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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdsarkan Penelitian Awang Brahmantyo, Andreas Sukamto ( 2014 ) 

dalam judul “ Tata Niaga Bawang Merah “ Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahu dan menganalisis efisiensi dan integrasi pasar vertikal tata niaga bawang 

merah Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY 

tahun 2014. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku tata niaga, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan sektor pertanian di Provinsi 

DIY dan Kabupaten Bantul. Alat analisis efisiensi tata niaga yang digunakan adalah 

analisis deskriptif, analisis distribusi marjin dan Farmer’s Share, sedangkan alat 

analisis integrasi pasar vertikal adalah model Vector Erorr Correction Model 

(VECM).  

Berdasarkan analisis deskriptif, distribusi marjin dan Farmer’s Share, rantai 

tata niaga yang diteliti relatif tidak efisien dengan persebaran biaya dan keuntungan 

tata niaga yang tidak merata. Farmer’s Share terendah berada pada rantai tata niaga 

I. Integrasi pasar vertikal tata niaga bawang merah terjadi dalam jangka panjang 

dan jangka pendek. Integrasi pasar vertikal jangka panjang terbentuk pada pasar 

tingkat petani dengan pasar tingkat grosir dengan harga yang dipengaruhi secara 

positif. Integrasi pasar jangka pendek terjadi di tingkat pasar grosir dengan harga 

yang dipengaruhi secara positif oleh harga di tingkat petani pada masa lampau. 
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Berdasarkan penelitian Hanna Maria Kristina Melani (2013) dalam judul “ 

Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah 

(Allium Ascolonicum) di Desa Clakrak KecamatanLeces KabupatenProbolinggo” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor yangmempengaruhi 

produksi bawang merah (2) efisiensi penggunaan faktor produksisecara ekonomis 

(3) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani di DesaClarak Kecamatan 

Leces. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahdeskriptif dan analitik. 

Metode pengumpulan data menggunakan data primer dansekunder. Alat analisis 

data yang digunakan adalah analisis cobb-douglas danregresi linier berganda.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa:(1) faktor-faktor 

yang berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah adalahfaktor luas lahan 

dan faktor tenaga kerja sedangkan faktor pupuk, obat dan benihberpengaruh secara 

tidak nyata (2) faktor produksi luas lahan dan tenaga kerjamasih belum efisien 

secara ekonomis, sedangkan faktor pupuk, obat dan benihtidak efisien secara 

ekonomis (3) faktor yang berpengaruh nyata terhadappendapatan petani bawang 

merah ialah biaya pengairan, biaya obat, harga jual danjumlah produksi. Faktor 

yang tidak berpengaruh terhadap pendapatan ialah faktorpengalaman, biaya pupuk, 

biaya benih, biaya sewa lahan dan pajak tanah. 

Berdasarkan Penelitian Yudi Hantoro, dkk (2014) dalam judul “ Analisis 

Usahatani Bawang Merah di Desa Sumber Kledung Kecamatan Tegalsiwalan 

Kabupaten Probolinggo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaru hi produksi bawang merah dan menganalisispendapatan 

usahatani bawang merah di Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan 
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Kabupaten Probolinggo. Objekpenelitian ini adalah Desa Sumberkledung 

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Metode analisis data 

yangdigunakan untuk menganalisis produksi bawang merah adalah fungsi produksi 

Cobb-douglas.  

Berdasarkan hasilpenelitian, Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

bawang merah di Desa Sumberkledung Kecamatan TegalsiwalanKabupaten 

Probolinggo menggunakan analisis fungsi produksi cob-douglas. Variabel 

yangmempengaruhi adalah lahan(X1), tenaga kerja (X2) dan kapital (X3). 

Berdasarkan pengamatan pada usaha tani bawang merah di Desa 

Sumberkledungkecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, Jumlah produksi 

bawang merah sebesar Rp 99,62 juta/musim per ha.Rata-rata biaya tetap (AFC) 

setiap musim tanam per ha adalah sebesar Rp. Rp 42,21 juta. Biaya variabel adalah 

Rp 14,73juta per ha per musim tanam. Sehingga pendapatan bersih usahatani 

bawang merah sebesar Rp. 42,68 juta per ha/musimtanam Pendapatan bersih 

merupakan pengurangan dari total pendapatan yang diterima petani dari hasil 

penjualanproduksi bawang merah dengan total biaya yang dikeluarkan selama masa 

produksi. Rata-rata efisiensi biaya per Hausahatani bawang merah adalah sebesar 

0,74. Efisiensi biaya usahatani bawang merah ini diperoleh dari perbandinganantara 

total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan selama masa produksi. 

