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BAB IV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Sketsa Harga Sayuran di Pasar Ngampin  

Di pasar Ngampin, kondisi harga yang terjadi pada komoditas sayuran, selama 

bulan februari ini sangat beragam dan berfluktuatif, sehingga harga dikelompokan 

dalam tiga kelompok kelas, yaitu berfluktuatif rendah, berfluktuatif sedang dan 

berfluktuatif tinggi. Harga dengan tingkat fluktuatif rendah terdapat pada komoditas 

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

bawang putih dan bawang merah, serta kondisi harga pada tingkat fluktuatif tinggi 

terdapat pada komoditas cabai. Kondisi harga tersebut dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sketsa Harga Sayuran cabai, kol, kentang, bawang merah, dan bawang putih Februari 2016 

di Pasar Ngampin (Sumber: Diolah 2016) 
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Fluktuasi harga yang terjadi di Pasar Ngampin diakibatkan oleh jenis dari 

komoditi sayuran dan pasokan barang di pasar. Jenis komoditas dari sayuran ini 

menjadi penyebab utama dalam fluktuasi harga pada sayuran di Pasar Ngampin. Hal 

ini diakibatkan oleh kebiasaan para pembeli dipasar dimana dalam membeli sayuran 

setiap harinya pasti mengalami perubahan, dan hanya beberapa jenis sayuran saja 

yang tidak mengalami perubahan dalam pembelian. Sayuran yang pembelianya tidak 

continue biasanya adalah jenis komoditas sayuran daun, dan untuk sayuran yang 

pembelianya mengalami continue biasanya biasanya adalah sayuran pelengkap yang 

digunakan untuk pembuatan bumbu masakan seperti cabai, bawang merah dan 

bawang putih. 

Pasokan menjadi penyebab fluktuasi harga selanjutnya untuk komoditas sayuran di 

Pasar Ngampin. pasokan yang melimpah Untuk beberapa komoditas seperti sayuran 

daun dan umbi pasokanya melimpah, sedangkan untuk sayuran cabai dan bawang 

merah mengalami kelangkaan pasokan yang mengakibatkan harga meningkat.  

Menurut Prastowo, dkk, 2008 ketersediaan suatu barang sangatlah mempengaruhi 

dalam pembentukan harga. Jika dalam suatu pasar ketersediaan pasokan suatu barang 

berada dalam kondisi yang berlebih, maka harga yang terjadi akan relatif stabil, 

sebaliknya jika dalam suatu pasar terjadi kelangkaan pasokan suatu barang maka akan 

mengakibatkan adanya peningkatan harga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa harga yang terjadi di Pasar 

Ngampin ini berfluktuatif, dari yang berfluktuatif rendah, sedang dan tinggi. Pada 

harga berfluktuatif rendah terdapat pada kol dan kentang. Pada komoditas kol harga 

di Pasar Ngampin cenderung stabil yaitu pada kisaran harga Rp 1.500,00-Rp 

3.000,00. Kestabilan harga ini adalah akibat dari pembelian komoditas kol oleh 

konsumen yang tidak continue setiap harinya karena kol biasanya hanya digunakan 

untuk pelengkap ataupun campuran dalam masakan sop. Begitupun juga dengan para 

pembelinya dimana biasanya hanya beberapa orang yang membeli sayuran kol dan 

paling banyak 1-5 orang. Pembelianya juga berbeda-beda ada yang langsung satu 

buah, ataupun setengah karena kebutuhannya hanya sedikit. Akibat dari kebutuhan 
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masyarakat yang sedikit ini menjadikan harga pada komoditas kol menjadi stabil 

Selain dari jenis komoditasnya, kestabilan harga kol di Pasar Ngampin ini juga 

dikarenakan pasokan yang melimpah. Pasokan yang melimpah ini dikarenakan panen 

raya yang terjadi pada petani kol, sehingga membuat harga pada kol di pasar menjadi 

stabil. 

 Pada komoditas kentang juga termasuk dalam fluktuatif rendah. Kentang hampir 

sama dengan komoditas kol, dimana harga kentang cenderung stabil yaitu pada 

kisaran harga Rp4.500,00-Rp 10.000,00. Kestabilan harga pada kentang sama dengan 

komoditas kol, dimana tidak terjadi pembelian secara continue karena kentang tidak 

selalu menjadi kebutuhan sehari-hari bagi konsumen, kebanyakan konsumen membeli 

kentang untuk campuran masakan sop dan juga untuk lauk itu juga tidak setiap hari. 

Sedikitnya kebutuhan masyarakat akan komoditas kentang ini menjadikan harga 

kentang cenderung stabil. Selain itu, harga yang cenderung stabil ini juga dikarenakan 

pasokan yang melimpah di pasar akibat dari adanya panen raya pada petani. 

Pada harga dengan tingkaat fluktuatif sedang terdapat pada komoditas bawang 

putih dan bawang merah. Bawang putih ini sekarang termasuk kedalam komoditas 

import. Bawang putih diimport dari Thailand. Harga bawang putih di tingkat eceran 

pada awal bulan Februari 2016 berada pada kisaran harga Rp25.000,00 kemudian 

mulai menurun sebesar Rp 1.000,00 sehingga harga pada kisaran Rp 24.000,00. 

Harga pada kisaran Rp 24.000,00 ini bertahan sampai pada pertengahan bulan 

Februari, dikarenakan kondisi pasokan masih dapat terpenuhi, akan tetapi pada hari 

ke-13, kondisi harga mulai meningkat dari Rp 24.000,00 menjadi Rp 26.000,00 

kemudian hari ke-14 harga bawang putih ini mulai merangkak naik menjadi Rp 

28.000,00. Naiknya harga ini sebenarnya dikarenakan pasokan bawang putih yang 

datang terlambat dalam pengiriman. Ketika terjadi keterlambatan pengiriman, para 

pedagang besar meningkatkan terhadap harga, karena panik jika kehabisan produk, 

sehingga para pedagang ini mulai menaikan harga. Naiknya harga ini tidak 

berlangsung lama, hanya bertahan selama 4 hari kemudian kembali turun pada 

kisaran harga Rp 26.000,00. 
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Komoditas bawang merah juga termasuk dalam kondisi fluktuatif sedang. 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dicari oleh para 

konsumen di pasar. Bawang merah banyak digunakan untuk bumbu masakan dan 

juga sebagai pelengkap seperti bawang goreng. Konsumen di pasar biasanya membeli 

sekali dan dalam jumlah yang banyak sekitar 1-2 kg. Kondisi bawang merah di Pasar 

Ngampin awalnya cenderung stabil pada kisaran harga Rp 17.000,00 kemudian mulai 

meningkat sampai pada kondisi harga Rp 32.000,00, hal ini dikarenakan oleh pasokan 

bawang merah yang mulai langka di Pasar ngampin. Pasokan yang langka ini 

diakibatkan oleh adanya gagal panen dari produsen. Selain produk yang langka, 

adanya musim hujan mengakibatkan bawang merah susah untuk dikeringkan dan 

menjadi basah serta mudah busuk. Hal ini mengakibatkan harga menjadi meningkat 

drastis di pasar. 

