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ABSTRAK

Penelitian pemasaran dan transmisi harga karet di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulu bertujuan (1)
mengetahui saluran dan margin pemasaran karet (2) Korelasi atau hubungan antara harga karet yang dibayarkan
pabrik dengan harga yang diterima petani, (3) Transmisi harga karet di tingkat pabrik dengan harga ditingkat
petani. Penelitian dilaksanakan bulan Juli sampai Desember 2012, mengunakan metode survey, pengambilan
sampel secara purposive sampling (petani umur karet 20 — 22 tahun), jumlah sampel 25 orang petani, pengambilan
sampel pedagang dilakukan metode snow ball sampling. Hasil penelitian terdapat 2 saluran pemasaran karet (1)
petani ke pedagang pengumpul, pedagang besar dan pabrik, Saluran pemasaran (2) petani ke pedagang besar dan
ke pabrik, Margin pemasaran saluran 1 sebesar Rp. 3.350 per kg dan saluran 2 sebesar Rp. 2.400 per kg. harga
terendah ditingkat petani Rp 8.416,67 per kg pada bulan Agustus, harga tertinggi Rp 11.866,67 per kg pada bulan
Maret. Harga ditingkat pabrik terendah Rp 11.933 per kg pada bulan Agustus, harga tertinggi Rp 16.333,33 per kg
pada bulan April. Nilai korelasi harga 0,863 artinya keeratan hubungan yang kuat antara harga di tingkat pabrik
dengan ditingkat petani. Nilai elastisitas transmisi harga 0,74 % lebih kecil dan i satu artinya transmisi harga antara
pasar petani dengan pasar konsumen lemah sehingga struktur pasar adalah persaingan sempurna, juga berarti jika
terjadi perubahan harga sebesar 1 % ditingkat pabrik mengakibatkan perubahan harga sebesar 0,74 % ditingkat
petani.

Kata Kunci: Pemasaran, karet, margin, transmisi harga

PENDAHULIJAN disebabkan Pertama dan i segi fisik dan lingkungan
keadaan daerah Riau, Kedua, kondisi tanah, Ketiga,

Guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, dan i segi pemasaran basil produksi daerah Riau
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mempunyai keuntungan karena letaknya yang strategis
pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang dengan pasar Internasional yaitu Singapura, Kempat.
termasukbidang sektor pertanian, Sektor pertanian yang Daerah Riau merupakan daerah pengembangan
poensial di kembangkan di Indonesia salah satunya Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama
adalah sub sektor perkebunan. Pengembangan sub Indonesia Malaysia Sin gapura Groth Triangle
sector perkebunan selain kelapa sawit juga karet telah (IMS GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth
memberikan dampak positif terhadap perkekonomian Trangle (IMT-GT) yang berarti terbuka peluang pasar
baik dan i segi kontribusinya terhadap pendapatan negara yang lebih menguntungkan (Dinas Perkebunan 2012)
maupun penyerapan tenaga kerja. dan sektor yang saat Provinsi Riau sebagai daerah yang memiliki potensi
ini menduduki posisi penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan sub sektor perkebunan disamping
di Indonesia, selain itu juga disebabkan oleh kondisi mampu menggerakkan sektor industri juga mampu
geografis wilayah Indonesia yang sesuai untuk memberikan sumbangan yang besar terhadap devisa,
pengembangan perkebunan karet hal ini terlihat dan i volume dan nilai ekspor beberapa

Tanaman Perkebunan salah satu diantaranya komoditi perkebunan pada tahun 2010 — 2011, hal ini
tanaman karet (havea brasiliensis) adalah tanaman dapat dilihat pada Tabel 1.
yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam kegiatan Tabel 1 Nilai ekspor komoditi karet di Provinsi
ekonomi rakyat dan merupakan sumber kehidupan bagi Riau pada tahun 2010 sebesar 98.595.733 US $
sebahagian masyarakat di Provinsi Riau, hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar
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Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2010 — 2011

Tahun
No Komoditas 2010 2011

Volume Volume Ekspor (ton)
- Karet 28.235 23.507
- Kelapa 50.460 54.446
- Kelapa Sawit 8.102.109 8.198.962
- Antan 1.084 0

Jumlah I 8.181.288 8.276.914
Nilai Volume Ekspor (US $)

- Karet 98.595.733 108.253.846
- Kelapa 5.467.070 74.280.147
- Kelapa Sawit 6.892.055.500 8.969.498.049
- Antan 1.831.117 0

Jumlah II 6.997.949420 9.152.032.042

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2012

lemah, (6) adanya keterikatan petani dengan lembaga108.253.846 US $ atau (8,92% %), hal ini dipengaruhi
pemasaran tertentu,(7) lambatnya informasi hargaoleh peningkatan harga karet walaupun volume eksport
sampai ke tingkat petani dimana adanya kenaikan hargamengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 4.728
tingkat konsumen hanya dinikmati oleh pedagang, sertaton (16, 75 %)

