 

berhubungan dengan pengambilan harga yang tepat untuk konsumen. Setiap 

sasaran biasanya memiliki metode penentuan harga tersendiri.  

Sasaran utama pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji adalah 

petani kentang, baik petani lokal Kecamatan Bumiaji maupun petani kentang dari 

luar daerah. Sasaran pemasaran benih kentang tidak berpengaruh terhadap metode 

penentuan harga. Benih kentang dijual dengan harga yang sama baik untuk pembeli 

dari petani lokal maupun petani dari luar daerah.  

4. Biaya 

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga benih kentang adalah faktor 

biaya. Biaya yang dimaksud dalam konteks ini adalah biaya pemasaran yang 

dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji. Beberapa biaya yang di keluarkan oleh setiap 

lembaga pemasaran benih kentang Kecamatan Bumiaji antara lain: biaya 

transportasi, biaya penyimpanan, biaya sortasi dan grading, biaya pengemasan, 

biaya produksi dan biaya promosi. 

Faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan harga benih kentang 

adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran. Sementara sasaran pemasaran tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap penentuan harga jual benih kentang. Penentuan harga benih 

kentang cenderung menguntungkan lembaga pemasaran, dalam hal ini adalah 

penangkar benih kentang sebagai produsen. Penentuan harga oleh lembaga 

pemasaran lebih berorientasi pada profit dengan mempertimbangkan biaya 

pemasaran yang mereka keluarkan. 

 

5.4.2. Kelembagaan Pemasaran 

Kelembagaan pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji menjadi 

wadah yang menawarkan alternaif kemudahan bagi setiap pelaku pemasaran dalam 

menjalankan prosesnya. Kelembagaan di dalam pemasaran benih kentang di 
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Kecamatan Bumiaji atara lain berbentuk kesepakatan kebijakan harga yang 

diberlakukan untuk menjaga kesejahteraan petani, namun tidak merugikan 

penangkar benih kentang. Bentuk lain lembaga pemasaran benih kentang di 

Kecamatan Bumijai adalah koneksi yang mempermudah penyaluran informasi. 

Sifat dari kelembagaan pemasaran yang ada tidak memiliki struktur organisasi yang 

nyata dan tidak mengikat. Keadaan tersebut menjadikan hambatan masuk pasar 

semakin mudah untuk dipenuhi.   

1. Sistem Transaksi 

Sistem transaksi pembelian benih kentang di Kecamatan Bumiaji dilakukan 

dengan model pembelian langsung. Setiap pembeli benih kentang bebas untuk 

membeli benih kentang dari siapapun, namun pembelian harus menggunakan 

sistem pembayaran langsung. Sebelum membawa pulang benih kentang, pembeli 

harus membayar lunas. Bahkan dalam beberapa kasus, pembeli telah memesan 

benih kentang sebelum panen dimulai. Pemesanan tersebut juga disertai dengan 

uang muka atau istilah jawanya sistem panjer. Kasus seperti itu terjadi karena 

adanya antisipasi dari petani kentang agar kebutuhan benih mereka terpenuhi.  

2. Kerjasama 

Salah satu bentuk kerjasama dipraktikan oleh salah satu penangkaran benih 

kentang milik Mustaqim dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Jawa Timur. BPTP menyediakan benih planlet yang kemudian dikembangkan oleh 

Mustaqim sebagai benih kentang G0, G2, dan G3, sedangkan Mustaqim sebagai 

penangkar benih kentang membantu dalam menyebarkan benih berkualitas kepada 

petani kentang. Mustaqim mengaku bisa mendapatkan benih planlet dengan harga 

yang lebih murah dengan kualitas bagus melalui kerjasama ini. Mustaqim juga 

mengaku, kepercayaan pihak BPTP atas benih yang dihasilkan di penangkarannya 

mampu memasok kebutuhan benih berkualitas kepada petani kentang di daerah 

Bumiaji maupun luar daerah seperti Ngantang dan Probolinggo. 

3. Saluran Pemasaran 

Distribusi produk hingga ke konsumen selalu menjadi perhatian utama bagi 

produsen maupun lembaga pemasaran yang terlibat di dalam suatu pasar. Setiap 

produk yang didistribusikan harus sampai ke tangan konsumen akhir tepat waktu 

dan sesuai dengan keinginan konsumen. Suatu perencanaan jalur distribusi yang 
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efektif dan efisien menjadi penting mengingat hal-hal tersebut. Jalur-jalur distribusi 

inilah yang kemudian membentuk saluran pemasaran. Setiap saluran yang dilewati 

suatu produk memiliki perbedaan nilai yang berasal dari biaya operasional dan/atau 

pengambilan tingkat keuntungan dari setiap lembaga pemasaran yang terlibat di 

dalam saluran tersebut. Perbedaan nilai tersebut sering dikenal dengan istilah marjin 

pemasaran. Setiap saluran pemasaran memiliki nilai marjin yang berbeda-beda. 

Perbedaan nilai marjin tersebut paling mudah dilihat dari panjang-pendeknya 

saluran pemasaran yang dilalui. Umumnya semakin panjang saluran pemasaran 

yang dilalui, maka marjin pemasaran akan semakin besar.  

Pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji setidaknya memiliki lima 

saluran pemasaran. Saluran pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji 

melibatkan beberapa penangkar benih kentang (petani benih kentang) dan petani 

kentang. Berikut ini merupakan susunan saluran pemasaran benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji:  

1. BPTP – G0 – Petani Kentang 

2. BPTP – G2 – Petani Kentang 

3. G0 (Lokal) – G3 – Petani Kentang 

4. G2 (Luar Kota) – G3 – Petani Kentang 

5. G1 (Luar K0ta) – G3 – Petani Kentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram saluran pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji (Data 

Primer, 2017) 
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Keterangan:  

SP 1:   SP 3:   SP 5: 

SP 2:   SP 4:    

BPTP: Penangkar Benih Planlet G0: Penangkar Benih G0 

G1: Penangkar Benih G1  G2: Penangkar Benih G2 

G3: Penangkar Benih G3 

Kelembagaan pemasaran menjelaskan adanya bentuk kerjasama yang 

dilakukan antara lembaga pemasaran. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan 

kepada kedua belah pihak. Kelembagaan pemasaran juga menjelaskan adanya lima 

saluran pemasaran yang ada di pasar benih kentang Kecamatan Bumiaji. Saluran 

pemasaran tersebut merupakan saluran pemasaran pendek yang terdiri dari 

beberapa lembaga pemasaran. Saluran pendek seharusnya lebih efisien secara 

ekonomis, namun pada kasus pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji, 

saluran tersebut menguntungkan bagi lembaga pemasaran (penangkar) akan tetapi 

kurang menguntungkan bagi petani. Hal tersebut dikarenakan lembaga pemasaran 

mendapatkan keuntungan yang besar, sementara harga benih di tingkat petani tetap 

mahal.   

 

5.4.3. Fungsi Pemasaran 

 Kegiatan pemasaran oleh lembaga pemasaran selalu diikuti oleh fungsi-

fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran oleh lembaga pemasaran membatu 

melancarakan setiap kegiatan di dalam pasar. Berikut merupakan fungsi pemasaran 

yang dilakukan oleh lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

Tabel 20. Distribusi Fungsi Lembaga Pemasaran Benih Kentang di Kecamatan 

Bumiaji. 

Fungsi 

Pemasaran 
Kategori 

Lembaga Pemasaran 

P. Planlet P. G0 P. G1 P. G2 P. G3 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

Pertukaran Pembelian 0 1 1 0 1 0 3 0 5 0 

Penjualan 1 0 2 0 1 0 3 0 5 0 

Fisik Penyimpanan 0 1 2 0 1 0 3 0 5 0 

Transportasi 1 0 0 2 1 0 3 0 5 0 

Sortasi 0 1 2 0 1 0 3 0 5 0 

Fasilitas Standarisasi 1 0 2 0 1 0 3 0 5 0 

Pengemasan 1 0 0 2 1 0 3 0 5 0 

promosi 0 1 2 0 1 0 3 0 5 0 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 



82 
 

 
 

1. Fungsi Pertukaran 

 Kasus pemasaran memiliki dua fungsi pertukaran yaitu fungsi pembelian 

dan fungsi penjualan. Fungsi-fungsi tersebut memungkinkan terjadinya 

perpindahan kepemilikan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. 