Pada tingkat harga berfluktuatif tinggi terjadi di Pasar Ngampin terjadi pada 

komoditas cabai. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran yang paling banyak 

dibutuhkan dan yang paling sering dicari, bahkan digemari oleh para konsumen di 

pasar. Cabai dimanfaatkan untuk dibuat sambal ataupun dicampurkan dengan bumbu 

yang lain sebagai pelengkap masakan. Di Pasar Ngampin, harga cenderung selalu 

berfluktuatif dan tidak stabil. Harga yang cenderung tidak stabil ini juga dipengaruhi 

kualitas dari cabai sendiri, untuk harga cabai Rp 25.000,00 kondisi cabai sangat 

bagus, sedangkan pada kondisi harga Rp 10.000,00 cabai terlihat sedikit layu. 

Perbedaan kualitas cabai yang dibeli ini juga menjadikan harga di tingkat pedagang 

menjadi tidak stabil. Cabai yang di jual di Pasar Ngampin seringkali terlihat sedikit 

berair dan juga layu, bahkan ada yang busuk Selain dari komoditas, dan kualitas cabai 

adapula karena faktor kelangkaan cabai. Pembelian cabai yang kurang bagus dari 

pedagang di Pasar ngampin seringkali dikarenakan harga dari cabai dengan kualitas 

bagus sangat tinggi. Langkanya komoditas cabai di tingkat petani menjadikan harga 

di pasaran menjadi meningkat. Langkanya cabai di petani adalah akibat dari musim 

hujan yang terjadi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan cabai menjadi gagal 

panen karena banyak terserang penyakit seperti jamur. Gagalnya panen cabai di 
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petani ini berimbas di tingkat pasar, dimana harga menjadi meningkat ataupun 

bahkan bisa menjadi turun karena kualitasnya yang tidak bagus. 

4.2. Proses Terbentuknya Harga Sayuran  

Harga yang terbentuk pada sayuran dipengaruhi oleh saluran pemasaran yang 

terjadi. Pada pembentukan harga ini terdapat 3 saluran pemasaran. Saluran pemasaran 

yang pertama yaitu adalah petani  pedagang 1   pedagang 2 (pedagang di pasar 

pengepul)  pedagang 3 (pedagang pengecer di Pasar Ngampin)  konsumen. 

Saluran pemasaran yang kedua yakni, petani  pedagang 1 (pedagang di pasar 

pengepul)  pedagang 2 (pedagang pengecer di Pasar Ngampin)  konsumen, dan 

saluran pemasaran yang ketiga adalah petani  pedagang 1 (pedagang pengecer di 

Pasar Ngampin  konsumen. 

Pada saluran pemasaran yang pertama proses terbentuknya harga yang terjadi 

dimulai pedagang 1 membeli bahan baku kepada petani. Harga yang terbentuk 

diawal, dimulai dari pedagang 1 yang memiliki informasi, persepsi, dan ekspetasi 

mengenai produk yang akan dijual. Sebelum bertemu dengan petani dan melakukan 

pembelian barang dagangan, terlebih dahulu pedagang 1 memiliki banyak 

pertimbangan sebelum mengambil keputusan harga terhadap barang yang dibelinya. 

Untuk menentukan harga yang tepat tidaklah mudah bagi pedagang 1, karena jika 

hanya asal dalam menentukan harga kemungkinan akan mendapatkan resiko besar 

yaitu kerugian dalam setiap penjualan. Pedagang 1 akan mulai mencari informasi 

yang dapat digunakan sebagai patokan dalam pembelian, diantaranya yaitu informasi 

harga di pasar dan kebutuhan produk di pasar. Setiap harinya pedagang 1 dalam 

melakukan penjualan di pasar akan selalu memperoleh informasi harga barang dan 

bagaimana kebutuhannya pada beberapa hari ini. Informasi harga digunakan untuk 

menentukan harga beli dengan petani sedangkan kebutuhan di pasar untuk 

mengetahui produk apa saja yang laku di pasar dan berapa jumlah barang yang akan 

dibeli nantinya. Terkadang pedagang 1 dalam membeli barang berdasarkan pesanan 

dari pelanggan. Untuk memperoleh informasi di pasar bagi pedagang 1 tidaklah 

susah, hanya tinggal bertanya kepada para pelanggannya sambil melakukan kegiatan 

jual beli. Informasi yang ditanyakan biasanya seputar harga-harga produk yang dijual 
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murah atau mahal harganya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Ibu Poniah sebagai 

berikut: 

“Kalo harga itu kan setiap hari di pasar pasti tau mbak, ada juga yang beli karena pesanan dari 

pelanggan...kan sambil tanya-tanya ke pedagang yang lain sama pelanggannya kan juga pasti 

tau...ini harganya berapa, itu harganya berapa pasti tau mas, sayuran itu mahal atau murah tau 

pasti mas” 

 

Informasi harga sayuran yang diterima oleh pedagang 1 di pasar akan dijadikan 

acuan harga dasar sememntara. Menurut Permana, Bintoro, dan harris, 2006 dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa harga sayuran hari sebelumnya, harga yang yang 

berlaku di pasar besar seperti Pasar Caringin, menjadi acuan sementara harga yang 

akan diberlakukan hari berikutnya. Selain informasi di pasar, pedagang 1 juga 

mendapatkan informasi dari petani terutama mengenai kondisi pasokan barang. Di 

petani pasokan juga terkadang di pengaruhi oleh musim yang sedang terjadi. Musim 

yang tidak menentu terkadang juga berakibat pada pasokan. Pasokan yang melimpah 

di petani akan mengakibatkan pasokan di pasar juga melimpah, hal ini menyebabkan 

harga menjadi turun ditambah dengan produk yang melimpah tersebut bukan 

merupakan salah satu produk yang sering dibeli oleh konsumen, berbeda dengan 

barang yang langka dari petani akibat musim sehingga harga di pasar juga menjadi 

mahal, ditambah dengan barang yang dibeli banyak dibutuhkan oleh konsumen di 

pasar. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Mas Ismail sebagai berikut: 

“kalo mau nentukan harga itu lihat barangnya dulu gimana di petani mas…sekarang itu musimnya 

kan gak nentu, nah musim yang gak nentu itu akibatnya ya dipasokan mas….kalo dari petanine itu 

barangnya banyak ya pasokan dipasar kan pastinya ya banyak mas apa lagi ditambah yang beli 

jarang, nah itu harganya turun mas, tapi kalo barang dari petani itu udah mulai langka, ya gimana 

lagi hargane pasti naik mas ditambah barangnya banyak yang butuhke , pasti cepet lakunya 

…biasanya begitu mas”  
 

Berikut ditambah dengan wawancara Bapak Susono: 

“keadaan petani itu ya begini mas…berpegang pada harga hasil panen mas, nanti tengkulak yang 

nentukan harganya, soalnya dijual ke tengkulak mas…kalo pasokannya lagi melimpah, harganya 

ya seadanya mas, pasti turun, tapi kalo pas barangnya sedikit gitu wah ya naik mas harganya mas, 

ya gitulah mas harga di sayuran itu… 

 

Keadaan baik melimpah atau langka akan mempengaruhi kondisi harga jual 

produk. ketersediaan suatu barang sangatlah mempengaruhi dalam pembentukan 

harga. Jika dalam suatu pasar ketersediaan pasokan suatu barang berada dalam 
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kondisi yang berlebih, maka harga yang terjadi akan relatif stabil, sebaliknya jika 

dalam suatu pasar terjadi kelangkaan pasokan suatu barang maka akan 

mengakibatkan adanya peningkatan harga (Prastowo, dkk, 2008). 