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten penurunan harga terhadap konsumen yang menyebabkan

komoditi karet penurunan tingkat harga jual petani, Diperlukan adanyayang ada di Provinsi Riau, salah satu
penanganan yang lebih baik dan i sistem pemasaran ini,potensi dibidang perkebunan yang menjadi andalan masa
Sistim pemasaran yang baik akan memberikankini dan masa yang akan datang, produksi karet tahun
keuntungan yang lebih besar kepada petani sehingga2011 sebesar 47.968 ton dengan luas areal 56.720 hektar.
akan merangsang petani untuk meningkatkanMelihat hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa potensi
produksinya baik segi kuantitas maupun kualias.pertanian pada komoditi karet mempunyai prospek yang

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisiscukup besar bagi sumber pendapatan dan juga sebagai
sistem saluran, margin, efisiensi pemasaran karet di Desapembangunan daerah.
Ujung Batu Timur, (2) Mengetahui korelasi atauDesa Ujung Batu Timur merupakan salah satu

desa yang ada di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten hubungan antara harga karet yang dibayar pabrik dengan
harga yang diterima petani karet di desa Ujung BatuRokan Hulu mata pencaharian penduduk sebagai petani

perkebunan seperti karet, usaha perkebunan karet Timur (3). Pengaruh perubahan harga (transmisi harga)

rakyat sudah membudaya dalam kehidupan karet di tingkat pabrik dengan harga ditingkat petani

masyarakat sehari-hari. Umumnya diusahakan oleh
BAHAN DAN METODEpetani dalam skala kecil dengan sistem tradisional namun

tidak jarang diikuti oleh anjloknya harga, sehingga pasar
telah menjadi sesuatu yang sangat tidak bersahabat bagi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Batu

Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokanpetani. Hal ini disebabkan (1) masalah pemasaran yang
Timur..Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitiantidak efisien dan biaya pemasaran yang tinggi karena

jarak yang sangat jauh dan i pabrik, (2) Panjangnya didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah ini banyak

saluran pemasaran, pemasaran karet yang dilalcukan petani yang mengusahakan usahatani karet. Penelitiani
berlangsung dan i bulan Juli 2012 sampai denganpetani ke Pabrik melalui lembaga pemasaran seperti

pedangang pengumpul (3) penetapan harga tidak fair Desember 2012.

karena penetapan mutu bokar tidak jelas, (4) Transmisi Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey,
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposiveharga dan i pasar konsumen ke pasar produseb yang relatif

rendah, (5) Struktur pasar yang tidak seimbang Sampling (dengan 'criteria petani yang umur karet 20 -

akibatnya daya tawar petani berada pada posisi yang 22 tahun Sampel diambil sebanyak 25 orang petani.
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Disamping petani dipilih juga pedagang karet yang Dimana :
meliputi pedagang pengumpul dan i pedagang pengencer r = Korelasi antara harga ditingkat pabrik dengan
atau tenglculak sebagai sampel melalui metode snow harga ditingkat petani
ball sampling deengan mengikuti saluran pemasaran Pr = Harga ditingkat pabrik (Rp/Kg)
oleh petani sampel. Jumlah sampel ditentukan kondisi Pf = Harga ditingkat petani (Rp/Kg)
di lapangan.

Data yang diambil terdiri dan i data primer dan Analisis transmisi harga diukur dan i harga ditingkat
data sekunder. Data primer diperoleh melalui pedagang pengumpul untuk mengetahui harga ditingkat
wawancara langsung kepada sampel dengan petani dan pabrik dengan menggunakan model regresi
menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang sederhana sebagai berikut:
telah dipersiapkan terlebih dahulu serta dengan
melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data Pf = b0 + bl Pr
primer yang. diperlukan meliputi: identitas sampel, luas
lahan yang diusahakan, biaya pemasaran, harga ditransformasikan dalam bentuk linier menjadi :
penjualan karetr, hal-hal yang berhubungan dengan
pemasaran. nEPriPfi — cEPrDcEPID

bl =Data sekunder yang diperlukan diperoleh dani {nEPri2 — (5'Pri)2}
instansi terkait dan literatur literatur lainnya yang terkait

Dimana :dengan penelitian. Data sekunder yang diperlukan
b0 = Interseptmeliputi potensi daerah penelitian, keadaan penduduk,

= Koefisien transmisi hargasarana dan prasarana blserta lembaga-lembaga
= Harga rata -rata tingkat Pabrik (Rp/Kg)penunjang.data yang dianggap perlu dan berkaitan Pr

Pf = Harga rata -rata tingkat pedagang pengumpuldengan penelitian mi.
Analisis biaya pemasaran dihitung dengan (Rp/Kg)

= Jumlah sampelmenjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkna selama
melakukan fungsi-fungsi pemasaran, Margin pemasaran
dihitung dengan menggunakan formula menurut Kriteria pengulcuran pada analisis transmisi harga

(Hasyim, 1994) adalah:Sudiyono (2001):

Jika hi = 1, berarti marjin pemasarannya tidakM=Hk - Hp
dipengaruhi oleh harga ditingkat konsumen (Pabrik).