Transaksi jual-beli ditandai dengan disepakatinya harga dan pertukaran barang 

dengan sejumlah harga yang harus dibayarkan.  

a. Fungsi Pembelian 

 Sebagian besar lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji 

melakukan transaksi pembelian benih kentang. Terdapat pula beberapa lembaga 

pemasaran yang tidak membeli benih kentang, mereka telah mampu memproduksi 

benih kentang sendiri. Lembaga pemasaran seperti demikian adalah petani-petani 

kentang dengan sekala besar dan telah memiliki teknologi yang menunjang untuk 

memproduksi benih kentang secara mandiri. 

b. Fungsi Penjualan 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 12 lembaga pemasaran (terdiri 

dari penangkar benih kentang dan BPTP) melakukan kegiatan penjualan. Penjualan 

yang dilakukan oleh lembaga pemasaran di Kecamatan Bumiaji umumnya 

dilakukan di wilayah Desa Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo, namun beberapa 

penjualan juga dilakukan keluar wilayah Kecamatan Bumiaji. Wilayah penjualan 

tersebut antara lain Ngantang, Pasuruan, Probolinggo dan Tengger.   

2. Fungsi fisik 

a. Fungsi Penyimpanan 

 Kegiatan penyimpanan pada benih kentang bertujuan menumbuhkan tunas 

sehingga menjadi bibit yang siap ditanam di lahan. Kegiatan penyimpanan 

dilakukan oleh lembaga pemasaran yang akan menjual benih kentang sebagai bibit 

kentang bertunas kepada penangkar benih lain atau kepada petani. Bibit kentang 

bertunas akan dihargai lebih mahal dari pada bakal bibit (benih) yang masih belum 

bertunas, namun ada pula petani yang lebih suka membeli dalam bentuk benih 

kentang yang belum bertunas karena harganya lebih murah. Penyimpanan benih 

kentang biasanya memakan waktu selama dua sampai tiga bulan sesuai dengan 

masa dormansi benih kentang.    
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b. Fungsi Transportasi 

 Kegiatan transportasi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran atau para 

petani kentang dilakukan saat proses pembelian benih kentang. Alat transportasi 

yang digunakan secara umum adalah pick up atau truk karena memiliki kemampuan 

mengangkut beban yang besar, yaitu sekitar 2–3 ton. Biaya transportasi sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab pembeli. Alat transportasi yang digunakan secara umum 

adalah hasil sewa dan sebagian kecil menggunakan alat transportasi pribadi.  

c. Fungsi Sortasi 

 Sortasi dilakukan para petani maupun lembaga pemasaran guna menyeleksi 

dan memilah kentang yang akan dijual sebagai kentang pangan dan kentang yang 

akan dijadikan sebagai benih. Kegiatan sortasi juga berfungsi untuk memilah bakal 

benih kentang yang bagus untuk dipisahkan dengan bakal benih kentang yang sudah 

tidak layak. Kegiatan sortasi ini rata-rata dilakukan bersamaan dengan grading. 

Untuk mensortasi kentang, para petani dan lembaga pemasaran mempekerjakan 

beberapa tenaga kerja harian. Sortasi dilakukan berdasarkan standar acuan yang 

diterapkan masing-masing lembaga pemasaran (penangkar). Standar tersebut 

ditentukan berdasarkan pengalaman mereka masing-masing.  

3. Fungsi Fasilitas 

a. Fungsi Standarisasi 

 Fungsi standarisasi dilakukan dengan melakukan sortasi dan grading. 

Standarisasi dilakukan terhadap kentang yang akan dijual di pasar sebagai bahan 

pangan maupun kentang yang akan dijual sebagai benih. Grading pada perbenihan 

dilakukan dengan mengklasifikasikan kentang menjadi tiga berdasarkan 

ukurannya, yaitu kentang ukuran A, B dan C. Ukuran benih kentang A kira-kira 

memiliki berat kurang lebih 84-140 gram dengan ukuran sebesar telur ayam. 

Ukuran benih kentang B memiliki berat kurang lebih 60-80 gram. Benih kentang 

ukuran C memiliki berat kurang lebih 30-50 gram dengan ukuran sebesar bola 

pimpong (Data Primer, 2017).   

b. Fungsi Pengemasan 

 Fungsi pengemasan bertujuan untuk menjaga kentang agar tidak rusak. 

Pengemasan juga menambah fungsi praktis sehingga kentang lebih mudah untuk 

diangkut, mudah selama transportasi dan mudah dalam penyimpanan. Kemasan 
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umumnya berbahan dasar kayu (kotak kayu) dengan kapasitas 50 Kg atau 

menggunakan karung dengan ukuran 50 Kg untuk  kentang yang dijual dalam 

satuan kilogram. Benih planlet yang dijual per-batang dikemas dengan botol, 

sedangkan untuk benih kentang G0 yang dijual per-biji tidak ada kemasan khusus. 

Proses pengemasan G0 hingga G1 dilakukan ketika kentang sudah bersih dari tanah 

setelah dibongkar dari lahan. Pengemasan kentang juga didahului dengan kegiatan 

sortasi dan grading. Kegiatan sortasi, grading dan pengemasan dilakukan secara 

bersamaan dalam satu pekerjaan oleh tenaga kerja harian. 

c. Fungsi promosi 

 Para lembaga pemasaran benih kentang secara umum tidak melakukan 

kegiatan promosi untuk menjual benih kentang. Hal tersebut dikarenakan Desa 

Sumberbrantas dan Desa Tulungrejo telah terkenal sebagai sentra kentang di Kota 

Batu. Kondisi tersebut menguntungkan bagi para lembaga pemasaran benih 

kentang sebagai salah satu bentuk promosi. Meskipun demikian, terdapat beberapa 

lembaga pemasaran yang melakukan kegiatan promosi dengan cara memberikan 

benih kentang secara percuma. Promosi tersebut berlaku sama untuk pembeli baru 

maupun pembeli lama. Pembagian benih gratis merupakan strategi untuk menyebar 

luaskan informasi mengenai benih baru kentang dan sebagai salah satu sarana uji 

kelayakan benih kentang secara gratis.  

Uraian diatas menjelaskan bahwa setiap lembaga pemasaran hampir secara 

keseluruhan melakukan fungsi pemasaran. Adapun beberapa lembaga pemasaran 

tidak melakukan beberapa fungsi pemasaran seperti kegiatan promosi, pembelian 

dan pengemasan. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran tidak 

rumit dan secara ekonomis relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan 

yang diperoleh, sehingga usaha layak untuk dilakukan.   

  

5.4.4. Kolusi 

Kolusi merupakan tindak kerjasama antar lembaga, lembaga dengan 

perseorangan atau antar perorangan dengan tujuan untuk memperkuat posisi (saling 

menguntungkan) di dalam pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Kolusi yang 

terjadi di dalam pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji adalah penentuan 

harga. Bentuk kolusi tersebut adalah bentuk kerjasama yang dapat ditemui di 

pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 
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Harga benih kentang di Kecamatan Bumiaji ditentukan sesuai dengan harga 

pasaran benih kentang yang berlaku saat itu. Bahkan beberapa turunan benih 

kentang memiliki standar harga pasar tersendiri. Harga planlet kentang ditetapkan 

sebesar Rp 3.000 per-batang. Harga G0 mencapai Rp 2.500 per-biji. Benih G1 dan 

G2 dihargai dengan nominal sebesar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per-kilogram, 

dan benih G3 dijual di pasar dengan harga rata-rata Rp. 20.000 hingga Rp. 25.000 

per-kilogram. Harga-harga tersebut merupakan harga kesepakatan pasar yang 

secara umum berlaku di pasar benih kentang. Bentuk kolusi lebih lanjut antara 

lembaga pemasaran tidak ditemukan di pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji.   

Kolusi menjelaskan adanya kesepakatan bersama secara tidak langsung 

dalam menentukan harga jual benih kentang. Kesepakatan secara tidak langsung ini 

muncul karena setiap perilaku setiap lembaga pemasaran memiliki pengaruh 

terhadap berjalannya pasar. Setiap lembaga pemasaran tidak dapat bertindak 

semaunya sendiri karena setiap tindakan akan berpengaruh terhadap lembaga 

pemasaran yang lainnya.  