Setelah mengetahui kondisi di pasar dan kondisi pasokan di petani, pedagang 1 

mempertimbangkan berapa jumlah yang akan dibeli. Jumlah yang akan dibeli ini 

nantinya akan mempengaruhi penentuan harga beli dengan acuan dasar  dari 

informasi yang telah didapat, baik kondisi di petani dan juga kondisi di pasar. Sangat 

dihindari oleh pedagang 1 kondisi penjualan produk yang mengakibatkan kerugian 

sehingga pertimbangan pedagang 1 harus sesuai. Pembelian oleh pedagang 1 kepada 

petani terkadang juga didasarkan kondisi keuangan yang dimiliki. Hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“kalo ambil barang di petani itu dikira-kira dulu mas, kalo di pasar kondisinya mendukung banyak 

yang membutuhkan ya belinya di petani banyak, kalo cuma sedikit kan rugi mas, banyak yang 

pada beli kog bawa cuman sedikit...terus kan ya harus disesuaikan sama budgetnya mas 

mampunya berapa” 

 

Barang yang dibeli nantinya oleh pedagang 1 akan dijual kembali di pasar 

selanjutnya kepada para pelanggannya yang disebut juga dengan pedagang 2. 

Pedagang 1 memiliki pandangan bahwa akan mudah dalam melakukan penjualan di 

pasar. Hal ini dikarenakan banyaknya pelanggan yang dimiliki sehingga mudah untuk 

menjual produknya, baik pada saat harga murah ataupun harga mahal pelanggan akan 

tetap selalu membeli dari pedagang 1, sehingga dalam masalah penjualan pedagang 1 

tidak khawatir dengan pemasarannya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Mas 

Ismail sebagai berikut:    

“jual barang disini bisa dibilang mudah mas, soalnya banyak yang beli udah banyak juga 

pelanggannya...untungnya kalo udah punya pelanggan kan gitu mas, gampang jualnya...gak usah 

nawarin ke pembeli yang lainnya....mahal ya dibeli murah apalagi kan mas...” 

 

Barang yang dijual ke pedagang 2 akan lebih mudah diterima ketika harga yang 

diberikan sesuai dengan harga yang ada di pasar. Menurut Sukirno (2002) dalam 

Widyasari, (2013) keadaan disuatu pasar dikatakan dalam dalam keadaan seimbang 

atau ekuilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga 

tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. 
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Setelah mendapatkan barang di petani, pedagang 1 membawa dan menjual 

barang tersebut ke pasar karena bagi pedagang 1 menjual ke pasar dapat dengan 

mudah mendapatkan keuntungan. Harga penjualan barang ini disesuaikan dengan 

harga pasar yang sebelumnya telah didapatkan informasinya dari para pelanggannya 

di pasar. Sesampainya di pasar, pedagang 1 langsung memberikan barang kepada 

para pelanggannya. Jika ada yang telah memesan, maka langsung membayar saat itu 

juga dengan harga yang telah disepakati pada saat pemesanan. Barang yang belum di 

pesan akan dijual kepada para pelanggan yang lainnya dan untuk mencapai 

kesepakatan harga yang sesuai antara pedagang 1 dan pedagang 2 di pasar biasanya 

akan terjadi tawar-menawar terlebih dahulu.  Harga di tingkat pedagang 1 ini bisa 

menjadi naik, ataupun turun tergantung dari kondisi permintaan di pasar. Ketika 

keadaan di pasar, banyak pedagang 2 yang membutuhkan barang tersebut maka harga 

meningkat dari harga sebelumnya, sebaliknya ketika keadaan di pasar sedang tidak 

banyak membutuhkan seperti halnya pasokan dari pelanggan masih banyak maka 

harga dari pedagang 1 akan turun. Harga turun ini biasanya diakibatkan masalah 

pengiriman yang mengakibatkan penumpukan karena stok masih banyak. Menurut 

(Dwi Sutami, 2005), masalah pengiriman yang ada di pasar dapat mempengaruhi 

harga menjadi turun karena pedagang mengirim barang tanpa harus mengetahui 

kondisi stok di pedagang itu masih ada atau sudah habis sehingga sering terjadi 

penumpukan barang. Harga jual yang naik juga kerap terjadi ketika terdapat 

pedagang 2 yang membeli secara mendadak dikarenakan kebutuhan konsumennya 

yang memesan mendadak. Pembelian secara mendadak oleh para pedagang 2 ini 

tidak terjadi hanya satu orang saja melainkan bisa 5-10 pedagang 2 di pasar tersebut. 

Lain halnya dengan pedagang 2 yang telah memesan terlebih dahulu, biasanya 

melalui telepon sehingga bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini diperjelas dengan 

pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ disini mas, harga dari tengkulak itu setiap waktu bisa berubah mas, bisa naik bisa turun 

tergantung berapa banyak pedagang yang beli sama tengkulak-tengkulak itu mas. Turun itu 

biasanya karena stok itu kan datang terus mas, kondisi banyak stok datang terus kan jadi 

melimpah mas.... Pedagang-pedagang sini juga itu kan udah punya langganan pedagang-pedagang 

di luar kota, sama pedagang-pedagang pengecer di pasar-pasar lain, jadi sewaktu-waktu para 

pedagang ini bisa pesan mendadak mas….nah pas pesan mendadak itu mas kita juga belinya itu 

mendadak, keadaan mendadak itu tidak cuma satu pedagang tok yang ngalami, itu bisa 5-10 
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pedagang bisa sama-sama kayak gitu mas…nah pas banyak yang butuh gitu harganya itu bisa jadi 

langsung naik mas, soalnya waktu itu kejadian, di cabai mas harga awal itu cuman Rp 20.000,00 

mas…nah itu cuma bertahan selama beberapa jam aja mas, harganya naik jadi Rp 25.000,00 

soalnya banyak pedagang yang udah pada ngantri lagi buat beli…  tapi ada juga yang langganan 

sama tengkulaknya, jadi tinggal telpon atau sms, pesen segini gitu mas….” 

 

Interaksi antara pedagang 1 dan pedagang 2 menunjukan adanya hubungan 

permintaan yang berpengaruh terhadap terbentuknya harga.  Hal ini sejalan dengan 

teori permintaan dimana dari sisi pembeli (demand, D) semakin banyak barang yang 

ingin dibeli akan meningkatkan harga, sementara dari sisi penjual (supply, S) semakin 

banyak barang yang akan dijual akan menurunkan harga (Prastowo, dkk, 2008). 