Dimana : Artinya pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku
M = Margin pemasaran (Rp/Kg) pemasaran merupakan pasar yang bersaing sempurna
Hk = Harga yang dibayarkan pabrik (Rp/Kg dan sistem pemasaran telah efisien.
Hp = Harga yang diterima petani produsen (Rp/Kg)

Jika bl > 1, berarti laju perubahan harga ditingkat petani
lebih besar daripada laju perubahan harga ditingkatEfisiensi pemasaran digunakan formula menurut
konsumen (Pabrik). Artinya pasar yang dihadapi olehSudiyono (2001)
pelaku pemasaran bersaing tidak sempurna.Tap

Eff = — x 1009 ,
TNP Jika bl < 1, berarti laju perubahan harga ditingkat petani

lebih kecil daripada laju perubahan harga ditingkatDimana :
konsumen (Pabrik), artinya pasar yang dihadapi olehEff Efisiensi Pemasaran (%)
pelaku pemasaran bersaing tidak sempurna. Dengan kataTBP = Total biaya pemasaran (Rp/kg)
lain sistem pemasaran berlangsung tidak efisien.TNP = Total nilai produk (Rp/Kg)

Pemasaran akan semakin efisien apabila nilai HASIL DAN PEMBAHASAN
efisiensi pemasaran (Ep) semakin kecil (Soekartawi
2002). Idetitas Petani Sampel .dan Pedagang

Analisis korelasi harga dihitung dengan Identitas seseorang sangat mempengaruhi
menggunakan rumus (Sudiyono, 2002) tindakan, pola piker, serta wawasan yang dimilikinya.

EPr, EP!' Adapun identitas sampel yang menjadi pengamatanr = (7prz. ypf2)0,5 adalah umur, pendidikan, pengalaman usahatani dan
jumlah tanggungan keluarga,
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Umur petani sampel berkisar antara 25 —65 tahun dalam pemasaran, pengalaman berdagang akan
dengan rata — rata 46,2 tahun, umur pedagang berkisar mempengaruhi banyaknya petani karet yang menjual
antara 46 - 54 tahun dengan rata — rata 50 tahun, Hal karetnya kepala pedagang yang sudah dikenali sejak
ini menunjukkan umur petani dan pedagang termasuk lama, semakin lama pedagang menjadi pedagang karet
dalam kategori us ia produktif sehingga akan memberikan akan semakin mudah dalam proses pemasaran.
kontribusi kemampuan fisik lebih baik bila dibandingkan Sistim Pemasaran Karet
dengan petani umur tidak produktif. Sistim pemasaran karet dapat digambarkan dani

Pendidikan petani sampel dan pedagang saluran dan lembaga pemasaran yang dilakukan dani
bervariasi, tingkat pendidikan petani sampel terbesar di produs en ke konsumen untuk memperlancar arus barang
dominasi tamatan SMP 15 jiwa (60 %), begitu juga

dan jasa sehingga dapat tercapai efisiensi pemasaran.
pendidikan perdagang 4 jiwa (80 %) tamat SMP dan Berdasarkan hasil penelitian saluran pemasaran
SMU, dan ini sesuai dengan program pemerintah Wajib karet di desa Ujung Batu Timur terdapat 2 bentuk saluran
Belajar 9 Tahun (Tamatan SMP), sedangkan pedagang pemasaran. Saluran pertama (1) petani menjual karetnya
yang lain ( 20 %) hanya tamat SD sehingga akan kepada pedagang pengumpul kemudian pedagang
mempengaruhi petani sampel dan pedagang dalam pengumpul menjual karetnya kepada pedagang besar
mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya selanjutnya pedagang besar menjual karetnya ke pabrik
alam dan modal secara optimal karet (64 %). Saluran pemasaran kedua (2) petani karet

Jumlah tanggungan keluarga petani sampel kepada pedagang besar dan selanjutnya dijual ke pabrik
terbesar 14 jiwa (56%) memiliki jumlah tanggunaan karet (36 %) (Gambar 1).
keluarga 3-4 jiwa dan yang terkecil yaitu 3 jiwa petani Semua petani sampel menjual hasil karetnya
sampel memiliki jumlah tanggungan keluarga 5-6 jiwa kepada pedagang pengumpul karet yang ada di desa
(12%), yang lainnya (32 %) memiliki jumlah tanggungan

Ujung Batu Timur dan tidak ada petani menjual langsung
keluarga 1- 2 jiwa, Jumlah tanggungan keluarga

ke pabrik karet. Kegiatan transaksi jual beli terjadi di
pedagang yang terkecil 3 jiwa (60 %), yang terbesar 5

kebun petani ataupun dirumah pedagang karet, bagi
jiwa (20 %), yang lainnya 4 jiwa (20 %). dapat diartikan

petani yang melakukan transaksi jual belinya di kebun
bahwa cukup banyak petani sampel dan pedagang

maka sistem pembayaran kas (tunai) ataupun bon yang
memiliki tanggunaan keluarga 3-4 jiwa per keluarga,

dapat langsung ditukar dirumah pedagang pegumpul yang
akan berpengaruh terhadap pendapatan dan besangkutan, dan bagi yang karetnya diangkut ke rumah
pengeluaraan biaya kebutuhan hidup petani dan pedagang penumpul maka transaksi terjadi di rumah
pedagang

pedagang pengumpul yang bersangkutan.
Pengalaman usahatani karet petani sampel yang