 

5.4.5. Promosi 

1. Jenis Promosi 

Promosi yang sering dilakukan oleh para penangkar benih kentang adalah 

dengan memperlihatkan contoh tanaman kentang yang telah ditanam di lahan. Para 

petani kentang memiliki kebiasaan untuk melihat pertumbuhan tanaman kentang 

dan hasil panen kentang dari tanaman kentang yang akan dijadikan benih. Jika 

tanaman di lahan bagus dan hasil panen bagus, maka kentang tersebut dinilai baik 

untuk dijadikan benih kentang. Maka dari itu, secara umum setiap penangkar 

memiliki lahan tanam kentang yang berfungsi sebagai lahan produksi dan lahan 

percontohan. 

2. Media Promosi 

Promosi dilakukan oleh penangkar dengan memanfaatkan percontohan 

tanaman di lahan. Selain itu promosi juga dilakukan dengan melakukan pembagian 

benih secara percuma kepada pembeli. Pembagian benih ini bermaksud untuk 

memperkenalkan sekaligus pembuktian benih kentang secara kualitas. Dengan cara 

tersebut, maka akan tersebar informasi benih kentang dengan cara getok tular atau 

penyebaran informasi dari satu orang kepada orang lainnya.  
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Promosi di pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji dilakukan secara 

unik. Promosi dilakukan dengan tidak secara langsung menawarkan produk kepada 

konsumen, melainkan melalui contoh tanaman dan contoh hasil panen dari produk 

yang ditawarkan. Promosi juga dilakukan dengan membagikan benih sebagai cara 

perkenalan, namun juga menjadi ajang uji kelayakan bagi benih. Dengan demikian 

proses promosi menjadi lebih efektif dan efisien. 

Pembahasan perilaku pasar melalui beberapa indikator menunjukkan bahwa 

pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji bumiaji berjalan effisien. Indikator-

indikator tersebut antara lain: 

a. Penentuan harga berorientasi pada profit, yaitu dengan memaksimalkan laba 

berdasarkan pada biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran. 

b. Kelembagaan pemasaran terbentuk sebagai penghubung antar lembaga 

pemasaran dan antara lembaga pemasaran dengan konsumen. Kelembagaan 

pemasaran juga mengurangi adanya persaingan tidak sehat antar lembaga 

pemasaran.  

c. Hampir semua fungsi pemasaran dilakukan oleh setiap lembaga pemasaran. 

Fungsi-fungsi pemasaran tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan nilai 

jual produk, namun disamping itu fungsi-fungsi pemasaran juga berperan dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen, misalnya dengan penjaminan mutu benih 

kentang memalui proses standarisasi. 

d. Sikap kolusi yang dijalankan bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih 

antara kedua belah pihak lembaga pemasaran.  

e. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran terbilang unik dan 

tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, sehingga promosi dapat dilakukan oleh 

lembaga pemasaran secara efektif dan efisien.  

 

5.5. Kinerja Pasar 

 Kinerja suatu pasar dapat diketauhi dengan mengadakan analisis terhadap 

penampilan pasar. Untuk menganalisis pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji 

digunakan alat analisis marjin pemasaran, share harga penangkar, share biaya 

pemasaran dan keuntungan serta menggunakan Market Efficiency Index (MEI).   
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5.5.1. Marjin Pemasaran 

Analisis marjin pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan harga di berbagai tingkat lembaga pemasaran. 

Perhitungan marjin pemasaran yang diterapkan juga didasarkan pada konsep 

produk referensi. Konsistensi dibutuhkan dalam menganalisis marjin pemasaran, 

sehingga untuk itu diterapkan product reference to produsen (penangkar). 

Perhitungan marjin pemasaran secara rinci dapat dilihat pada lampiran 10.  

Tabel 21. Distribusi Marjin Pemasaran Enam Saluran Pemasaran Benih Kentang di 

Kecamatan Bumiaji. 

Saluran 

Pemasaran 

Total Marjin 

(Rp/Kg) 

Distribusi Marjin (%) 

P. Planlet P. G0 P. G1 P. G2 P. G3 

1 156.093.750 9,61 90,39 - - - 

2 799.175.000 1,88 - - 98,12 - 

3 2.700.000 - 2,50 - - 97,50 

4 200.000 - - - 12,50 87,50 

5 2.160.000 - - 1,16 - 98,84 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

 Saluran pemasaran yang terbentuk di pemasaran benih kentang Kecamatan 

Bumiaji merupakan saluran pemasaran yang pendek. Dalam setiap saluran 

pemasaran melibatkan dua lembaga pemasaran dan petani kentang yang berposisi 

sebagai konsumen akhir. Meskipun saluran pemasaran pendek, belum tentu saluran 

pemasaran tersebut bisa dikatakan efisien. Analisis lebih lanjut terhadap distribusi 

marjin pemasaran dari setiap saluran pemasaran dapat menjelaskan efisien atau 

tidaknya saluran pemasaran yang terbentuk.   

Tabel 21 menunjukkan dari seluruh saluran pemasaran, marjin terbesar 

didapatkan oleh lembaga pemasaran ke-2. Distribusi marjin pemasaran terjadi 

secara tidak merata. Lembaga pemasaran ke-2 mendapatkan distribusi marjin 

tertinggi, yaitu antara 87% hingga lebih dari 98%. Saluran pemasaran ke-4 

merupakan saluran pemasaran dengan marjin pemasaran paling rendah. Dengan 

kata lain merupakan saluran pemasaran yang lebih efisien. Saluran pemasaran ke-2 

merupakan saluran pemasaran dengan nilai total marjin paling tinggi, sehingga bisa 

dikatakan saluran pemasaran ke-2 lebih tidak efisien. 

Pada saluran pertama melibatkan penangkar planlet dan penangkar G0 

dengan distribusi marjin pemasaran terbesar dimiliki oleh penangkar G0, yaitu 
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90,39%. Pada saluran ke-2 melibatkan penangkar planlet dan penangkar benih G2, 

dengan penangkar G2 memiliki distribusi marjin tertinggi, yaitu 98,12%. Saluran 

pemasaran ke-3 terdiri dari penangkar benih G0 dan penangkar benih G3, dengan 

distribusi marjin tertinggi terdapat pada penangkar benih G3, yaitu 97,50%. Untuk 

saluran pemasaran ke-4 dan ke-5, saluran pemasaran melibatkan penangkar benih 

kentang dari luar daerah. Saluran pemasaran ke-4 melibatkan penangkar G2 dari 

luar daerah dengan distribusi marjin pemasaran tertinggi terdapat pada penangkar 

benih G3, yaitu 87,50%. Saluran pemasaran ke-5 melibatkan penangkar benih 

kentang G1 dari luar daerah dengan distribusi marjin tertinggi terdapat pada 

penangkar benih G3, yaitu 98,84%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bagan Saluran Pemasaran dan Distribusi Marjin Pemasaran Benih 

Kentang Di Kecamatan Bumiaji 

Keterangan:  

SP 1:   SP 3:   SP 5: 

SP 2:   SP 4:   

BPTP: Penangkar Benih Planlet G0: Penangkar Benih G0 

G1: Penangkar Benih G1  G2: Penangkar Benih G2 

G3: Penangkar Benih G3 

 Marjin pemasaran pada pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji 

terkesan sangat besar. Distribusi marjin pemasaran terbesar pada setiap saluran 

pemasaran rata-rata dinikmati oleh lembaga pemasaran kedua. Penyebab utama hal 

tersebut adalah adanya proses produksi perbanyakan benih kentang. Besarnya 
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product reference pada lembaga pemasaran kedua menyebabkan volume penjualan 

benih kentang pada lembaga pemasaran kedua lebih banyak, sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan kata lain marjin pemasaran benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji dipengaruhi oleh, posisi lembaga pemasaran, 

jumlah turunan benih yang dijual, serta kualitas dan bentuk benih kentang. Nilai 

marjin pemasaran yang begitu besar serta distribusinya yang tidak merata menjadi 

indikator bahwa, pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji berjalan secara tidak 

efisien.  

 

5.5.2. Share Biaya Pemasaran dan Share Keuntungan 

 Indikator kinerja pasar dapat pula menggunakan share biaya pemasaran dan 

share keuntungan. Share biaya pemasaran meliputi besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan 

Bumiaji. Share keuntungan meliputi tingkat keuntungan yang diperoleh setiap 

lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji. Share biaya dan share 

keuntungan akan memperlihatkan distribusi biaya pemasaran dan distribusi 

keuntungan yang diterima masing-masing lembaga pemasaran.  