Setelah kesepakatan harga antara pedagang 1 dan pedagang 2 sudah terjadi, maka 

barang akan dibeli oleh pedagang 2 sesuai dengan kebutuhannya. Barang yang dibeli 

dari pedagang 2 terlebih dahulu akan dicek ulang kondisi barangnya. Pengecekan 

barang ini dilakukan untuk melihat apakah ada yang rusak ataupun yang tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Pujiono sebagai 

berikut: 

“beli barang sesuai kebutuhan aja mas...biar gak berlebihan lagian juga cuman sesuai pesanan... 

nanti ini sebelum dikirim di cek lagi mas, bagus apa tidak barangnya, rusak atau tidak 

barangnya...biar puas yang beli to mas” 

 

 Terkadang memang sering terjadi kerusakan pada barang dagangan dan 

langsung dibeli oleh pedagang 2 tanpa dilakukan pengecekan ulang, sehingga ketika 

dijual kembali dan dikirimkan kepada pelanggannya, pedagang 2 mendapatkan 

komplen karena barangnya kurang bagus. Oleh sebab itu sebelum melakukan 

penjualan barang selanjutnya, pedagang 2 melakukan pengecekan ulang dengan cara 

memilah-milah barang yang bagus dan yang kurang bagus. Seperti halnya pada kasus 

barang cabai dimana cabai yang diinginkan oleh pedagang 2 adalah cabai merah, 

pedagang 2 tidak melakukan pengecekan ulang bagaimana kondisi cabai tersebut 

apakah merah semua atau tidak. Pada saat itu juga salah satu pelanggan dari 

pedagang 2 membeli cabai merah dan langsung datang kepasar. Setelah  memilih-

milih cabai yang akan dibeli ternyata pelanggan menemukan bahwa cabai merah 

dalam satu wadah tercampur dengan cabai hijau, kemudian pelanggan komplen 

dengan pedagang 2 karena cabai yang dibeli tidak sesuai dengan yang pembeli 
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inginkan. Untuk itulah pedagang 2 setiap kali setelah membeli barang akan 

melakukan pengecekan ulang dengan cara memilah-milah. Dari sisi harga, harga 

untuk barang yang dijual oleh pedagang 2 menggunakan harga beli hasil kesepakatan 

oleh pedagang 1 dan pedagang 2. Harga beli akan menjadi dasar penentuan harga 

selanjutnya, “ ketika harga beli tinggi maka dasar untuk harganya juga pasti akan 

mengikuti harga tersebut, begitu juga sebaliknya ketika harga beli rendah maka harga 

juga akan mengikuti. Biasanya pedagang tidak hanya sekedar membeli tanpa bertanya 

mengenai penyebab harga produk menjadi mahal ataupun malah turun. Hal ini 

diperjelas dengan pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ya kalo hargane sayuran macam gini, ya macam-macam mas…tergantung belinya berapa, kalo 

harganya mahal ya dari kitanya nambah buat cari untungnya mas, kalo belinya murah, kita ya 

paling jualnya juga seadanya…jadi semuanya itu tergantung belinya berapa gitu mas….kadang 

kan kalo mahal kita juga sering dikasih tau, kenapa kog mahal, entah gagal panen atau malah 

panen raya, pada busuk atau apalah gitu mas… jadi kita tau mas gak cuman beli terus 

udah…sambil cari-cari info-info gitulah mas” 

 

Sama halnya dengan pedagang 1, pedagang 2 juga memiliki  banyak pelanggan 

untuk penjualan barangnya. Pelanggan dari pedagang 2 ada yang berada diwilayah 

sekitar, dan ada juga yang wilayah luar daerah pasar salah satunya daerah Semarang 

dan kebanyakan adalah  pedagang di pasar tradisional dan juga pedagang besar yang 

bisa juga disebut sebagai pedagang 3. Untuk daerah wilayah sekitar, para pelanggan 

biasanya langsung datang ke pasar untuk membeli barang yang dibutuhkan. 

Sesampainya di pasar, pedagang 2 dan pelanggannya akan melakukan tawar-

menawar dalam membeli harga, pelanggan memilih barang terlebih dahulu untuk 

nantinya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pedagang di pasar tradisional 

biasanya tidak terlalu mementingkan kualitas dalam membeli barang sehingga barang 

yang dibeli tidak tergantung dengan kualitasnya, berbeda dengan pasar besar dimana 

kualitas juga mempengaruhi dari cara pembeliannya. Berbeda dengan pelanggan yang 

ada disekitar wilayah pasar, untuk pelanggan daerah yang jauh atau diluar wilayah 

biasanya akan menghubungi pedagang 2 untuk memesan barang yang dibutuhkan. 

Dalam hal ini pedagang 2 mempersiapkan barang dari pelanggan yang memesan dan 

kemudian melakukan pengiriman barang. Harga untuk barang yang dipesan tentunya 

akan berbeda dengan pelanggan yang datang langsung ke pedagang 2. Untuk harga 
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akan ditambahkan dengan biaya pengiriman barang ke pelanggan. Hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“pelangganya ya ada yang dari luar sini, ada juga yang dari pasar-pasar sekitar sini.. kalo yang 

dari luar sini biasanya dari wilayah semarang, mas itu biasanya kita yang ngirim, jadi dari sana 

nambah ongkos untuk kirim mas…kalo yang pasar-pasar tradisional pedagangnya pada datang 

kesini sendiri, tapi belinya ya secukupnya gitu mas, gak langsung banyak ditambah kalo di pasar 

tradisional memang tidak tergantung sama kualitasnya kalo beli mas, seadanya” 

 

Barang yang telah dibeli dari pedagang 2 oleh pedagang 3 akan dipasarkan atau 

dijual kembali kepada konsumen akhir di pasar tempat berdagangnya pedagang 3. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh pedagang 3 di pasar yaitu melakukan pemilahan 

ulang, agar barang kelihatan layak untuk dijual sehingga banyak konsumen yang 

membeli dan tidak banyak komen dari pembeli seperti dibilang jelek produknya. Hal 

ini diperjelas dengan pernyataan Ibu Miah sebagai berikut: 

“ ini lagi pilih-pilih, soalnya ada yang busuk, gak milih tadi soalnya, nanti kalo langsung dijual 

banyak yang komen….walah kog jelek-jelek kaya gini, seperti kemarin pas beli cabai…” 

 