Pada saluran pemasaran 1 petani menjual
terbesar berada path rentang 17 - 21.tahun yautu 13

karetnya langsung ke pedagang pengumpul dengan
jiwa (52 %) dan yang terkecil yaitu pada kisaran 5 — harga rata -rata Rp 10150,- per Kg, selanjutnya pedagang
8 tahun sebanyak 3 jiwa ( 12 %) Hal ini menunjukan pengumpul menjual karetnya ke pedagang besar dengan
bahwa petani sampel telah memiliki pengalaman harga rata -rata Rp 11787,50 per Kg dan pedagang besar
usahatani lebih dan i 14 tahun, yang bisa menjadi bekal menjual ke pabrik pengolahan karet dengan harga rata-
dalam pengembangan usahatani karet yang dimilikinya, rata Rp 13500 per Kg Petani yang menjual karetnya
Sedangkan pengalaman pedagang bekerja di bidang langsung ke pedagang pengumpul berjumlah 64 %.
pemasaran semua pedagang sudah lama atau lebih dani Beberapa alasan petani mau menjual ke pedang
10 tahun, hal ini menunjukan kematangan pedagang

Sal 1
Petani Pedagang Pedagang Pabrik
Karet Pengumpul Besar karet

Sal 2

Gambar 1. Bagan Saluran Pemasaran Karet Di Desa Ujung Batu Timur
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pengumpul karena kedekatan yang telah terbina dengan per Kg dan harga beli pabrik Rp 13.500 per Kg. Biaya
baik antara petani dengan pedagang, petani mendapatkan pemasaran patani sebesar Rp 912,31 per kg Pedagang
pelayanan yang baik seperti ketepatan berat/volume pengumpul menjual kembali ke pedagang besar dengan
penimbangan hasil panen, penimbangan yang tidak harga rata -rata Rp 11.787,50,- per Kg (87,31 %) dani
merugikan petani, serta potongan yang standar dibawah total harga pemasaran, margin yang dip eroleh pedagang
10 % ( potongan berat sebesar 8 % karena jumlah kadar pengumpul besar Rp 1.637,50 per Kg ( 48,88 %) dani
air yang ada pada ojol). Ketergantungan petani dengan margin pemasaran dengan biaya pemasaran rata -rata
pedagang bisa saja dikurangi dengan cara pembentuldcan sebesar Rp.908,75 per Kg (31,18 %) yang terdiri dani
kelompok tani sehingga dalam hal pemasaran basil ojol biaya pengangkutan/bonkar ojol, biaya bongkar / muat
milik petani bisa dilakukan dengan bersama-sama dan biaya penyusutan ojol sebesar 5 dan i berat total,
dikumpulkan barulah diantarkan ke pabrik pengolahan, Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang
akan tetapi di tempat penelitian kelompok tani tidak besar ke pedagang pengumpul dilakukan secara
atau belum terbentuk sama sekali, hal ini disebabkan langsung, perlakuan yang diberikan oleh pedagang
keengganan petani dalam pembentukkan kelompok tani. pengumpul ke ojol untuk mengurangi penyusutan adalah
Petani berpendapat bahwa membentuk kelompok tani dengan merendam ojol petani kesungai atau ke kolam.
sama dengan membuang buang waktu mereka, dan juga keuntungan yang diperoleh pedagang pengumpul rata-
tidak akan ada dampaknya bagi kehidupan petani rata sebesar Rp 728,75 per Kg

Pedagang pengumpul tidak mau ojol karet yang Pada Tabel 2 Pedagang besar menjual ke pabrik
mereka antar terlalu lama dipenumpukan atau dengan harga rata -rata Rp 13.500,- per Kg dengan
diperjalanan, selesai diproses untuk penimbangan, margin yang diterima rata -rata adalah sebesar
disamping berat ojol yang berkurang beratnya serta akan Rp1.712,50,- per Kg dan biaya pemasaran rata -rata
semakin banyak penyusutan berat karet yang telah sebesar Rp 1.093,75 per Kg yang terdiri dani
diprediksi. pengangkutan, bongkar/muat serta penyusutan karet, hal