Tabel 22. Distribusi Share Biaya Pemasaran Lembaga Pemasaran Benih Kentang 

di Kecamatan Bumiaji. 

Saluran 

Pemasaran 

Shrae Biaya Pemasaran  (%) 

P. Planlet P. G0 P. G1 P. G2 P. G3 

1 - 1,13 - - - 

2 - - - 20,31 - 

3 - - - - 33,42 

4 - - - - 23,63 

5 - - - - 43,63 

Jumlah - 1,13 - 20,31 100,68 

Rata-rata - 1,13 - 20,31 33,56 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

Tabel 22 menunjukkan bahwa lembaga pemasaran yang mengeluarkan 

biaya pemasaran adalah lembaga pemasaran ke-2. Jumlah share biaya terbesar 

terdapat pada lembaga pemasaran (penangkar) benih kentang G3, yaitu 100,68% 

dengan rata-rata 33,56%. Lembaga pemasaran dengan share biaya paling rendah 

adalah lembaga pemasaran (penangkar) benih kentang G0, yaitu dengan jumlah dan 

rata-rata 01,13%. Sementara itu lembaga pemasaran G2 memiliki rata-rata share 
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biaya 20,31%. Rata-rata biaya terbesar dalam pemasaran benih kentang disebabkan 

oleh biaya produksi benih. Perhitungan share biaya secara lengkap disajikan pada 

lampiran 10. 

Saluran pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji menunjukkan 

share biaya paling besar diterima oleh penangkar benih G3 yang berada pada 

saluran pemasaran ke-5, yaitu 43,63%. Besarnya share biaya pemasaran pada 

lembaga pemasaran (penangkar) benih kentang G3 disebabkan oleh biaya produksi 

benih, karena harus melalui tahap produksi beberapa kali turunan. Pada lembaga 

pemasaran (penangkar) benih G0 biaya untuk melakukan produksi tidak begitu 

besar sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih kecil. Biaya pemasaran juga 

dipengaruhi oleh jumlah turunan benih kentang. Jumlah turunan benih 

mempengaruhi volume benih kentang yang dijual. Semakin banyak jumlah turunan 

benih maka volume semakin bertambah banyak pula. Volume penjualan benih 

kentang pada penangkar G3 jauh lebih banyak jika dibandingkan volume penjualan 

benih planlet atau benih G0. Volume yang bertambah ini memberikan beban pada 

biaya kemasan. Semakin banyak volume yang dijual maka biaya kemasan juga 

semakin besar.   

Tabel 23. Distribusi Keuntungan Lembaga Pemasaran Benih Kentang di 

Kecamatan Bumiaji. 

Saluran 

Pemasaran 

Share Keuntungan  (%) 

P. Planlet P. G0 P. G1 P. G2 P. G3 

1 9,61 89,27 - - - 

2 1,88 - - 77,81 - 

3 - 2,50 - - 64,08 

4 - - - 12,50 63,87 

5 - - 1,16 - 55,21 

Jumlah 11,49 89,77 1,16 90,31 183,16 

Rata-rata 5,75 44,88 1,16 45,16 61,05 

Sumbe: Data Primer (2017) (Diolah) 

Tabel 23 menjelaskan bahwa share keuntungan tertinggi didapatkan oleh 

penangkar benih G0 sebagai lembaga pemasaran ke-2, dengan nilai 89,27%. 

Meskipun demikian, rata-rata share keuntungan tertinggi berada pada penangkar 

benih kentang G3, yaitu mencapai 61,05%. Hal tersebut terjadi karena terdapat satu 

penangkar G0 yang berperan sebagai lembaga pertama (berperan sebagai penyedia 

benih asal), sedangkan semua penangkar benih G3 merupakan lembaga akhir. 
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Lembaga pemasaran dengan share keuntungan paling kecil adalah penangkar benih 

G1 yang berperan sebagai lembaga pemasaran pertama pada saluran pemasaran ke-

6. Penangkar G1 hanya memiliki share keuntungan sebesar 1,16%. Perhitungan 

share keuntungan secara lengkap disajikan pada lampiran 10. 

Faktanya keuntungan yang tinggi didapatkan dari proses produksi  dengan 

bertambahnya volume benih. Pada penangkaran benih G0 misalnya, Keuntungan 

yang didapat bisa mencapai Rp. 156.093.750,00 dari 1 kilogram planlet (berisi 5000 

batang). Pada kasus penangkaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji, penangkar 

hanya menggunakan benih planlet sebanyak 1.000 batang saja. Proses penangkaran 

dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun dengan masa budidaya selama empat bulan. 

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa biaya pemasaran hanya 

terbebankan pada lembaga pemasaran kedua. Ketimpangan share biaya juga 

terlihat sangat tinggi antara lembaga pemasaran satu dengan lembaga pemasaran 

lainnya. Salah satu faktor paling berpengaruh atas ketimpangan tersebut adalah 

biaya produksi benih. Share keuntungan juga terdistribusi secara tidak merata. 

Lembaga-lembaga pemasaran kedua (terakhir) merupakan lembaga yang 

mendapatkan share keuntungan terbesar. Kondisi pasar seperti demikian 

menunjukkan bahwa pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji berjalan tidak 

efisien.    

  

5.5.3. Share Harga Produsen 

 Share harga produsen merupakan nilai yang menunjukan presentase bagian 

yang diterima oleh produsen pada setiap saluran pemasaran. Produsen benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji memiliki rata-rata share harga senilai 4,80%. Share 

harga tertinggi terdapat pada saluran pemasaran ke-4, dengan presentase mencapai 

45,21% dari seluruh share harga yang diterima produsen benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji. Share harga benih kentang paling kecil dimiliki oleh lembaga 

pemasaran benih kentang ke-2 dan ke-5. Lembaga-lembaga pemasaran tersebut 

memiliki nilai marjin 1,88% dan 1,16% dengan presentase 6,32% dan 4,20%. 

Kecilnya share harga pada produsen mengindikasikan adanya ketimpangan 

distribusi share harga di dalam saluran pemasaran. Share harga yang tidak merata 

tersebut diakibatkan oleh beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh tiap-

tiap lembaga pemasaran. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pemasaran benih 
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kentang di Kecamatan Bumiaji berjalan secara tidak efisien. Perhitungan share 

harga produsen secara lengkap disajikan pada lampiran 10. 

Tabel 24. Analisis Share Harga Produsen Benih. 

Saluran Pemasaran Share Harga (%) Presentase (%) 

1 9,61     34,76  

2 1,88        6,80  

3 2,50        9,04  

4 12,50        45,21  

5 1,16     4,20  

Jumlah 28,79   100,00 

Rata-rata 4,80 20,00 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 

 

5.5.4. Market efficiency index (MEI) 

Market efficiency index dapat diukur dengan membandingkan harga produk 

pada tingkat produsen dengan jumlah total biaya pemasaran ditambah marjin 

keuntungan. Nilai MEI mengimplementasikan tinggi rendahnya tingkat effisiensi 

suatu pasar. Nilai MEI yang tinggi berarti tingkat effisiensi pasar tinggi, begitu juga 

sebalikya, nilai MEI rendah maka tingkat effisiensi pasar juga rendah. Nilai MEI 

berbanding terbalik dengan biaya pemasaran dan tingkat keuntungan, namun 

berbanding lurus dengan harga produk di tingkat produsen. Biaya pemasaran yang 

tinggi atau pengambilan keuntungan yang tinggi menyebabkan nilai MEI semakin 

rendah. Semakin tinggi harga produk di tingkat produsen, maka semakin tinggi pula 

nilai MEI. 

Tabel 25. Hasil Analisis Market Efficiency Index 

Saluran 

Pemasaran 

Market efficiency index 

P. Planlet P. G0 P. G1 P. G2 P. G3 

1 1,00 0,11 - - - 

2 1,00 - - 0,02 - 

3 - 1,00 - - 0,03 

4 - - - 1,00 0,14 

5 - - 1,00 - 0,01 

Jumlah 2,00 1,11 1,00 1,02 0,18 

Rata-rata 1,00 0,56 1,00 0,51 0,06 

Sumber: Data Primer (2017) (Diolah) 
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Tabel 25 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi di dalam pemasaran benih 

kentang di Kecamatan Bumiaji sangat rendah. Tingkat efisiensi pemasaran yang 

rendah seperti demikian dapat diakibatkan terlalu tingginya marjin keuntungan 

yang didapatkan lembaga pemasaran benih kentang. Tidak efisiennya pasar juga 

menandakan adanya biaya pemasaran yang tinggi yang ditanggung oleh lembaga 

pemasaran. Kasus tidak efisiennya pasar dalam pemasaran benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji ini rata-rata diakibatkan oleh tingginya marjin keuntungan 

yang didapatkan oleh lembaga pemasaran. Perhitungan MEI secara lengkap 

disajikan pada lampiran 11. 