Proses penjualan dari pedagang 2 ke pedagang 3 akan berbeda dengan proses 

penjualan pedagang 3 ke konsumen akhir. Proses penjualan dari pedagang 2 biasanya 

akan dijual perkilo, sedangkan penjualan di dari pedagang 3 ke konsumen akhir bebas 

secara eceran sehingga konsumen dapat membeli sesuai dengan keinginannya. Hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan keinginan setiap konsumen dalam melakukan 

pembelian sayuran. Terkadang ada konsumen yang membeli banyak, tapi ada juga 

yang membeli hanya untuk kebutuhan memasak hari itu saja. Dari segi harga, acuan 

dasar harga jual dari pedagang 3 adalah harga belinya ditambah harga untuk 

keuntungan bagi pedagang 3. Akan tetapi karena kebiasaan para konsumen yang 

melakukan pembelian dalam jumlah sedikit, mengakibatkan pedagang 3 harus secara 

spontan untuk menetapkan harga.  Kebanyakan tidak membeli perkilo melainkan 

membeli secara campuran seperti untuk bahan baku sayur sop, sayur lodeh dan 

macam-macam lainnya, sehingga secara spontan pedagang menetapkan harga, tapi 

untuk konsumen yang membeli dalam jumlah perkilo, maka pedagang 3 menetapkan 

harga seperti awal yaitu berdasarkan harga beli dengan penambahan harga kurang 

lebih Rp1.000,00-Rp2.000,00 untuk pengambilan keuntungan. Hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Ibu Miah berikut ini: 
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“ ya kadang ada yang beli sayuran ini… ini sedikit aja…seperti sayuran-sayuran itu biasanya 

orang-orang pada beli sop-sopan….Mbah tuku sop-sop’an Rp 2.000,00 saja…atau kalo gak  Mbah 

tuku lodehan Rp 3.000,00 mbah… ya biarkan aja, soalnya kalo dipasar-pasar gitu biasanya beli 

secukupnya saja…tapi ada yang beli sayuran seperti kol itu… Mbah beli kolnya separo aja, atau 

kalo tidak…Mbah potongkan kolnya sedikit aja…kalo itu saya secara spontan yang ngasih 

harga..kadang juga ada yang beli langsung perkilo, itu biasanya seperti kentang…harganya ya tadi 

belinya berapa, terus ditambahi Rp 1.000,00-Rp 2.000,00” 

 

Biaya merupakan salah satu acuan dalam penentuan harga jual produk barang, 

sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan 

kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya 

produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan 

(Swastha & Irawan, 1990). 

Pada saat pembelian, konsumen juga seringkali menetapkan harga sendiri, seperti 

“ Buk beli kolnya Rp2.000,00 aja”, sehingga bagi pedagang 3 juga sering 

kebingungan bagaimana menentukan jumlah yang akan dikasih ke pembeli, karena 

terkadang dengan kondisi harga yang tidak menentu, jumlah barang yang akan 

dikasih ke pembeli dengan harga segitu akan sedikit. Tapi lama-kelamaan pedagang 3 

juga sudah terbiasa melayani pembeli seperti itu, yaang terpenting bagi pedagang 

sendiri adalah bagaimana agar bisa mendapatkan untung atau paling tidak bisa 

mengembalikan modal. 

Pada saluran pemasaran yang kedua, proses terbentuknya harga dimulai dari 

petani yang membawa hasil panen mereka untuk ditawarkan kepada pedagang 1 

dipasar. Petani yang membawa hasil panen mereka ke pasar biasanya berasal dari 

petani desa yang dekat dengan wilayah pasar. Para petani menjual hasil panenan 

mereka ke pasar ketika kondisi melimpah seperti pada waktu musim hujan dimana 

pada waktu musim hujan kondisi pasokan petani melimpah. Hal ini diperjelas dengan 

pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ Dari desa sini juga ada..biasanya kalo panenan banyak seperti sewaktu musim hujan, itu kan 

banyak panennya, terus pada jual langsung ke pedagang pasar” 

 

Menurut Sukirno (2002) dalam Widyasari, (2013)  harga suatu barang  dan 

jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan 

keseimbangan dalam suatu pasar. Harga jual untuk produk yang dibawa petani 

kepada pedagang 1 bukan berdasarkan penentuan dari petani melainkan 
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menyesuaikan harga pasar yang ada. Selain dari harga pasar yang ada, pedagang 1 

juga melihat dari segi kualitas barang serta kebutuhan dari pedagang 1 sendiri. Dari 

sisi kualitas barang, tentunya pedagang 1 memilih kualitas yang bagus karena 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari pedagang 1, sedangkan dari 

sisi kebutuhan pedagang 1, minat untuk membeli dari pedagang 1 disesuaikan dengan 

berapa jumlah yang dibutuhkan pedagang 1. Barang yang dibeli dari petani kemudian 

dijual kembali kepada pedagang 2 dengan harga beli barang sebagai acuan harga 

jualnya dan ditambahkan untuk menambahkan pendapatan bagi pedagang 1. Bagi 

pelanggan pedagang 1 yang berada di wilayah luar kota, maka akan ditambahkan 

biaya transportasi.  

Begitu juga dengan pedagang 2, setelah melakukan pembelian barang dagangan 

dari pedagang 1 acuan harga jual dari pedagang 2 adalah harga beli barang 

dagangannya dan ditambahkan dengan beberapa jumlah harga untuk pendapatan bagi 

pedagang. 

Pada saluran pemasaran yang ketiga, harga terbentuk setelah terjadi kesepakatan 

harga antara petani yang membawa hasil panenannya ke pasar dengan pedagang 1. 

Kesepakatan harga yang terjadi yakni pada saat dilakukan tawar-menawar. Dari 

pedagang 1 sendiri pada saat melakukan penawaran juga melihat dari sisi kualitas 

produk yang dibawa oleh petani ke pasar. Ketika barangnya kurang bagus maka harga 

yang akan ditawarkan oleh pedagang 1 kepada petani akan rendah, dan sebaliknya 

ketika barang bagus maka kemungkinan harga akan ditingkatkan, akan tetapi dalam 

penelitian ini harga yang diberikan kepada petani sangat rendah karena kualitas hasil 

panen yang dibawa oleh petani kurang bagus dan layu. Menurut Mayasari, 2009 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas yang baik dari suatu produk 

selalu diinginkan oleh pembeli walaupun di pasar tradisional. Untuk harga jual ke 

konsumen terhadap produk tersebut juga tidak akan mahal karena dapat dilihat dari 

kualitas barang tersebut, sehingga konsumen enggan untuk membelinya. 

Berdasarkan saluran pemasaran yang ada, harga yang terbentuk berbeda satu 

dengan yang lainnya. Pada saluran pertama harga awal terbentuk berdasarkan 

pengetahuan, persepsi dan ekspetasi pedagang, kemudian pada tahapan kedua harga 
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awal terbentuk dengan mengikuti harga pasar yang ada, dan pada saluran ketiga harga 

terbentuk berdasarkan kualitas barang yang dijual. 

 

4.3. Faktor-Faktor Pembentuk Harga Sayuran di Pasar Ngampin  

Naik turunnya harga pada kurun waktu tertentu, bukanlah tanpa suatu alasan, 

akan tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu 

pengetahuan pedagang, persepsi pedagang, ekspetasi pedagang, biaya terdiri dari tiga 

biaya (biaya transportasi, biaya pembelian barang dagangan, biaya tenaga kerja), 

permintaan dan penawaran, pasokan barang atau kuantitas, pesaing, supplier, rantai 

pasok, kualitas, dan event. 