Pada saluran pemasaran 2 yang dilakukan ini dilakukan oleh agen karena kadar air ojol yang tinggi
petani karet, petani menjual langsung ke pedagang besar sehingga berakibat terhadap penyusutan ojol, besarnya
untuk sampainya produk ke tempat pengolahan karet jumlah penyusutan berkisar 5 % dan i ,beTat total.
atau pabrik bokar. Petani hanya menempatkan basil karet Perlakuan yang diberikan oleh pedagang besar ke ojol
ke tempat pengumpulan basil karet, petani hanya untuk mengurangi penyusutan adalah dengan merendam
mengeluarkan biaya untuk pelasiran ojol saja, setelah ojol petani kesungai atau ke kolan. keuntungan
ada di tempat pengumpulan basil (TPH) maka pemasaran yang diperoleh pedagang besar rata -rata
selanjutnya yang akan mengangkat basil panen adalah sebesar Rp 618,75 per Kg Sistem pembayaran yang
pedagang besar. Berdasarkan basil penelitian petani dilakukan oleh pabrik ke padagang besar adalah denga
yang melalui saluran 2 menjual karetnya langsung ke pembayaran langsung.
pedagang besar dengan harga rata -rata Rp 11.100,00,- Pedagang besar menjual ke pabrik dengan harga
kemudian pedagang besar menjual karetnya ke pabrik rata -rata Rp 13.500,00 per Kg dengan margin yang
karet dengan harga rata -rata Rp13.500,-. Sistem diterima adalah sebesar Rp 2.400,00,- per Kg dan biaya
pembayaran yang dilakukan pada saluran 2 adalah pemasaran sebesar Rp 1.088,89,- per Kg yang terdiri
dengan pembayaran langsung yaitu secara tunai (ada dan i dan i semua kegiatan petani dalam penjualan ojol ke
barang ada uang) . padagang seperti upah muat dan lansir, penganglcutan,

Pedagang besar yang melakukan penjualan biaya bongkar dan potongan ojol, hal ini dilakukan oleh
terlibat langsung dengan pihak pabrik bokar dan tidak agen karena kadar air ojol yang tinggi sehingga berakibat
ada terlihat petani yang menjual langsung ke pabrik terhadap penyusutan ojol, besarnya jumlah penyusutan
bokar, ini disebabkan karena pabrik hanya mau berkisar 5 % dan i berat total. Perlakuan yang diberikan
menerima karet dalam jumlah besar selain itu pabrik oleh pedagang besar ke ojol untuk mengurangi
juga berada sangat jauh dan i kebun karet petani, maka penyusutan adalah dengan merendam ojol petani
melalui pedagang pengumpul yang menjual karet ke ke`sungai atau ke kolan. keuntungan pemasaran yang
pabrik bokar. • diperoleh pedagang besar sebesar Rp 1.311,11,-. per

Kg Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pabrik keMargin Pemasaran
padagang besar adalah denga pembayaran langsung.Pada saluran 1 margin pemasaran karet sebesar

Berdasarkan tabel 3 pada saluran pemasaran 2
Rp 3.350 per kg dan total biaya pemasaran Rp 2.914,81

terdapat perantara yaitu pedagang besar dengan marginper kg. Pada Tabel 2 Harga jual petani karet Rp 10.150
total adalah Rp 2.400,00 per Kg dan total keuntungan
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pemasaran sebesar Rp 1.311,11 per Kg dengann jumlah pedagang besar. Sistempembayaran yang dilalculcan pada
bagian yang diterima petani sebesar 82,22 % ,sedangkan saluran 2 adalah dengan pembayaran langsung.
efisiensi pemasaran pada saluran 2 diperoleh sebesar Analisis margin pemasaran digunakan untuk
15,43 % lebih kecil dan i pada saluran pemasaranl . mengetahui selisih harga yang dibayarkan oleh pabrik
Soekartawi (2002) semakin kecil nilai efisiensi maka dengan harga yang diterima oleh petani karet kemudian
pemasaran yang dilakkan semakin efisien, begitu juga dirata-ratakan atau dihitung rata -rata margin pemasaran
sebaliknya semakin besar nilai efisiensi maka pemasaran karetr pada Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan
semakin tidak efisien. Pendeknya saluran pemasaran Hulu Harga rata -rata terendah ditingkat petani terjadi
yuga mempengaruhi bagian yang diterima petani dani pada bulan Agustus 2012 yaitu berada pada posisi Rp.
harga beli pabrik. 8.416,67 per kg dan harga tertinggi Rp 11.866,67 per

Pada saluran pemasaran 2 petani hanya kg pada bulan Maret 2012. Harga ditingkat pabrik
menempatkan hasil panen ke tempat pengumpulan hasil terendah Rp 11.933 per kg pada bulan Agustus 2012,
karet, petani hanya mengeluarkan biaya untuk pelansiran harga tertinggi Rp 16.333,33 per kg pada bulan April
ojol saja, setelah ada di tempat tumpukan maka 2012 . Hal ini dikarenakan oleh sebagian besar bokar
selanjutnya yang akan mengangkat hasil panen adalah diekspor dalam bentuk barang mentah, sehingga harga

Tabel 2. Rata -rata Biaya, Margin dan Efisiensi Pemasaran Karet Saluran Pemasaran 1 per Kg di Desa Ujung
BatuTimur

No Uraian Biaya Harga
(Rp/Kg) (Rp/Kg)

A Petani
Harga Jual 10.150,00
Biaya Pemasaran 912,31
- Penyusutan 8 % 812,00
- Muat/ lansir 100,31

• Pedagang Pengumpul
Harga Beli 10.150,00
Harga Jual 11.787,50
Biaya Pemasaran 908,75
- Biaya Pengangkutan 119,38
- Biaya Bonglcar/Muat 200,00
- Biaya penyusutan 5 % 589,38
Margin Pemasaran 1.637,50
Profit Pemasaran 728,75

• Pedagang Besar
Harga Beli 11.787,50
Harga Jual 13.500,00
Biaya Pemasaran 1.093,75