2.2 Tinjauan Pustaka  

2.2.1 Penerimaan 

Penerimaan pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu penerimaan 

bersih dan penerimaan kotor. Pengertian penerimaan kotor adalah penerimaan yang 
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berasal dari penjualan hasil produksi yaitu dengan cara harga jual dikalikan hasil 

produksi usaha. Sementara penerimaan bersih adalah penerimaan yang berasal dari 

penjualan hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya total usaha. 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual produk. Penerimaan total atau pendapatan kotor ialah nilai 

produksi secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi. Pendapatan bersih 

usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya atau total biaya. 

Petani dalam memperoleh pendapatan bersih yang tinggi maka petani harus 

mengupayakan penerimaan yang tinggi dan biaya produksi yang rendah. (Rahim 

dan Diah, 2008 dalam Friska E D Panjaitan 2013).  

Penerimaan diperoleh dari hasil perkalian jumlah produksi dengan harga 

jual produk yang dihasilkan. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut :  

TR = Y . Py 

 Keterangan :  

TR = Total Penerimaan ( Rp )  

Y = Produksi yang diperoleh ( Kg )  

Py = Harga Y ( Rp ) (Soekartawi, 2002 dalam Riatul Muizah,dkk 2014 ) 

 

 

2.2.2 Harga   

Ilmu Ekonomi Mikro sering juga disebut dengan teori harga. Menurut 

Mubyarto (1995 : 6 ) dalam Fatmawati M. Lumintang mengatakan bahwa secara 

teoritis kebijakan harga dapat mencapai beberapa tujuan yaitu : 1. Stabilitas harga 
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hasil – hasil Pertanian terutama pada tingkat Petani 2. Meningkatkan Pendapatan 

Petani melaui Perbaikan dasar. 

Sukirno (2002:91); Boediono (1990) dalam Fatmawati M. Lumintang 

2015,mengemukakan bahwa harga suatu barang yang diperjual belikan adalah 

ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. 

Keseimbangan pasar tersebut terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama 

dengan jumlah barang yang diminta. Menurut Kotler (2001 : 439) dalam Fatmawati 

M. Lumintang 2015 harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 

 Harga hasil-hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif 

besar. Harganya bisa mencapai tingkat yang tinggi sekali pada suatu masa dan 

mengalami kemerosotan yang sangat buruk pada masa berikutnya. Sifat perubahan 

harga seperti itu disebabkan karena penawaran atas barang-barang pertanian seperti 

juga permintaan adalah tidak elastis, yang artinya persentase perubahan harga jauh 

lebih besar daripada perubahan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan 

(Sukirno, 2002: 50 dalam Fatmawati M. Lumintang 2015). 

 

 

2.2.3 Integrasi Pasar Vertikal 

 Integrasi pasar dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu integrasi spasial 

dan integrasi vertikal. Integrasi spasial dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan 

harga dalam satu pasar yang direfleksikan ke dalam perubahan harga di pasar yang 
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berbeda secara geografis untuk produk yang sama, sedangkan integrasi vertikal 

merupakan suatu perubahan harga di suatu pasar produk yang direfleksikan ke 

dalam perubahan harga di pasar yang berbeda secara vertikal untuk produk yang 

sama (Trotter, 1992 dalam Nofa Harry Regowo 2008). 

Konsep integrasi pasar menurut Stephen L. Mcdonald pada tahun 1993 yang 

dikutip Sudiyono (2004) berasal dari kata “integrate” atau “penyatuan” secara 

harafiah berarti “dari bentuk kesuluruhan berubah menjadi kesatuan”. Integrasi ini 

merupakan salah satu proses ekonomi secara fungsional berkaitan dengan 

penggabungan dari beberapa bentuk proses produksi yang terpisah-pisah menjadi 

suatu kesatuan. Ada dua pendekatan untuk menganalisa perilaku pasar ini, yakni 

pendekatan integrasi pasar vertikal dan pendekatan integrasi pasar horisontal.  