4.3.1. Pengetahuan Pedagang 

Pada dasarnya pengetahuan menjadi sumber utama dalam segala hal termasuk 

dalam berdagang. Bagi pedagang pengetahuan menjadi modal awal untuk 

menentukan apa yang ingin dijual, berapa kebutuhannya, bagaimana cara 

menjualnya, dan kepada siapa barang tersebut dijual. Pada proses terbentuknya harga, 

pengetahuan dari pedagang menjadi modal awal sebelum membeli dan melakukan 

penentuan harga. Ketika akan membeli barang, pedagang biasanya memiliki 

informasi harga produk yang ada di pasaran, setelah mengetahui harga yang ada 

dipasar maka pedagang 1 mulai menentukan berapa jumlah yang akan dibeli,  dan 

juga melihat bagaimana kualitasnya. Sebelum melakukan pembelian produk, terlebih 

dahulu pedagang 1 mengetahui informasi harga sayuran dari pedagang lain di pasar, 

dalam mencari informasi biasanya pedagang 1 bertanya mengenai harga rata-rata 

untuk sayuran pada saat itu, selain itu pedagang 1 juga mencari tahu tentang kondisi 

permintaan produk di pasar itu. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Pujiono, 

sebagai berikut: 

“Saya tanya-tanya dulu mas di pasar itu gimana sambil jualan  sambil tanya harganya di pasar.  

Kadang kalo di pasar itu gak pasti mas harganya berubah-ubah....” 

Setelah mendapatkan informasi, maka pedagang 1 mulai menentukan berapa 

jumlah yang harus dibeli agar nantinya bisa sesuai dengan pendapatan yang 

diinginkan pedagang 1. Selain menentukan berapa jumlah yang dibeli, pedagang 1 
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juga mempertimbangkan dari sisi kualitas produk yang dibeli. Bagus tidaknya kondisi 

sayuran sangat mempengaruhi harga, hal ini berkaitan dengan persepsi para 

konsumen dimana jika harga mahal maka kualitas barang bagus, dan jika harga 

rendah maka kualitas kurang begitu bagus. Oleh karena itu, kondisi sayuran yang 

dipilih oleh pedagang 1 juga akan mempengaruhi dalam pembentukan harga 

nantinya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Pujiono sebagai berikut: 

Awal saya jualan ke pasar mas, mencoba ke tetangga saya yang juga salah satu pelanggan saya 

sekarang...saya tanya kalo di pasar bagaimana kualitasnya yang laku di pasaran itu seperti 

apa....dia jawab gini mas “kalo di pasar itu sama aja kayak yang lain, tapi kalo barangnya jelek 

ya murah, kalo bagus ya lumayan harganya” seperti itu mas katanya....jadi sekarang kalo saya 

masok ke dia ya kalo bisa yang kualitasnya super, kalo dapetnya yang kecil ya gimana lagi mas 

resiko...iya kan mas... 

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa pedagang 1 sebelum membeli 

produk untuk di pasarkan biasanya akan melakukan pertimbangan dari informasi 

yang telah didapatkan dari pasar. Dari penelitian sebelumnya Permana, Bintoro dan 

Harris, 2006 mengungkapkan bahwa informasi sangat dibutuhkan oleh bandar sayur 

terutama informasi harga. Informasi diperoleh dari grosir dan perantara di pasar 

induk. Informasi itu diperoleh sebelum melakukan pembelian sayuran dari para petani 

produsen dengan menggunakan sarana telepon.  

4.3.2. Persepsi Pedagang 

Pada proses terbentuknya harga, setelah pedagang 1 memperoleh produk dan 

telah mengetahui bagaimana kondisi permintaan di pasar maka pedagang 1 berani 

memperkirakan harga untuk produknya yang akan dijual. Biasanya pedagang 1 dalam 

menentukan harga jualnya mengikuti keadaan harga yang ada di pasar. Ketika harga 

produk yang dijual di pasaran murah, maka akan mengikuti harga murah, sebaliknya 

ketika harga naik maka akan mengikuti harga tersebut. Hal ini diperjelas dengan 

pernyataan Mas Ismail sebagai berikut: 

“Masalah harga itu kita mengikuti pasar mas... biasanya tergantung banyak sedikitnyabarang di 

pasar, kalo barangnya langka mahal, kalo barang banyak ya turun...” 

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan harga produk 

sewaktu di pasar, yaitu adanya permintaan mendadak dari para pelanggan sehingga 

sering kali pedagang 1 meningkatkan harga karena produk yang dibawanya 
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kebanyakan adalah pesanan dari pelanggan yang lain. Hal ini diperjelas dengan 

pernyataan Ibu poniah sebagai berikut: 

“ kadang kebutuhan di pedagang tidak pasti mas, karena pedagang itu kan punya pelanggan 

masing-masing, kadang sudah hafal kebutuhannya berapa, tapi kadang ada juga yang minta 

nambah nah itu kadang mendadak permintaannya.... kalo dadak kan repot mas, lha itu gimana 

caranya agar dapat barangnya secepat mungkin kan mas.. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa pedagang 1 memiliki persepsi 

sendiri dalam proses terbentuknya harga, yaitu mengikuti harga yang ada di pasar dan 

pertimbangan lain seperti kebutuhan mendadak dari pelanggan di pasar. 

4.3.3. Ekspetasi Pedagang 

Setelah mengetahui keadaan pasar dan berani memperkirakan harga, maka 

pedagang 1 dapat mengambil keputusan dalam menentukan harga. Hal ini 

dikarenakan adanya harapan dari pedagang 1 yang diikuti dengan pertimbangan, 

diantaranya yaitu pedagang 1 berani menjual ke pasar karena telah memiliki banyak 

pelanggan, kemudian pedagang 1 berani menjual mahal produknya, karena produk 

tersebut banyak yang membutuhkan, ketika banyak para pelanggan yang 

membutuhkan maka produk akan laku terjual di pasar. Selanjutnya ketika produknya 

tidak laku terjual di pasar karena sudah banyak yang memasok di pelanggan maka 

biasanya akan menjadi resiko bagi pedagang 1 karena pelanggan akan tetap membeli 

tapi dengan harga yang murah sehingga produk dijual dengan harga yang lebih murah 

dari harga awal kepada para pelanggannya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Ibu 

Poniah sebagai berikut: 

“Kalo pemasok disini itu biasanya udah punya pelanggan masing-masing mas, jadi enak kalo 

bawa barang pasti habisnya....apalagi kalo ngepasi harga mahal, wah ws pasti lumayan 

pendapatannya....tapi kalo misalnya kebanyakan pelanggannya itu barangnya masih banyak, mau 

gak mau jualnya murah daripada dibawa pulang lagi kan jadi sayang to mas....” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa pedagang 1 dalam melakukan 

penjualan di pasar telah memiliki beberapa pertimbangan yang digunakan untuk 

mengambil keputusan dengan harapan produknya akan laku di pasaran. 