Biaya Pengangkutan 218,75
Biaya Bonglcar/Muat 200,00
Biaya Penyusutan 5 % 675,00

Margin Pemasaran 1.712,50
Profit Pemasaran 618,75
Harga Beli Pabrik 13.500,00
Total Biaya Pemasaran 2.914,81
Total Margin Pemasaran 3.350,00
Total Profit Pemasaran 435,19
Bagian yang Diterima Petani 75,19
Efisiensi Pemasaran 21,59
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mudah dipermainkan dan sering terjadi fluktuasi harga Dan i hasil analisis margin pemasaran diperoleh
di pasar dunia, dalam hal ini petani karet dan buruh margin pemasaran rata -rata dan i pabrik ke petani karet
penyadap yang sering dirugikan. Rata -rata harga di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulcu
ditingkat petani selama tahun 2012 adalah Rp. 10.209,03. selama periode tahun 2012 adalah sebesar Rp. 3.784,72
Rata -rata ditingkat pabrik selama tahun 2012 adalah Rp. per Kg. Margin terbesar adalah Rp. 4.783,33 per Kg
13.993,75, sedangkan margin rata -rata adalah Rp. yaitu pada bulan April. Untuk margin terendah yaitu Rp.
3,784,72. 2.450,00 per Kg yang terjadi pada bulan September 2012.

Fluktuasi harga biasanya terjadi akibat produksi Margin yang berbeda-beda disebabkan oleh fluktuasi
yang tidak stabil dan pasar Internasional terhadap harga harga karet yang terjadi setiap bulannya. Selain itu,
bokar dunia. Fluktuasi harga seringkali lebih merugikan margin dan i pedagang ke petani besar, dikarenakan salah
petani dan i pada pedagang karena petani umumnya tidak satu komponen margin yaitu biaya. Pedagang dikenakan
dapat mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama
harga jual yang lebih menguntungkan. Disamping itu pendistribusian karet, Selain itu, pedagang harus
fluktuasi harga yang tinggi juga member peluang kepada menanggung pemberian grade apabila sampai ke pabrik
pedagang untuk memanipulasi informasi harga ditingkat dan karet yang mengandung kadar air akan menyusut
petani, sehingga transmisi harga dan i pasar pabrik karet selama perjalanan ke pabrik, secara tidak langsung berat
kepada petani cenderung bersifat asimetris. Dalam karet berkurang setelah sampai ke pabrik. Oleh sebab
pengertian jika terjadi kenaikan harga di tingkat pabrik itu pedagang pengumpul mengadakan penyusutan kadar
maka kenaikan harga tersebut tidak diteruskan kepada air pada karet yang dibeli dan i petani. Selain itu biaya-
petani secara cepat, sebaliknya jika terjadi penurunan biaya, kualitas karet juga salah satu faktor yang
harga ditingkat pabrik maka akan diteruskan secara mempengaruhi margin dan juga hutang piutang juga
cepat kepada petani. Pedagang selalu menekan harga salah satu yang mempengaruhi margin. Dengan adanya
pada petani serendah mungkin, agar saat karet murah petani yang berhutang terhadap pedagang pengumpul,
pedagang tidak mengalami kerugian. maka pada posisi ini terkadang pedagang pengumpul

Tabel 3. Rata -rata Biaya, Margin dan Efisiensi Pemasaran Karet Saluran Pemasaran 2 Desa Ujung Batu Timur

NO Uraian Biaya (Bp/1(g) Harga (RP/Kg)

A Petani
Harga Jual 11.100,00
Biaya Pemasaran 993,56
- Potongan 8 % 888,00
- Muat/ lansir 105,56

Pedagang Besar
Harga Beli 10.100,00
Harga Jual 13.500,00
Biaya Pemasaran 1.088,89

Biaya Pengangkutan 231,89
Biaya Bongkar /Muat 200,00
Penyusutan 5 & 675,00

Margin Pemasaran 2.400,00
Profit Pemasaran 1.311,11
Pabrik
Harga Beli Pabrik 13.500,00
Total Biaya Pemasaran 2.082,44
Total Margin Pemasaran 2.400,00
Profit Pemasaran 1,311,11
Bagian yang Diterima Petani 82,22
Efisiensi Pemasaran 15,43
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Tabel 4. Rata -Rata Harga Karet di Tingkat Petani dan Pedagang Besar Margin Pemasaran Selama Periode
November 2011 sampai Oktober 2012 (dalam satuan Rp/Kg)

No Bulan Harga Petani Harga Pabrik Selisih (Pr -Pt)
(Pt) (Pr)

1 November 8.966,67 12.133,33 3166,67
2 Desember 9.733,33 13.566,67 3.833,33
3 Januari 11.216,67 15.366,67 4.150,00
4 Februari 11.400,00 15.650,00 4.250,00

5 Maret 11.866,67 15.566,67 3.700,00
6 April 11.550,00 16.333,33 4.783,33
7 Mei 11.200,00 15.233,33 4..033,33
8 Juni 9.125,00 13.675.00 4.550,00
9 Juli 8.666,67 12.700,00 4.033,33

