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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian Indonesia sangat banyak penyimpan potensi alam yang dapat 

meningkatkan perekonomian dalam negri, terdapat banyak tanaman di Indonesia 

mulai dari Tanaman sayur, buah – buahan, dan tanaman pangan dengan berbagai 

jenis dan varian yang berbeda. Tanaman sayuran terutama yang banyak digunakan 

dalam sehari – sehari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh, sayur banyak 

menyimpan berbagai macam vitamin yang berbeda – beda pula dalam setiap 

sayuran. 

Hortikultura merupakan salah satu sub sektor pertanian yang berkembang 

pesat di Indonesia dikarenakan kesesuaian karakteristik lahan, agroklimat dan 

wilayah yang cocok untuk pengembangannya. Segi ekonomi, komoditas 

hortikultura mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dijadikan usaha 

agribisnis hortikultura guna menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat (Dirjen 

Hortikultura 2011 dalam Januar 2016). 

Sayuran merupakan bagian dari sub sektor hortikultura dengan permintaan 

yang tinggi,Bawang merah merupakan sayuran rempah yang banyak digunakan 

untuk bumbu maupun campuran makanan. Bawang merah banyak tumbuh di 

daerah yang memiliki suhu rendah atau bercuaca agak panas, salah satu daerah di 

Indonesia penghasil bawang merah atau sentra bawang merah yaitu Kabupaten 

Probolinggo. Produksi bawang merah di Kabupaten Probolinggo hingga akhir juli 
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2016 lalu mencapai 20.062 ton dengan luas panen mencapai 2.842 hektar (Ha), 

sedangkan luas tanam mencapai 4.088 Ha dan rata-rata produktivitas sebesar 7,06 ton 

per hektar. 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis dan penting bagi 

perekonomian di Indonesia. Usahatani bawang merah merupakan sumber pendapatan 

dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap 

perkembangan ekonomi wilayah (Deptan 2005 dalam Januar,2016). 

Bawang merah sebagai komoditas unggulan dari Kabupaten Probolinggo tidak 

kalah saing dengan kuliatas bawang merah dari daerah lain seperti Brebes, Bima, 

Majalengka, Tegal, Nganjuk, Cirebon, Kediri, Bandung, Malang dan pemalang. 

Dengan begitu daerah Probolinggo dikatakan sebagai sentra bawang merah yang 

memiliki kualitas bawang merah yang baik serta produktivitas yang tinggi. 

Komoditas unggulan bawang merah di Kabupaten Probolinggo 

membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar di mulai dari menjadi sebagai petani 

bawang merah, maupun sebagai lembaga pemasaran seperti penebas, tengkulak, 

pedagang, pengecer, pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo cukup 

panjang dengan melalui berbagai macam lembaga pemasaran hingga sampai di tangan 

konsumen. Rantai pemasaran bawang merah bisa mencapai 7-8 pelaku pasar yang 

menyebabkan adanya masalah dan ketimpangan harga ditingkat petani bawang merah. 

Proses jual beli bawang merah antar petani dengan pedagang atau lembaga 

pemasaran terdapat pejanjian yang disebut dengan plasi yang biasa digunakan warga 
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Probolinggo. Plasi merupakan pengurangan jumlah timbangan pada bawang merah per 

kuintal. Sehingga dengan adanya plasi pedagang bisa meminimalisir kerugian namun 

berdampak buruk terhadap petani yang menyebabkan penerimaan berkurang. 

Penelitian “Analisis Besarnya Plasi  Terhadap Penerimaan Dan Bentuk Pasar 

Pada Komoditas Bawang Merah ( Allium Ascolonicum )  Di Kabupaten 

Probolinggo( Studi Kasus : Kecamatan Kraksan)” berdasarkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi di lapang seperti adanya tingkat plasi yang terlalu tinggi 

mencapai 15% - 20% yang mengakibatkan penerimaan ditingkat petani menjadi rendah 

dan merugi. 

Dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

pemasaran bawang merah. Penelitian ini nantinya akan dilakukan di satu kecamtan 

yaitu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo. Penelitian tersebut  antara lain 

menganalisis pengaruh besar plasi terhadap penerimaan petani, besar plasi terhadap 

harga, faktor – faktor petani setuju dengan adanya plasi dan bentuk pasar pada 

perdagangan bawang merah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian skripsi ini, peneliti merumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tingkat besarnya “plasi” terhadap penerimaan petani bawang 

merah ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat besarnya “plasi” terhadap harga bawang merah? 
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3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan petani setuju dengan “plasi” ? 