4.3.4. Biaya Pemasaran 

Biaya merupakan hal yang paling utama dalam penentuan harga bagi suatu 

barang, sama halnya dengan sayuran. Pada penelitian ini biaya yang dikeluarkan 
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terdiri dari tiga hal, yakni biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan biaya pembelian 

barang dagangan. Menurut Permana, Bintoro dan Harris, 2006 dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa biaya merupakan bagian dari marjin pemasaran yang terdiri 

dari biaya transportasi, bongkar muat, biaya tarif pasar dan biaya penyusutan. 

4.3.4.1. Biaya Transportasi  

Pada penelitian ini, biaya untuk transportasi biasanya digunakan oleh para 

pedagang untuk mengirimkan barang atau untuk mengantarkan pedagang yang akan 

berangkat ke pasar. Pedagang sayuran di Pasar Ngampin, mengeluarkan biaya 

transport untuk pergi ke Pasar Ngasem membeli sayuran, setelah itu pergi ke pasar 

Ngampin untuk berjualan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Ibu Miah sebagai 

berikut: 

“ kalo ke pasar, ya buat naik angkot terkadang Rp 20.000,00..itu terkadang selama 4 hari, atau 

terkadang berapa gitu…itu untuk ke Ngasem. Terus angkotnya ke Ngampin itu Rp 15.000,00” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa Ibu Miah sebagai pedagang 

sayur memang biasanya mengeluarkan biaya untuk transportasi mengantarkan beliau 

ke Pasar Ngasem dan kemudian ke Pasar Ngampin. 

Selain untuk mengantarkan pedagang seperti Ibu Miah sebagai pedagang sayur, 

biaya transportasi juga dikeluarkan untuk pengiriman barang kepada konsumen yang 

memesan, pernyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Poniah sebagai 

berikut: 

“ biaya itu keluar salah satunya untuk pengiriman barang mas, kalo misalnya yang pesan jauh, 

ya agak lumayan mas, tapi kalo cuma ambarawa, atau masih sekitar sini ya paling berapa gitu 

mas, terkadang kalo barangnya agak jelek karena ada apa di jalan gitu mas, ya nanti harganya 

mereka minta diturunkan”  

Biaya transportasi biasanya akan mengarah pada penggunaan  banyak 

sedikitnya bahan bakar kendaraan dan  juga terkadang bisa dikarenakan penggunaan 

alat transportasi itu sendiri seperti, motor atau mobil. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Pujiono sebagai berikut: 

“ kalo perolehan untung itu gak seberapa mas, paling itu kan juga dipotong untuk bensin juga 

kan pakainya motor”menu 

Selanjutnya ditambah dengan pernyataan oleh Mas Ismail sebagai berikut: 
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“Ya biaya yang keluar utama itu biaya ngirim itu mas, terkadang bapak saya kalo ngirim 

biasanya pake elsape, biayanya Rp 470.000,00 kurang lebih segitu” 

Berdasarkan pernyataan-peryataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini, harga juga dipengaruhi oleh biaya transportasi, dimana biaya ini keluar 

akibat adanya biaya untuk pengiriman dari barang yang dipesan, biaya untuk 

mengantarkan, serta biaya untuk pengisian bahan bakar dan jenis kendaraan yang 

digunakan. Pada penelitian sebelumnya menurut Permana, Bintoro dan Harris, 2006 

mengungkapkan bahwa biaya transportasi (pengangkutan) merupakan biaya yang 

dikeluarkan pedagang untuk mengangkut barang dagangan dari pasar penampungan 

ke pasar pengecer. 

4.3.4.2. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk 

mengganti jasa yang diberikan dalam bentuk uang sebagai upah. Tenaga kerja yang 

dikeluarkan bisa dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Pada umumnya jika kita 

memiliki pekerja maka kita akan menggunakan tenaga kerja mereka untuk 

membantu. Pada penelitian ini tenaga kerja orang lain untuk membantunya dalam 

berjualan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ disini saya dibantu mas, itu adik saya, tapi terkadang juga sendiri kalo dia gak bisa 

bantu…jadi saya kalo berdagang ya harus mikir juga, nanti buat tenaga kerjanya” 

Selain itu, kebutuhan tenaga kerja, diperjelas oleh Mas Ismail sebagai berikut : 

“ ya kalo tenaga kerja itu kadang buat angkut ke kios saya, menurunkan dari mobil gitu, itu juga 

paling beberapa orang pekerja disini mas… kana da banyak disini yang jadi kuli panggul, tapi 

saya juga sering bantu…nurunin juga gak semua kan, cuma 4-5 karung saja”  

Berdasarkan pernyataan Ibu Poniah dan Mas Ismail tersebut dapat disimpulkan 

bahwa beliau juga memperhitungkan mengenai biaya tenaga kerja yang digunakan 

untuk membantu pekerjaannya seperti mengangkat barang ke dalam kios. Adapun 

pedagang yang tidak menggunakan tenaga kerja orang lain, melainkan dengan  

dikerjakan sendiri, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Pujiono sebagai 

berikut: 
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“ saya kalo bawa 75 kg, kadang dapatnya cuma berapa mas…katakanlah 75 kg itu dapat Rp 

75.000,00, nanti masih dipotong yang lainnya, buat motor, buat tenaganya, buat angkut-angkut 

juga kan mas… kadang kalo gitu ambil untung Rp2.000,00 untuk jualan, atau Rp 1.000,00” 

Berdasarkan pernyataan Bapak Pujiono, dapat disimpulkan bahwa, biaya tenaga 

kerja yang digunakan akan tetap masuk dalam perhitungan sehingga nantinya dapat 

mengira-ira untuk penentuan harga jual. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

biaya tenaga kerja secara tidak langsung mempengaruhi harga, seperti halnya 

mengeluarkan biaya ini untuk pengangkutan barang, biaya kerja berjualan sehingga 

akan mempengaruhi nantinya tingkat pengembalian dari pedagang itu sendiri, oleh 

karena itu biasanya pedagang juga akan menaikkan harga dari harga beli sebelumnya. 

Menurut Permana, Bintoro dan Harris 2006 dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa biaya tenaga kerja yang digunakan adalah biaya bongkar muat. Biaya bongkar 

muat adalah biaya yang dikeluarkan pedagang untuk menyewa tenaga kerja lepas 

guna mengantarkan sayuran dari kendaraan ke lokasi pembeli. 