10 Agustus 8.416,67 11.933,33 3.516,67
11 September 9.983,33 12.433,33 2.450,00
12 Oktober 10.383,33 13.333,33 2.950,00

Total 122.508,33 167.925,00 45.416,67
Rata -rata 10.209,03 13.993,75 3.784,72

Keterangan:
Harga Petani (Pf) : Harga yang dibayarkan pedagang kepada petani
Harga Pabrik (Pr) : Harga yang dibayarkan pabrik ke pedagang

meletakkan harga yang rendah terhadap petani dan pada pemasaran yang ada dalam lembaga pemasaran
saat itu margin yang besar akan terjadi. Margin juga tersebut. Dan i hasil penelitian tabel 6 dan 7 diperoleh

adalah salah satu cara pedagang pengumpul untuk nilai efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 2
mendapatkan keuntungan seperti yang terlihat pada sebesar 15,43 % lebih kecil dan i saluran pemasaran 1
komponen margin. hal ini karena saluranpemasaran 2 terdapat satu lembaga

pemasaran yaitu pedagang besar yang memiliki akses
Efisiensi Pemasaran

yang mudah dalam mengantar ojol ke pabrik, hal ini
Salah satu factor yang perlu dip erhatikan dalam

dikarenakan pedagang besar telah memiliki SPO (Surat
memperlancar arys barang dan i produsen ke konsumen

Pengantar Ojol) surat ini diperoleh dan i pabrik. SPO
adalah memilih saluran yang tepat dan efisien seperti

didapatkan dengan cara membuat kontrak langsung
yang dikemukakan Sastraatmadja bahwa diharapkan

dengan pabrik.
dengan semakin pendeknya saluran pemasaran yang
dilalui produsen ke konsumen dapat meningkatkan Analisis Korelasi Harga
efisiensi pemasaran dengan konsekwensinya para petani Koefisien Korelasi adalah besaran yang dapat
dapat memperoleh harga jauh lebih baik atau bagian yang menunjukkan kekuatan atau keeratan hubungan antara
diterima petani akan lebih besar. dua variabel atau lebih yang sifatnya lcuantitatif yang

Hasil penelitian Tabel 2 dan Tabel 3 diperoleh ditandai dengan 'r'. Koefisien korelasi 'r' merupakan
efisiensi saluran pemasaran 1 sebesar 21,59 % lebih taksiran dan i korelasi populasi dengan konclisi sampel
besar dan i saluran pemasaran 2 yaitu 15,43 %. Hal ini normal (acak). Koefisien korelasi dapat dig,unakan untuk

menunjukkan bahwa saluran pemasaran 2 lebih efisien memberikan penafsiran sampai berapa jauh
dan i pada saluran pemasaran 1. Efisiensi pemasaran pembentukan harga suatu komoditas pada suatu tingkat
dapat dilihat dan i panjang pendelmya saluran pemasaran pasar dipengaruhi olehpasar lainnya. Untuk menentukan

dalam memasarkan karet. Semakin panjang saluran tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi harga

pemasaran yang akan di lewati semakin banyak lembaga dapat diketahui dengan pedoman seperti pada Tabel 5.
pemasaran yang terlibat, maka semakin tidak efisien Analisis korelasi harga yang digunakan dalam
Selain itu efisiensi juga dapat dilihat dan i margin, biaya penelitian ini adalah menggunakan data time series
dan keuntungan yang diterima oleh setiap lembaga mingguan harga bokar ditingkat petani dan ditingkat
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Tabel 5. Tingkat hubungan dalam analisis korelasi

Nilai r Kriteria Hubungan Integrasi Pasar

0 Tidak Ada Korelasi Tidak Sempurna
0-0,5 Korelasi Lemah Tidak Sempurna

>0,5-0,8 Korelasi Sedang Tidak Sempurna
>0,8-1 Korelasi Kuat Tidak Sempurna

1 Sempuma S empurna

Berdasarkan penelitian dan i hasil analisis regresipabrik selama periode tahun 2012. Koefisien korelasi
sederhana diperoleh koefisien regresi bl senilai 0,74 .harga bertujuan untuk memberikan penafsiran sampai
Nilai koefisien regresi ini menunjukkan nilai elastisitasberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada
transmisi harga lebih kecil dan i satu <1. Berarti bahwasuatu tingkat pasar dipengaruhi oleh pasar lainnya atau
jika terjadi perubahan harga sebesar 1% ditingkat pabrik,

mengetahui keeratan hubungan harga pada tingkat pasar.
akan mengakibatkan perubahan harga sebesar 0.74 %Selain itu, koefisien korelasi juga menunjukkan adanya
ditingkat petani. Nilai elastisitas transmisi harga (b1)hubungan linear antara harga ditingkat petani (Pf) dengan
sebesar 0.74 (lebih kecil dan i satu) <1 jugaharga ditingkat pabrik (Pr) berdasarkan tingkat keeratan
mengindikasikan bahwa transmisi harga yang terbentuksebesar koefisien korelasinya.
antara pasar petani dengan pasar konsumen lemahHasil perhitungan analisis korelasi harga ditingkat
sehingga struktur pasar yang terbentuk adalah bukanpetani dengan harga ditingkat pabrik diperoleh nilai
pasar persaingan sempurna (pasar monopsoni)koefisien korelasi harga (r) ditingkat petani dengan

ditingkat pedagang sebesar positif 0,863. Artinya nilai
KESIMPULAN DAN SARANkorelasi yang mendekati 1 menunjukkan keeratan

hubungan yang kuat antara harga ditingkat pabrik dengan
Kesimpulanharga ditingkat petani. Dengan nilai r<1, ini juga berarti