Nilai MEI paling tinggi terdapat pada lembaga pemasaran pertama, yaitu 

dengan nilai 1,00. Setiap saluran pemasaran pada pemasaran benih kentang di 

Kecamatan Bumiaji dinilai kurang efisien karena memiliki nilai MEI yang lebih 

rendah dari satu. Penyebabnya adalah tingginya tingkat keuntungan yang 

didapatkan lembaga pemasaran di dalam saluran tersebut.   

Nilai MEI paling rendah dapat dilihat pada saluran pemasaran ke-5. 

Penangkar benih G3 sebagai lembaga pemasaran ke-2 di saluran pemasaran 

tersebut memiliki nilai MEI sebesar 0,01. Jumlah biaya pemasaran dan marjin 

keuntungan yang lebih tinggi daripada harga produk di tingkat produsen 

menyebabkan nilai MEI menjadi sangat kecil. Kondisi seperti demikian 

menandakan bahwa saluran pemasaran benih kentang ke-5 tidak effisien. 

Keuntungan yang didapatkan oleh penangkar G3 dalam saluran tersebut sangat 

tinggi.  

Pembahasan kinerja pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji dengan 

menggunakan beberapa alat analisis menyimpulkan bahwa pasar benih kentang 

berjalan tidak efisien. Hal tersebut terbukti dengan nilai marjin pemasaran yang 

begitu besar disertai distribusi marjin yang tidak merata. Share biaya dan share 

keuntungan juga tidak merata pada setiap lembaga pemasaran. Produsen memiliki 

share harga yang rendah jika dibandingkan dengan lembaga lain di dalam pasar. 

Nilai MEI yang sangat kecil, yang disebabkan oleh tingginya tingkat keuntungan 

juga membuktikan bahwa pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji tidak efisien.   
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VI. PENUTUP  

 

6.1. Kesimpulan 

1. Struktur pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji secara umum berbentuk 

pasar oligopoli. Pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Pasar benih kentang memiliki beberapa lembaga pemasaran di dalamnya 

yang terdiri dari penangkar benih planlet, benih G0, benih G1, benih G2 dan 

benih G3. 

b. Benih kentang yang dipasarkan berupa planlet dan umbi kentang. Secara 

umum benih kentang yang beredar adalah benih kentang dalam bentuk umbi 

yang dijual per kilogram. 

c. Tidak ada hambatan yang berarti untuk masuk maupun keluar dari pasar. 

Namun dalam kondisi tertentu lembaga pemasaran perlu menyesuaikan 

terhadap kondisi pasar agar tetap dapat bersaing di dalam pasar.  

d. Pengetahuan pasar dan informasi pasar dapat terdistribusi secara sempurna 

untuk setiap lembaga pamasaran maupun petani kentang di Kecamatan 

Bumiaji.   

2. Pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji cenderung menguntungkan lembaga 

pemasaran (penangkar) benih kentang dari sisi perilaku pasar. Beberapa ciri-ciri 

perilaku pasar benih kentang sesuai dengan analisis lapang adalah sebagai 

berikut: 

a. Kebijakan harga ditetapkan oleh produsen benih berdasarkan harga pasar 

yang kemudian menjadi kesepakatan bersama secara tidak langsung.  

b. Metode penetapan harga oleh masing-masing lembaga pemasaran benih 

kentang didasarkan pada besarnya biaya produksi dengan tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan. 

c. Kelembagaan pemasaran membentuk hubungan kerjasama antar lembaga 

pemasaran, memaksimalkan saluran pemasaran yang ada di dalam pasar, 

serta meminimalkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar lembaga 

pemasaran benih kentang.
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d. Secara umum setiap lembaga pemasaran melakukan hampir semua fungsi 

pemasaran, namun beberapa fungsi pemasaran seperti fungsi promosi dan 

pembelian tidak dilakukan oleh beberapa lembaga pemasaran di pasar benih 

kentang Kecamatan Bumiaji. 

e. Lembaga pemasaran benih kentang di Kecamatan Bumiaji memiliki cara 

promosi tersendiri dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dan untuk 

mendapatkan kepercayaan pelanggan. Model promosi dengan contoh lapang 

dan memberikan benih secara percuma kepada pelanggan dianggap sangat 

efektif.  

3. Kinerja pemasaran benih kentang Kecamatan Bumiaji dianalisis berdasarkan 

marjin pemasaran, share harga di tingkat produsen, share biaya pemasaran dan 

share keuntungan, serta Market Efficiency Index (MEI). Analisis dilakukan 

terhadap lima saluran pemasaran dengan 12 lembaga pemasaran di dalamnya. 

Setiap saluran pemasaran dapat dibilang tidak efisien, dengan nilai MEI rata-rata 

di bawah satu. Usaha pemasaran benih kentang yang paling efisien dilakukan 

oleh penangkar benih kentang G0. Penangkar benih G0 memiliki biaya 

pemasaran paling rendah namun mendapatkan keuntungan paling besar. 

Beberapa ciri kinerja pasar benih kentang di Kecamatan Bumiaji adalah sebagai 

berikut:   

a. Total marjin pemasaran terendah terdapat pada saluran pemasaran ke-4 

dengan niali Rp. 200.000 serta distribusi marjin sebesar 87,50% pada 

penangkar G3. 

b. Rata-rata share biaya pemasaran terendah terdapat pada penangkar G0 

sebagai lembaga pemasaran kedua. 

c. Share keuntungan tertinggi terdapat pada penangkar benih G0. 

d. Share harga tertinggi diterima oleh produsen benih G3 yang berada pada 

saluran pemasaran ke-4 dengan niali 45,21% dari seluruh saluran pemasaran 

benih kentang di Kecamatan Bumiaji. 

e. Nilai MEI rata-rata terendah dimiliki oleh lembaga pemasaran (penangkar) 

benih kentang G3, yaitu 0,06%. 
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6.2. Saran 

1. Karena pasar benih kentang di Kecamtan Bumiaji berbentuk oligopoli, maka 

petani hanya bertindak sebagai price taker. Untuk mensiasati agar pengeluaran 

menjadi lebih efisien, petani kentang dapat menggunakan benih kentang G2 

sebagai modal tanam. Benih kentang G2 harganya lebih mahal, namun hasil 

panen benih kentang G2 masih dapat digunakan kembali sebagai benih hingga 

dua kali musim tanam berikutnya.  

2. Sertifikasi benih kentang sangat diperlukan di dalam pasar. Sertifikasi memberi 

tambahan nilai jual bagi para produsen atas produknya. Sertifikasi juga berfungsi 

sebagai jaminan mutu benih kentang bagi para petani sebagai konsumen, 

sehingga petani mendapatkan benih dengan kualitas yang sesuai dengan 

harganya. 

3. Memproduksi benih G0 lebih effisien dalam segi usaha penangkaran benih 

kentang, namun semakin banyak tahap penurunan benih kentang (dari planlet 

hingga G3), keuntungan yang didapat semakin besar pula. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Kependudukan Desa Sumberbrantas 

Kategori Jumlah Penduduk Jumlah Total 

Jenis Kelamin 
Perempuan 2.454 4.824 

Laki-laki 2.370  

 

 

Golongan Agama 

Islam 4.709  

Kristen  106  

Khatolik 7 4.824 

Hindu 2  

Budha --  

 

 

 

Tingkat Pendidikan 

Belum tamat SD/sederajat 517  

SD/sederajat 2.353  

SMP/sederajat 663  

SMA/sederajat 333 4.824 

Akademi 51  

Sarjana 6  

Tidak sekolah 891  

 

 

 

Kelompok Pekerjaan 

Buruh 737  

Petani 1.566  

Pegawai Negri Sipil 6  

Pegawai swasta 266 4.824 

Pedagang 46  

Pelajar 1.601  

Tidak Bekerja 451  

 