Integrasi vertikal untuk melihat keadaan pasar yang antara petani, pasar 

lokal, kecamatan kabupaten dan pasar provinsi, bahkan pasar nasional. Analisis 

integarasi pasar vertikal ini mampu menjelaskan kekutan tawar menawar antara 

petani dengan lembaga tata niaga atau 6 antar lembaga tata niaga ke i dengan 

lembaga tata niaga ke j yang berhubungan secara vertikal. Integrasi horisontal 

digunakan untuk melihat apakah mekanisme harga pada tingkat pasar yang 

sama,misalnya antar pasar desa berjalan secara serentak atau berjalan secara tidak 

serentak (Sudiyono, 2004: 195-197 dalam Awang, 2014). 

 Salah satu bentuk integrasi pasar selain integrasi pasar spasial adalah 

integrasi pasar vertikal. Integrasi pasar vertikal adalah tingkat keeratan hubungan 

antara pasar produsen dan pasar ritel (pedagang). Pasar produsen adalah pasar di 

mana kekuatan penawaran dari produsen berinteraksi dengan kekuatan permintaan 
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dari pedagang tertentu. Sedangkan pasar ritel adalah pasar yang didalamnya bekerja 

kekuatan permintaan dari konsumen akhir dengan penawaran dari pedagang. Pasar 

dapat dikatakan terintegrasi secara vertikal dengan baik jika harga pada suatu 

lembaga pemasaran ditransformasikan kepada lembaga pemasaran lainnya dalam 

satu rantai pemasaran. Urgensi dari kajian tentang integrasi pasar penting dilakukan 

untuk melihat sejauh mana kelancaran informasi dan efisiensi pemasaran pada 

pasar.  

 Derajat keterpaduan pasar yang tinggi menunjukkan telah lancarnya arus 

informasi diantara lembaga pemasaran sehingga harga yang terjadi pada pasar yang 

dihadapi oleh lembaga pemasaran yang lebih rendah dipengaruhi oleh lembaga 

pemasaran yang lebih tinggi. Hal ini terjadi jika arus informasi berjalan dengan 

lancar dan seimbang. Dengan begitu, tingkat lembaga pemasaran yang lebih rendah 

mengetahui informasi yang dihadapi oleh lembaga pemasaran di atasnya, sehingga 

dapat menentukan posisis tawarnya dalam pembentukan harga. 

 

 

 

Adapun tujuan dari Integrasi Pasar Vertikal sebagai berikut : 

1. Untuk melihat kekuatan tawar menawar barang antara petani dengan lemabaga 

pemasaran atau antara lembaga pemasaran dengan lembaga pemasaran yang 

kedudukannya lebih tinggi 

2. Untuk melihat keadaan pasar antara pasar desa – pasar kecamatan – pasar 

kabupaten 
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2.2.4 Bawang Merah ( Allium Ascolonicum ) 

Bawang merah (Allium cepa var aggregatum) merupakan salah satu 

komodi-tas hortikultura unggulan dan memiliki prospek yang baik untuk 

pemenuhan konsumsi nasional, sumber pendapatan petani, dan devisa negara. 

Pentingnya komoditas ini tidak saja sebagai bumbu penyedap berkaitan dengan 

aromanya tetapi juga khasiat obat oleh kandungan enzim yang berperanan dalam 

meningkatkan derajat kesehatan, kandungan zat anti imflamasi, anti bakteri dan anti 

regenerasi.  

Menurut Samadi dan Cahyono (2005) dalam Idar Nur Istina 2016, bawang 

merah dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit maag, masuk angin, 

menurunkan kadar gula dalam darah, kolesterol, obat penyakit kencing manis, 

menghilangkan lendir dalam tenggorokan, memperlancar peredaran darah, 

menghambat penimbunan trombosit, dan meningkatkan aktivitas fibrinolitik karena 

bawang merah mengandung gizi cukup tinggi, setiap 100 gram bahan terdapat 39 

kalori, protein 1,5 gr, hidrat arang 0,3 gr lemak 0,2 g, kalsium 36 mg, fosfor 40 mg, 

besi 0,8 mg, dan vitamin C 2 gr.  