Saluran Pemasaran yang dijumpai di Desa Ujungkedua pasar berintegrasi tidak sempurna.
Batu Timur terdapat 2 yaitu Saluran Pemasaran 1Dengan integrasi pasar yang tidak sempurna
dimulai dan i petani ke pedagang pengumpul, pedagangmaka struktur pasar yang terbentuk bukan merupakan
besar lalu ke pabrik (64 %), Saluran Pemasaran 2 danipasar persaingan sempurna dan mengarah ke
petani ke pedagang besar dan selanjutnya di jual kemonopsoni. Dapat dikatakan secara umum bahwa sistem
pabrik (36 %).pemasaran yang terbentuk tidak efisien (Suharyanto,

Rata -rata biaya pemasaran yang dikeluarkan2006).
untuk 1 kilogram produksi karet pada saluran 1 yaitu Rp

Analisis Transmisi Harga 2.914,81 dan biaya yang dikeluarkan pada saluran 2 yaitu
Analisis transmisi harga merupakan perbandingan Rp. 2.082,44. Margin Pemasaran pada saluran

perubahan nisbi dan i harga ditingkat pengecer dengan pemasaran 1 Rp. 3.350 dan saluran 2 yaitu Rp. 2.400.
perubahan harga ditingkat petani Apabila elastisitas harga terendah ditingkat pedagang Rp 8.416,67 per kg
transmisi lebih kecil dan i satu (Et<1 ) dapat diartikan pada bulan Agustus, harga tertinggi Rp 11.866,67 per
bahwa perubahan harga sebesar 1% ditingkat pedagang kg pada bulan Maret. Harga ditingkat pabrik terendah
akan mengakibatkan perubahan harga kurang dan i 1% Rp 11.933 per kg pada bulan Agustus, harga tertinggi
ditingkat petani. Apabila elastisitas transmisi lebih besar Rp 16.333,33 per kg pada bulan April. Efisiensi
dan i satu (Et>1) maka perubahan harga sebesar 1% pemasaran saluran pemasaran 1 sebesar 21,59 %. dan
ditingkat pedagang akan mengakibatkan perubahan saluran pemasaran 2 sebesar 15,43 % temyata saluran
harga lebih besar dan i 1% ditingkat petani. Apabila 2 lebih efisien dan i pada saluran 1.
elastisitas transmisi sama dengan satu (Et=1) maka Nilai korelasi harga 0,863 artinya keeratan
perubahan harga sebesar 1% ditingkat pengecer akan hubungan yang kuat antara harga di tingkat pabrik dengan
mengakibatkan perubahan harga sebesar 1% ditingkat ditingkat petani. Nilai elastisitas transmisi harga 0,74
petani (Sudiyono, 2001). % lebih kecil dan i satu artinya transmisi harga antara

pasar petani dengan pasar konsumen lemah sehingga
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struktur pasar adalahpersaingan sempurna, juga berarti Dinas Perkebunan. 2012 Volume dan Nilai Ekspor
jika terjadi perubahan harga sebesar 1 % ditingkat pabrik Komoditi Perkebunan Provinsi Riau Tabun 2010
mengakibatkan perubahan harga sebesar 0,74 % —2011. Pekanbaru. Propinsi Riau
ditingkat petani. http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/bun/BUN-
Saran asem2012/Prodtv-Karet.pdfli di akses 9

Saran daalam penelitian ini adalah petani agar September 2012
selalu aktif mencari informasi harga, serta sebaiknya Irawan.B. 2007. Fluktuasi Harga, Transmisi Harga
membentuk kelompok tani dan KUD sehingga posisi dan Margin Pemasaran. Jurnal Analisis
tawar menawar harga karet bisa lebih tinggi. Petani Kebijakan Pertanian. Volume 5 No.4 Desember
jangan memberi campuran ojol dengan sampah kayu 2007:358-373 http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/
atau sejenisnya supaya harga yang di terima lebih tinggi. pdffilles/ARTS-4c.pdf Diakses pada tanggal 9
Pedagang dalam melakukan pemotongan terhadap November 2012.
produksi karet supaya melihat kualitas dan i karet, dan
tidak leluasa menetapkan harga, perlu adanya negosiasi Kompas, 2012. Produktivitas Karet Indonesia Paling
terlebih dahulu dengan petani, dan pemerintah juga Rendah. Jakarta 19 September 2012
membuat kebijakan harga untuk melindungi petani agar Rahmi Al-Mahfuzah. (2013). Analisis Perbandingan
tidak selalu tertekan dengan harga yang ditetapkan oleh Pendapatan Usahatani karet Di Desa Ujung Batu
pedagang Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
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