Lampiran 2. Data Kependudukan Desa Tulungrejo 

Kategori Jumlah Penduduk Jumlah Total 

Jenis Kelamin Perempuan 4.352 8.773 

 Laki-laki 4.421  

 Islam 7.879  

 Kristen  350  

Golongan Agama Khatolik -- 8.773 

 Hindu 524  

 Budha --  

 Belum tamat SD/sederajat 738  

 SD/sederajat 5.725  

 SMP/sederajat 1.292  

Tingkat Pendidikan SMA/sederajat 803 8.773 

 Akademi --  

 Sarjana 142  

 Tidak sekolah 73  

 Buruh/industri 292  

 Petani 1.663  

 Pegawai Negri Sipil 418  

Kelompok Pekerjaan Pegawai swasta 1.275 3.925/(8.773) 

 Pedagang 277  

 Pelajar Tidak ada data  

 Tidak Bekerja Tidak ada data  
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Lampiran 3. Karakteristik Responden Petani Kentang Kecamatan Bumiaji 

No 

Nama 
Umur 

(Tahun) 

Luas Pemilikan Lahan Jumlah 

pembelian 

benih 

Satuan Milik 

Sendiri 
Sewa 

Bagi 

Hasil 
Lain 

1 Maulana 32 0,5       1.000 KG 

2 Eko 31 0,5       2.000 Biji 

3 Budianto 48 0,5       200 KG 

4 Dumar 54   0,28     600 KG 

5 Warno 65 0,5       1.000 KG 

6 Agus 31 0,4       1.000 KG 

7 Sugianto 62 1       2.000 KG 

8 Bambang 38 0,5 0,5     3.000 KG 

9 Sunaryo 47 0,5 0,5     1.500 KG 

10 Sofyan 49 1       500 KG 

11 Naroji 38 0,28       700 KG 

12 Ikhsan 30 3       4.000 KG 

13 Udin 26 1       3.000 KG 

14 Purnomo 36 0,5 0,5     500 KG 

15 Ulum 35 1 0,5     2.000 KG 

16 H. Mulyadi 58 2       4.000 KG 

17 Sudarwanto 49 1       2.000 KG 

18 Supeno 48 0,5       1.000 KG 

19 Joko 27 1       2.500 KG 

20 Guntur 45 1       2.500 KG 

21 Jumani 69 0,16       480 KG 

22 Sudarto 40 0,25       700 KG 

23 Kasio 60 0,5       1.000 KG 

24 Khoirul Rozikin 35 1       200 KG 

25 Suliyadi 47   0,25     500 KG 

26 Jamil 50 2       6.000 KG 

27 Masyudi 46 1 0,25   0,75 1.500 KG 

28 Kisnan 69 0,5       200 KG 

29 Joni Junaidi 60 1       2.000 Biji 

30 Suraji 61 0,18       600 KG 

31 Misto  52 0,5       800 KG 

32 Saniman 54 0,5       800 KG 

33 Miskat 45 1       1.500 KG 

34 Yunus 42 1       1.500 KG 

35 Mustaqim 47 1,5       1.000 Batang 

36 Jawari 48 0,5       700 KG 

37 Sutiono 36 1       1.500 KG 

38 Ngadin 55 1       1.500 KG 

39 Supardi 65 0,25       450 KG 

40 Nur Hadi 45 0,5       700 KG 

41 Sukem 50 2       3.000 Biji 
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Lampiran 4. Karakteristik Responden Lembaga Peasaran Benih Kentang di Kecamatan 

Bumiaji 

No Nama Lembaga Umur 

(Tahun) 

Volume 

Penjualan (Kg) 

Bentuk 

Penjualan 

Harga Jual 

(Rp) 

1 Joni  60 2.000 G3 15.000 

2 Ikhsan 30 15.000 G3 20.000 

3 Masyudi 46 6.000 G0 2.500 

4 Purnomo 36 3.000 G3 20.000 

5 Khoirul Rozikin 35 5.000 G3 20.000 

6 Miftakhul Ulum 35 5.000 G3 20.000 

7 Mustaqim 47 17.500 G2 25.000 

8 BPTP - 1.000 Panlet 3.000 

9 Rudy - 2.000 G0 2.000 

10 Petani (Wonosobo) - 1.500 G1 25.000 

11 Feri (Pangalengan) - 1.500 G2 20.000 

12 Agus (Jawa Tengah) - 500 G2 19.000 
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Lampiran 5. Tabel Perhitungan Concentration Ratio for Bigest Four (CR4) dan Herfindahl-Hirschman Index (IHH)  

1. IH dan CR4 Benih Kentang Planlet 

 

No. 

 

Volume Penjualan 

Benih Kentang (Batang) 

Market Share Indeks Herfindahl Concentration for Biggest 4 

Nilai Kr Kum (S1)2 + (S2)2 

….. + (S8)
2 

IH 

 

 

 
CR4 

 Kr % 

1 2.000 1,00 100,00 (1,0)2  1,00   100,00 

          

Total 2.000 1           

 

2. IH dan CR4 Benih Kentang G0 

 

No. 

Volume Penjualan 

Benih Kentang  

(Biji) 

Market Share Indeks Herfindahl Concentration for Biggest 4 

Nilai Kr Kum (S1)2 + (S2)2 

….. + (S8)2 

IH 
 

CR4 

Kr % 

1 6.000 0,75 75,00 (0,75)2 + (0,25)2   

0,63 

  

0,75 + 0,25   x 100% 

          1 

 

100,00 2 2.000 0,25 100,00  

          

Total 8.000 1,00           

 

3. IH dan CR4 Benih Kentang G1 

 

No. 

 

Volume Penjualan 

Benih Kentang  

(KG) 

Market Share Indeks Herfindahl Concentration for Biggest 4 

Nilai Kr Kum (S1)2 + (S2)2 

….. + (S8)
2 

IH 

 

 

CR4 

 Kr % 

1 1.500 1,00 100,00 (0,1)2  1,00   100,00 

            1   x 100% 

                   1 

Total 1.500 1,00           

1

1
100% 



104 
 

 
 

Lampiran 5. Tabel Perhitungan Herfindahl-Hirschman Index (IHH) dan Concentration Ratio for Bigest Four (CR4) 

4. IH dan CR4 Benih Kentang G2 

 

No. 

 

Volume Penjualan 

Benih Kentang  

(KG) 

Market Share Indeks Herfindahl Concentration for Biggest 4 

Nilai Kr Kum (S1)2 + (S2)2 IH 
 

CR4 

Kr % ….. + (S8)2 

1 17.500 0,90 89,74 (0,90)2 + 0,81   100,00 

2 1.500 0,08 97,44 (0,08)2 + 0,90+ 

3 500 0,03 100,00 (0,03)2 + 0,08 + 0,03   x 100% 

                    1  

Total 19.500 1,00           

 

5. IH dan CR4 Benih Kentang G3 

No. Volume Penjualan 

Benih Kentang  

(Kg) 

Market Share Indeks Herfindahl Concentration for Biggest 4 

Nilai Kr Kum (S1)2 + (S2)2 IH 
 

CR4 

Kr % ….. + (S8)2 

1 15.000 0,50 50,00 (0,50)2 + 0,32   93,00 

2 5.000 0,17 66,67 (0,17)2 + 0,50+ 0,17 

3 5.000 0,17 83,33 (0,17)2 + 0,17 + 0,07   x 100% 

4 3.000 0,10 93,33 (0,10)2 +          1 

5 2.000 0,07 100,00 (0,07)2 +  

            

Total 3.0000 1,00           
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Lampiran 6. Tabel Perhitungan Koefisien Gini 

1. Koefisien Gini Penangkar Benih Kentang Planlet 

Volume Rata-Rata 

Penjualan 

Benih Kentang 

Jumlah 

Pedagang 

 

% % Total Volume 

Penjualan  

Tiap Kelas (Batang) 

% % 

Absolut 

 

Kumulatif 

 

Absolut Kumulatif 

  

2.000 1 100 100 1.000 100 100 

Total 1 100   1.000 100   

 
R = (100 x 100) x 1/10.000 

R= 10000 x 1/10000 

R = 1,00 

2. Koefisien Gini Penangkar Benih Kentang G0 

Volume Rata-Rata 

Penjualan 

Benih Kentang 

Jumlah 

Pedagang 

 

% % Total Volume Penjualan  

Tiap Kelas (Biji) 

% % 

Absolut 

 

Kumulatif 

 

Absolut 

 

Kumulatif 

 