Di sentra-sentra utama, komoditas ini diusahakan petani dari dataran rendah 

sampai dataran tinggi. Bawang merah menghendaki suhu udara berkisar antara 25o 

C-30o C, tempat terbuka tidak berkabut, intensitas sinar matahari penuh, tanah 

gembur, subur cukup mengandung organik akan menghasilkan pertumbuhan dan 

produksi terbaik (Wibowo, 2006 dalam Idar Nur Istina 2016). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen 

dan konsumen. Sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin 

terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang dengan melalui 

mekanisme pasar yang ada (Marwati Djoened dalam Muchjidin, 2012). 

Perdagangan adalah suatu proses tukar menukar baik barang maupun jasa 

dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi 

dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan 

kebutuhan (Bambang Utoyo dalam Muchjidin, 2012). 

Perdagangan adalah seluruh kegiatan usaha dagang yang dilakukan orang-

orang dan badan-badan, yaitu dalam pembelian dan penjualan atau pertukaran 

barang dan jasa, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun Tujuan-

tujuan kegiatan perdagangan antara lain: 

1. Memenuhi kebutuhan manusia.

2. Memperoleh penghasilan.

3. Mengusahakan pemerataan hasil.

4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat.

5. Mendorong kegiatan ekonomi lainnya.

6. Mendorong kemajuan dibidang-bidang tertentu.

Perdagangan bawang merah merupakan proses perpindahan bawang merah

dari produsen kepada lembaga pemasaran, didalam perdagangan bawang merah 

petani merupakan produsen sedangkan lembaga pemasaran yang membeli langsung 

pada petani adalah tengkulak atau pedagang kecil. Adapun perjanjian didalam 
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perdagangan bawang merah yang terjadi di Kecamatan Kraksaan Kabupaten 

Probolinggo yang disebut dengan plasi ( pengurangan jumlah bawang merah dalam 

1 kuintal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan gambaran kerangaka pemikiran dimulai dari Perdagangan 

ialah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen. 

Sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin terhadap 

penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang dengan melalui mekanisme 

pasar yang ada. Perdagangan bawang merah dilakukan oleh dua pihak yaitu petani 

selaku produsen bawang merah dan lembaga pemasaran selaku pembeli. 

Petani bawang merah yang ada di Kecamatan Kraksaan selalu menerima 

plasi, Penetapan besar Plasi dilakukan oleh pihak lembaga pemasaran pertama 

yaitu tengkulak yang langsung berinteraksi dengan petani. Dilihat dari segi petani 

Perdagangan Bawang Merah 

Petani bawang merah Lembaga Pemasaran 

1. Biaya 

2. Plasi 
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2. Harga 
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adanya plasi berdampak merugikan sebab penerimaan petani akan berkurang, 

berbeda jika dilihat pada segi tengkulak plasi berdampak menguntungkan sebab 

membantu mengurangi resiko kerugian. 

Istilah Plasi biasa digunakan oleh warga Probolinggo dalam melakukan 

perdagangan bawang merah, Plasi adalah pengurangan jumlah bawang merah 

dalam 1 kuintal, kisaran besar Plasi yang ada di Kabupaten Probolinggo khusunya 

di Kecamatan Kraksaan anatar 15% - 20%, contoh jika petani A dikenai besar Plasi  

15% oleh tengkulak maka ada pengurangan 15kg bawang merah dalam 1 kuintal 

atau 15kg bawang merah yang tidak diberi harga atau dikatakan gratis. 

Petani tidak dapat mencegah adanya Plasi dikarenakan sudah menjadi 

kebiasaan dalam perdagangan bawang merah, meskipun petani merasa dirugikan 

dengan adanya Plasi yang tinggi, ada pula keuntungan yang didapat dari adanya 

Plasi yang dirasakan oleh petani yaitu kemudahan dalam menjual bawang merah, 

terutama petani yang tidak memiliki kendaraan atau lahan untuk menjual langsung 

bawang merah di pasar. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis 

ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan 

diteliti. Adapaun hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Diduga besar Plasi berpengaruh terhadap penerimaan 

2. Diduga besar Plasi berpengaruh terhadap harga 



19 
 

3. Diduga bentuk pasar pada komoditas bawang merah di Kecamatan Kraksaan 

adalah pasar oligopsoni 

 


