
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Harga yang berfluktuatif ini digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu fluktuatif 

rendah, sedang, dan tinggi. Harga dengan tingkat fluktuatif rendah terdapat 

pada komoditas kol dan kentang, harga pada tingkat fluktuatif sedang terdapat 

pada komoditas bawang putih, dan kondisi harga pada tingkat fluktuatif tinggi 

terdapat pada komoditas cabai dan bawang merah. Harga yang berfluktuasi 

yang terjadi di Pasar Ngampin diakibatkan jenis komoditas sayuran dan 

pasokan, serta kualitas komoditas sayuran. 

2. Proses terbentuknya harga ini terjadi dengan dipengaruhi oleh adanya 3 

variasi saluran pemasaran dimana pada setiap prosesnya terjadi secara 

simultan, dimulai dari saluran pertama dimana awal terbentuknya harga 

dipengaruhi oleh pedagang 1 dengan informasi, persepsi dan ekspektasi yang 

dimilikinya, kemudian pada saluran kedua harga awal yang terbentuk 

dipengaruhi harga pasar ketika petani membawa ke pedagang 1, dan pada 

saluran ketiga proses terbentuknya harga awal dipengaruhi oleh kualitas 

barang yang dibawa petani kepada pedagang. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga yakni pedagang 

(pengetahuan, persepsi, dan ekspetasi, biaya (biaya tenaga kerja, biaya 

transportasi, biaya pembelian barang dagangan), permintaan dan penawaran, 

pesaing (harga jual), supplier (jarak pengiriman dan kualitas barang), 

kuantitas, dan event (kelangkaan pasokan bawang merah dan keterlambatan 

pengiriman bawang putih).  

5.2. Saran  

Bahasan mengenai proses pembentukan harga di Pasar Ngampin sebelumnya 

masih jarang penelitian yang mengkaji tentang pasar ini. Pada penelitian ini berfokus 

mengenai harga yang terjadi di pasar saja. Sebenarnya masih banyak sudut pandang 
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dan sisi lain yang dapat diteliti, seperti alur distribusi, salah satunya bawang merah 

dan bawang putih yang impor, hubungan kerjasama antara pedagang dan penyuplai 

yang ada, penentapan harga disetiap alur distribusi, dan perilaku penjual dan pembeli 

yang ada di Pasar Ngampin ini. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin 

mengambil topik yang serupa dapat menggali mengenai informasi yang lebih dalam 

di Pasar Ngampin ini, sehingga dapat saling melengkapi informasi serta memberikan 

manfaat yang lebih baik kepada peneliti selanjutnya maupun pembaca. 

Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa proses terbentuknya harga 

dimulai dari informasi, persepsi dan ekspektasi pedagang. Dari penelitian 

sebelumnya, proses terbentuknya harga selalu melihat aspek teknis perdagangan 

seperti ketersediaan barang dagangan, biaya dan keuntungan yang diharapkan. 

Menurut Permana, Bintoro dan Harris, 2006 menunjukkan bahwa penentapan harga 

jual didasarkan dengan jumlah pasokan. Bila jumlah pasokan sayuran tertentu besar, 

maka harga komoditas cenderung turun. Selain itu harga jual juga didasarkan atas 

biaya operasional yang terdiri atas biaya transportasi, biaya bongkar muat, dan biaya 

penyusutan. Jarang sekali yang melihat ketiga aspek perilaku pedagang tadi dalam 

proses terbentuknya harga. Untuk itu, penelitian mendatang diarahkan guna 

membuktikan apakah proses terbentuknya harga dimulai dari informasi, persepsi dan 

ekspektasi pedagang. Perlu juga diteliti mengenai 3 jenis fluktuasi harga sayuran, 

penelitian pada musim yang berbeda, pendalaman mengenai ekspetasi pedagang 

dalam menentukan harga, serta mendalami kebenaran anggapan mengenai permainan 

harga pada sayuran dan tentang adanya mafia harga. 

 