0 – 3000 1 50 50 2.000 25 25 

3001 – 6000 1 50 100 6.000 75 100 

Total 2 100   8.000 100   

 
R = { [(50 x 100) - (100 x 25)] } x 1/10000 

R = (5000 - 2500) x 1/10000 

R = 0,250 
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Lampiran 6. Tabel Perhitungan Indeks Gini 

3. Koefisien Gini Penangkar Benih Kentang G0 

Volume Rata-Rata 

Penjualan 

Benih Kentang 

Jumlah 

Pedagang 

 

% % Total Volume Penjualan 

Tiap Kelas (Kg) 

% % 

Absolut 

 

Kumulatif 

 

Absolut 

 

Kumulatif 

 

0 – 2000 1 100 100 1.500 100 100 

Total 1 100   1.500 100   

 
R = (100 x 100) x 1/10000 

R = 10000 x 1/10000 

R = 1,00 

4. Indeks Gini Benih Kentang G2 

Volume Rata-Rata 

Penjualan 

Benih Kentang 

Jumlah 

Pedagang 

% % Total Volume Penjualan  

Tiap Kelas (Kg) 

% % 

Absolut Kumulatif Absolut Kumulatif 

< 1000 1 33 33 500 3 3 

1000 - 10000 1 33 67 1.500 8 10 

> 10000 1 33 100 17.500 90 100 

Total 3 100   19.500 100   

 
R = { [(33 x 10) - (67 x 3)] + [(67 x 100) - (100 x 10)] + [(100 x 3) - (33 x 100)]} x 1/10000 

R = (129 + 5700 -3000) x 1/10000 

R = 2829 x 1/10000 

R = 0,2829 
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5. Koefisien Gini Benih Kentang G3 

Volume Rata-Rata 

Penjualan 

Benih Kentang 

Jumlah 

Pedagang 

% % Total Volume Penjualan  

Tiap Kelas (Kg) 

% % 

Absolut Kumulatif Absolut Kumulatif 

< 5000 2 40 40 5.000 17 17 

5000 – 10000 2 40 80 10.000 33 50 

> 10000 1 20 100 15.000 50 100 

             

Total 5 100   30.000 100   

 

R = { [(40 x 50) - (80 x 17)] + [(80 x 100) - (100 x 50)] + [(100 x 17) - (40 x 100)]} x 1/10000 

R = (640 + 3000 - 2300) x 1/10000 

R = 1340 x 1/10000 

R = 0,134 
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Lampiran 7. Tabel Perhitungan Rosentbluth Index (IR) 

1. Indeks Rosentbluth Penangkar Benih Kentang Planlet 

NO 

 

Volume 

Penjualan 

Konsentrasi 

Ratio 

Market 

Share (%) 

Indeks Rosenbulth 

I kri ixkri 

1 2.000 100,00 1,00 1 1,00 1,00 

             

Total 2.000 100,00 1,00   1,00 1,00 

 

 

1/n = 1 

2. Indeks Rosentbluth Penangkar Benih Kentang G0 

NO Volume 

Penjualan 

Konsentrasi 

Ratio 

Market 

Share (%) 

Indeks Rosenbulth 

I kri ixkri 

1 6.000 75,00 0,75 1 0,75 0,75 

2 2.000 25,00 0,25 2 0,25 0,50 

             

Total 8.000 100,00 1,00   1,00 1,25 

 

 

1/n = 0,50 

 

 

 

𝐼𝑅 =   
1

 2 𝑥 ∑(𝑖 𝑥 𝑆𝑖)−1 
    =  1 

𝐼𝑅 =   
1

 2 𝑥 ∑(𝑖 𝑥 𝑆𝑖)−1 
    =  0,667 
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Lampiran 7. Tabel Perhitungan Rosentbluth Index (IR) 

3. Indeks Rosentbluth Penangkar Benih Kentang G1 

NO Volume 

Penjualan 

Konsentrasi 

Ratio 

Market 

Share (%) 

Indeks Rosenbulth 

I kri ixkri 

1 1500 100,00 1,000 1 1,000 1,000 

             

Total 1500 100,00 1,000   1,00 1,00 

 

 

1/n = 1 

4. Indeks Rosentbluth Penangkar Benih Kentang G2 

NO Volume Konsentrasi Market Indeks Rosenbulth 

 Penjualan Ratio Share (%) I kri ixkri 

1 17500 89,74 0,90 1 0,90 0,90 

2 1500 7,69 0,08 2 0,08 0,15 

3 500 2,56 0,03 3 0,03 0,08 

             

Total 19500 100,00 1,00   1,00 1,13 

 

  

1/n = 0,33 

 

 

 

𝐼𝑅 =   
1

 2 𝑥 ∑(𝑖 𝑥 𝑆𝑖)−1 
    =  1 

𝐼𝑅 =   
1

 2 𝑥 ∑(𝑖 𝑥 𝑆𝑖)−1 
    =  0,795 
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Lampiran 7. Tabel Perhitungan Rosentbluth Index (IR) 

5. Indeks Rosentbluth Penangkar Benih Kentang G3 

NO Volume 

Penjualan 

Konsentrasi 

Ratio 

Market 

Share (%) 

Indeks Rosenbulth 

I kri ixkri 

1 1.5000 50,00 0,50 1 0,50 0,50 

2 5.000 16,67 0,17 2 0,17 0,33 

3 5.000 16,67 0,17 3 0,17 0,50 

4 3.000 10,00 0,10 4 0,10 0,40 

5 2.000 6,67 0,07 5 0,07 0,33 

             

Total 30.000 100,00 1,00   1,00 2,07 

 

 

1/n = 0,2 

 

 

𝐼𝑅 =   
1

 2 𝑥 ∑(𝑖 𝑥 𝑆𝑖)−1 
    =  0,319 
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Lampiran 8. Tabel Pertambahan Jumlah Benih Kentang ketika Dibudidayakan dari 

Bentuk Awal ke Bentuk Akhir  

Perubahan Turunan  

Pertambahan Jumlah Turunan Awal Turunan Akhir 

Jumlah Satuan Jumlah Satuan 

1 (Planlet) Batang 12,5 (G0) Biji 11-12 Biji 

1 (G0) Kg 10,8 (G2) Kg 9-10 Kg 

1 (G2) Kg 10,0 (G3) Kg 9 Kg 

1 (G3) Kg 11,0 (G4) Kg 10 Kg 

Sumber: Sungkowo & Isma, (2014) (Diolah)  

 

Lampiran 9. Tabel Product Reference pada Perhitungan Marjin Pemasaran Benih 

Kentang di Kecamatan Bumiaji 

Saluran 

Pemasaran ke- 

Perubahan Berat Awal 

(Kg) 

Berat 

Akhir (Kg) 

Nilai Faktor 

Konvensi 

1 Planlet (tetap) 0,20 0,20 1,00 

 Planlet ke G0 0,20 462,50 2.312,50 

2 Planlet (tetap) 0,20 0,20 1,00 

 Planlet ke G2 0,19 6.201,79 31.967,99 

3 G0 (tetap) 74,00 74,00 1,00 

 G0 ke G3 74,00 7.992,00 108,00 

4 G2 (tetap) 2.000,00 2.000,00 1,00 

 G2 ke G3 2.000,00 20.000,00 10,00 

5 G1 (tetap) 1.500,00 1.500,00 1,00 

 G1 ke G3 1.500,00 162.000,00 108,00 

Sumber: Data Primer, (2017)  
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Lampiran 10. Tabel Marjin Pemasaran Benih Kentang Kecamatan Bumiaji 

1. Marjin Pemasaran dari Saluran Pemasaran 1 

No Keterangan Biaya per Kg Faktor 

Konvensi 

Nilai per Kg Margin 

(Rp/Kg) 

Distrbusi 

Marjin (%) 

Share 

Harga (%) 

1  BPTP      15.000.000,00  9,61  

  Harga Jual  15.000.000,00  1,00  15.000.000,00     

2  Penangkar G0     141.093.750,00  90,39  

  Harga Beli  15.000.000,00  1,00  15.000.000,00    9,61 

  Biaya Sortasi  20,83  2.312,50  48.169,38   0,03 0,03 

  Biaya Penyimpanan  10,00  2.312,50  23.125,00   0,01 0,01 

  Biaya Kemasan  5,42  2.312,50  12.533,75   0,01 0,01 

  Biaya Promosi  8,33  2.312,50  19.263,13   0,01 0,01 

  Biaya Total  44,55  2.312,50  103.021,88   0,07 0,07 

  Keuntungan    140.990.658,75   90,32 90,32 

  Harga Jual  67.500,00  2.312,50  156.093.750,00    100,00 

3  Petani        

  Harga Beli  67.500,00  2.312,50  156.093.750,00     

     156.093.750,00    
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Lampiran 10. Tabel Marjin Pemasaran Benih Kentang Kecamatan Bumiaji 