4. Bagaimana bentuk pasar pada komoditas bawang merah di Kecamatan Kraksaan? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat besarnya “plasi” terhadap penerimaan petani 

bawang merah 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat besarnya “plasi” terhadap harga bawang 

merah 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan petani setuju dengan “plasi” 

4. Untuk mengetahui bentuk pasar komoditas bawang merah di Kecamatan Kraksaan  

1.4 Kegunaan 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah yaitu sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam 

memutuskan kebijakan kesejahteraan terhadap petani bawang merah kususnya di 

Kabupaten Probolinggo 

2. Bagi petani, sebagai bahan pertimbangan dan acuan agar petani dapat menghindari 

nilai “plasi” yang terlalu tinggi dengan alternatif lain yaitu dengan menjual 

langsung  bawang merah ke pasar 

3. Bagi pedagang yaitu sebagai informasi mengenai dampak dari tingginya tingkat 

“plasi” terhadap petani bawang merah di Kabupaten Probolinggo 
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4. Peneliti, untuk mempraktekkan secara langsung teori-teori yang sudah dipelajari 

selama menempuh di bangku kuliah serta untuk mendapatkan gelar sarjana di 

Universitas Muhammadyah Malang. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bawang merah adalah Bawang merah merupakan sejenis tanaman yang menjadi 

bumbu berbagai masakan di dunia, berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-

pegunungan di sebelah utaranya, kemudian dibudidayakan di daerah dingin, sub-

tropis maupun tropis. 

2. Plasi merupakan sebuah perjanjian diawal transaksi bawang merah yang berlaku 

di semua daerah penghasil bawang merah termasuk Kabupaten Probolinggo. Plasi 

ditetapkan oleh lembaga pemasaran pertama yaitu tengkulak atau pedagang yang 

langsung mengambil bawang merah dari petani. Kisaran Plasi yang ada di 

Kabupaten Probolinggo 15% - 20% dalam 1 kuintal bawang merah. Keuntungan 

dirasakan oleh pihak tengkulak / pedagang dengan adanya Plasi sehingga 

tengkulak dapat menghindari kerusakan bawang merah akibat jarak pengiriman 

yang jauh, perubahan cuaca saat pengiriman dll. 

3. Petani adalah sekelompok masyarakat yang bekerja dibidang pertanian,yang 

memanfaatkan tanah untuk menanam tumbuhan ( seperti padi, jagung, bawang 
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merah, dll). Petani dalam penelitian ini adalah seluruh petani bawang merah yang 

ada di Kecamatan Kraksaan. 

4. Pemilihan tempat penelitian adalah di Kecamatan Kraksaan Kabupaten 

Probolinggo yang banyak ditanami komoditas bawang merah, besar Plasi yang 

berbeda - beda antar petani dalam 1 desa. 

1.5.2 Batasan Pengukuran Variabel 

Batasan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut : : 

1. Variabel adalah atribut dari sekelompok objek penelitian yang diteliti, mempunyai 

variansi antara satu dengan lainnya dalam kelompok tersebut. Variabel dalam 

penelitian ini adalah plasi, penerimaan, harga, respon petani terhadap plasi, bentuk 

pasar. 

2. Plasi merupaka pengurangan jumlah bawang merah yang diukur dalam satuan 

persen per kuintal (% / kw) 

3. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh petani bawang merah dari 

hasil penjualan, diukur dalam satuan rupiah per kilogram ( Rp / Kg ) 

4. Harga adalah suatu nilai yang digunakan untuk patokan suatu nilai barang atau 

jasa dengan satu rupiah (Rp) 

5. Analisis regresi sederhana adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

besar Plasi terhadap penerimaan dan harga 
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6. Analisis integrasi pasar vertikal adalah uji yang digunakan untuk mengetahui

bentuk pasar yang terjadi pada komoditas bawang merah di Kecamatan Kraksaan

Kabupaten Probolinggo.

7. SPSS 21 for windows adalah sofware yang digunakan peneliti untuk membantu

mempermudah analisis data dalam penelitian. Meliputi Uji Analisis Regresi

Sedehana.2

8. Bentuk Pasar adalah suatu keadaan pasar yang dapat dilihat dari banyaknya

penjual maupaun pembeli, ada beberapa macam bentuk pasar yaitu sebagai berikut

: Monopoli / Oligopoli, Pasar Persaingan Sempurna, dan Monopsoni / Oligopsoni