2. Marjin Pemasaran dari Saluran Pemasaran 2 

No Keterangan Biaya (Rp/Kg) Faktor Konvensi Nilai per 

(Rp/kg) 

Margin 

(Rp/Kg) 

Distrbusi Marjin 

(%) 

Share Harga 

(%) 

1  BPTP     15.000.000,00  1,88   

  Harga Jual  15.000.000,00  1,00  15.000.000,00       

2  Penangkar G2     784.175.000,00  98,12  

  Harga Beli  15.000.000,00  1,00  15.000.000,00    1,88 

  Biaya Sortasi  48,41  31.967,00  1.547.522,47   0,19 0,19 

  Biaya Transportasi  25,00  31.967,00  799.175,00   0,10 0,10 

  Biaya 

Penyimpanan  

29,68  31.967,00  948.780,56   0,12 0,12 

  Biaya Kemasan  246,67  31.967,00  7.885.299,89   0,99 0,99 

  Biaya Promosi  14,29  31.967,00  456.808,43   0,06 0,06 

  Biaya Produksi  14.714,29  31.967,00  150.701.708,43   18,86 18,86 

  Biaya Total  5.078,34  31.967,00  162.339.294,78   20,31 20,31 

  Keuntungan    621.835.705,22   77,81 77,81 

  Harga Jual  25.000,00  31.967,00  799.175.000,00    100,00 

3  Petani         

   Harga Beli  25.000,00  31.967,00  799.175.000,00        

     799.175.000,00    
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Lampiran 10. Tabel Marjin Pemasaran Benih Kentang Kecamatan Bumiaji 

3. Marjin Pemasaran dari Saluran Pemasaran 3 

No Keterangan Biaya (Rp/Kg) Faktor Konvensi Nilai per Kg Margin 

(Rp/Kg) 

Distrbusi Marjin 

(%) 

Share Harga 

(%) 

1  Penangkar G0     67.500,00  2,50   

  Harga Jual  67.500,00  1,00  67.500,00       

2  Penangkar G3     2.632.500,00  97,50  

  Harga Beli  67.500,00  1,00  67.500,00    2,50 

  Biaya Sortasi  30,95  108,00  3.342,60   0,12 0,12 

  Biaya Transportasi  25,00  108,00  2.700,00   0,10 0,10 

  Biaya Penyimpanan  29,68  108,00  3.205,44   0,12 0,12 

  Biaya Kemasan  255,00  108,00         27.540,00   1,02 1,02 

  Biaya Promosi  14,29  108,00  1.543,32   0,06 0,06 

  Biaya Produksi  8.000,00  108,00  864.000,00   32,00 32,00 

  Biaya Total  8.354,92  108,00  902.331,36   33,42 33,42 

  Keuntungan       1.730.168,64   64,08 64,08  

  Harga Jual  25.000,00  108,00     2.700.000,00    100,00  

3  Petani         

  Harga Beli  25.000,00  108,00     2.700.000,00        

     2.700.000,00    
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Lampiran 10. Tabel Marjin Pemasaran Benih Kentang Kecamatan Bumiaji 

4. Marjin Pemasaran dari Saluran Pemasaran 4 

No Keterangan Biaya Faktor Konvensi Nilai per 

Kg 

Margin 

(Rp/Kg) 

Distrbusi Marjin 

(%) 

Share Harga 

(%) 

1  Penangkar G2     25.000,00  12,50   

  Harga Jual  25.000,00  1,00  25.000,00       

2  Penangkar G3     175.000,00  87,50  

  Harga Beli  25.000,00  1,00  25.000,00    12,50 

  Biaya Sortasi  30,95  10,0  309,50   0,15 0,15 

  Biaya Transportasi  420,00  10,0  4.200,00   2,10 2,10 

  Biaya Penyimpanan  6,19  10,0  61,90   0,03 0,03 

  Biaya Kemasan  255,00  10,0  2.550,00   1,28 1,28 

  Biaya Promosi  14,29  10,0  142,90   0,07 0,07 

  Biaya Produksi  4.000,00  10,0  40.000,00   20,00 20,00 

  Biaya Total  4.726,43  10,0  47.264,30   23,63 23,63 

  Keuntungan    127.735,70   63,87 63,87  

  Harga Jual  20.000,00  10,0  200.000,00    100,00  

3  Petani         

   Harga Beli  20.000,00  10,0  200.000,00        

     200.000,00    

 

 

 

 



116 
 

 
 

Lampiran 10. Tabel Marjin Pemasaran Benih Kentang Kecamatan Bumiaji 

5. Marjin Pemasaran dari Saluran Pemasaran 5 

No Keterangan Biaya (Rp/Kg) Faktor Konvensi Nilai per Kg Margin 

(Rp/Kg) 

Distrbusi Marjin 

(%) 

Share Harga 

(%) 

1  Penangkar G1     25.000,00  1,16   

  Harga Jual  25.000,00  1,00           25.000,00       

2  Penangkar G3     2.135.000,00  98,84  

  Harga Beli  25.000,00  1,00           25.000,00    1,16 

  Biaya Sortasi  30,95  108,00             3.342,60   0,15 0,15 

  Biaya Transportasi  420,00  108,00           45.360,00   2,10 2,10 

  Biaya Penyimpanan  6,19  108,00  668,52   0,03 0,03 

  Biaya Kemasan  255,00  108,00           27.540,00   1,28 1,28 

  Biaya Promosi  14,29  108,00             1.543,32   0,07 0,07 

  Biaya Produksi  8.000,00  108,00         864.000,00   40,00 40,00 

  Biaya Total  8.726,43  108,00         942.454,44   43,63 43,63 

  Keuntungan   108,00     1.192.545,56   55,21 55,21  

  Harga Jual  20.000,00  108,00     2.160.000,00    100,00 

3  Petani   108,00       

   Harga Beli  20.000,00  108,00     2.160.000,00        

     2.160.000,00    
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Lampiran 11. Perhitungan Market Efficiency Index 

1. MEI Saluran Pemasaran 1  

Penangkar Harga Jual 

Benih Kentang 

Total Biaya 

Pemasaran 

Marjin 

Keuntungan 

MEI 

Panlet 15.000.000,00 - 15.000.000,00 1,00 

G0 15.000.000,00 103.021,88 140.990.658,75 0,11 

 

2. MEI Saluran Pemasaran 2 

Penangkar Harga Jual 

Benih Kentang 

Total Biaya 

Pemasaran 

Marjin 

Keuntungan 

MEI 

Panlet 15.000.000,00  -  15.000.000,00  1,00  

G2 15.000.000,00  162.339.294,78  621.835.705,22  0,02  

 

3. MEI Saluran Pemasaran 3 

Penangkar Harga Jual 

Benih kentang 

Total Biaya 

Pemasaran 

Marjin 

Keuntungan 

MEI 

G0 67.500,00          -         67.500,00   1,00  

G3 67.500,00          902.331,36       1.730.168,64   0,03  

 

4. MEI Saluran Pemasaran 4 

Penangkar Harga Jual 

Benih kentang 

Total Biaya 

Pemasaran 

Marjin 

Keuntungan 

MEI 

G2 25.000,00  -  25.000,00  1,00  

G3 25.000,00  47.264,30  127.735,70  0,14  

 

5. MEI Saluran Pemasaran 5  

Penangkar Harga Jual 

Benih kentang 

Total Biaya 

Pemasaran 

Marjin 

Keuntungan 

MEI 

G1 25.000,00  -  25.000,00   1,00  

G3 25.000,00  942.454,44  1.192.545,56  0,01  
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Lampiran 12. Foto Kegiatan Pengambilan Data Primer Pasar Benih Kentang di 

Kecamatan Bumiaji 

 

1. Dokumentasi Foto Grade Benih Kentang  

   

Benih kentang grade C 

 

Benih kentang grade B Benih kentang grade A 

 

 

 

Penangkar dan petani kentang 

 

2. Foto Tabel Informasi Produksi Komoditas Pertanian di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Kecamatan Bumiaji 

 

Tabel Produktivitas beberapa komoditas pertanian di Kecamtan Bumiaji tahun 

2015 

 