4.3.4.3. Biaya Pembelian Barang Dagangan 

Pedagang yang hendak berjualan hal yang paling utama adalah menyiapkan 

barang dagangan, dan sering kita ketahui bahwa biasanya kebanyakan pedagang akan 

melakukan pembelian terhadap barang-barang apa saja yang mau dijual. Pada 

penelitian ini pedagang di Pasar Ngampin juga melakukan pembelian barang 

dagangan terlebih dahulu sebelum mereka berjualan. Untuk pedagang sayur barang 

dagangan yang dibeli adalah sayur-sayuran, hal ini diperjelas dengan pernyataan oleh 

Ibu Miah sebagai berikut: 

“ Terkadang kentang ½ kwintal, keningkir, kenci, sayuran hijau sawi,slobor (sawi putih), kol, 

kentang, jipang, tomat, cabai, cabai merah, cabai rawit, cabai setan, Kol paling tidak ya 15 

kg,….kentang 50 Kg, tidak pasti, cabai 5kg cabai merah, kalo sewaktu mahal-mahalnya itu bisa 

Rp500.000,00-Rp 800.000,00 buat dagang aja” 

Begitu juga dengan pedagang bumbu, hal ini sesuai dengan ungkapan Nenek 

Sintiah sebagai berikut: 

“kalo pagi itu dua ratus ribu (200.000).....lebih kadang-kadang kalo sama beli telur...... Ya buat 

beli itu to...ada bawang merah-bawang putih, ada telur seperti itu...minyak, gandum, ada gula... 

lima ratus ribu (500.000), sekali beli lima ratus (500.000), tapi kalo beras juga sampai tujuh 

ratus (700.000), tinggal banyak sedikit yang berbelanja kan nu....... banyak sedikitnya yang 
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belanja.... semua itu komplit sembilan ratus (900.000) kalo belinya langsung semua....ada yang 

dua macam, seperti masako, moto,....beras ..kalo bayar gitu kan ya....” 

 

Berikut juga hasil wawan cara dengan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ kalo saya biasanya bawa Rp 5,000,000,00 mas, yang paling penting itu buat barang 

daganganya dulu, setelah itu baru mikir yang lainnya, terkadang aja itu nanti gak balik modal 

mas kalo kejual, soalnya harganya yang gak pasti” 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini biaya pembelian barang dagangan termasuk dalam faktor yang 

mempengaruhi harga. Hal ini sejalan dengan Sarwoko, 2008 dimana dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa penetapan harga produk yang dijual secara 

keseluruhan oleh para pedagang ditetapkan berdasarkan dari pembelian ke produsen. 

Biasanya jika barang yang dibeli oleh pedagang itu mahal, maka secara langsung para 

pedagang akan menaikan harga, sedangkan jika harga turun, mereka cenderung untuk 

memberikan harga stabil, hal ini juga berkaitan dengan pendapatan yang akan mereka 

peroleh dari penjualan produk-produk mereka.  

4.3.5. Permintaan dan Penawaran 

Permintaan dan penawaran merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi naik turunnya harga. Hal ini disebabkan karena kebutuhan konsumen 

akan suatu barang tersebut meningkat, sehingga harga menjadi naik, sedangkan jika 

suatu barang tersebut banyak yang menawar, maka harga akan cenderung turun. Pada 

penelitian ini permintaan dan penawaran hanya terjadi di pasar pengepul, dimana jika 

permintaan sayuran oleh pedagang meningkat maka harga menjadi naik, sebaliknya 

jika sayuran banyak yang nawar maka harga cenderung turun. Hal ini diperjelas oleh 

pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ Di sini itu pasarnya pasar selo mas terkadang barangnya banyak, kadang juga kurang, kalo 

sewaktu banyak yang butuh itu mas…wah harga dari makelar-makelar itu langsung 

melambung, tapi kalo gak ya standar, stabil gitu mas,  kalo harga itu memang sulit kog 

mas…jadi kalo penawarannya sedikit harganya jadi meningkat, tapi yang penting itu kan 

kerjasamanya mas, ya pengirim juga penerimanya…biar sama jalannya” 

Berdasarkan pernyataan Ibu Poniah tersebut dapat disimpulkan bahwa harga 

akan naik jika permintaan pedagang akan sayuran meningkat, tetapi jika banyak yang 

menawar maka harga cenderung turun atau stabil. Menurut Nurnayetti, 2013 dalam 
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penelitiannya mengungkapkan bahwa harga produk sayuran ditentukan oleh tingkat 

penawaran dan banyaknya produksi. Pada penawaran tinggi maka harga akan tinggi 

pula, tetapi pada saat produksi tinggi maka harga akan rendah karena penawaran pun 

rendah. Berbeda dengan yang ada di pasar lokal seperti dimana permintaan dan 

penawaran ini tidak berlaku, harga jual yang diberlakukan oleh pedagang sayur yakni 

hanya menambah harga dari harga  pembelian, hal itu dilakukan untuk menambah 

keuntungan bagi mereka. Penambahan jumlah harga pada sayuran biasanya hanya Rp 

1.000,00. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Miah sebagai berikut: 

“ kalo disini tidak ada seperti apa itu permintaan kayak gitu…tapi biasanya orang-orang disini 

kadang mau pesan dibelikan apa begitu ya kita cari untung… cari untung gak usah banyak-

banyaklah paling berapa, Rp 1.000,00 atau berapa…begitu..suruh belikan kapri, cabai, jipang, 

atau apa gitu..namanya berdagang kalo dititipi kan ya mau” 

Berdasarkan pernyataan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga di 

pasar pengepul terkadang naik atau turun disebabkan karena adanya faktor 

permintaan dan penawaran oleh setiap pembeli, sedangkan di pasar lokal, jarang 

terjadinya permintaan dan penawaran yang mengakibatkan naik turunya harga. Hal 

ini disebabkan karena naik turunya harga tergantung dari tempat mereka membeli 

sayuran tersebut dan yang terjadi di pasar local biasanya hanyalah pedagang 

menambahkan atau menaikan harga dengan jumlah sedikit sekitar Rp 1.000,00 guna 

mendapatkan laba bagi mereka sendiri.  

4.3.6. Pesaing  

Pesaing merupakan pedagang lain yang memperjualbelikan barang sejenis 

atau barang pengganti dari produk yang dijual. Dari sisi ini kita dapat melihat bahwa 

pesaing merupakan salah satu alasan mengapa harga bisa menjadi naik atau turun. 

Hal ini dikarenakan antara pedagang satu dengan pedagang lain mempunyai 

perbedaan harga meskipun barang mereka sama. Perbedaan harga juga terjadi ini 

dikarenakan memiliki langganan pemasok yang berbeda antara satu pedagang dengan 

pedagang lainnya. Hal ini diperjelas oleh Ibu Poniah sebagai penjual cabai, sebagai 

berikut: 
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“kalo disini ada ±50 orang yang jual cabai mas, kalo masalah harga saya tau mas, yang ini 

harganya berapa, yang situ berapa saya juga tau mas…harganya beda-beda mas kan punya 

langganan sendiri sendiri…gak bisa kalo harga itu sama mas” 

Penentuan harga pada setiap pedagang memang biasanya berbeda satu dengan 

yang lainnya bisa saja lebih murah ataupun lebih mahal tergantung dari pembelian 

barang tersebut. Hal ini diperjelas oleh Ibu Sintiah sebagai berikut: 

“kalo masalah harga itu tergantung dari masing-masing yang jual sendiri to Nu…itu kan 

tergantung dari mereka yang beli. Kalo mereka belinya murah ya dijual murah, kalo belinya 

mahal ya jualnya mahal” 

Selain dari pembelian, naik turunnya harga dari barang juga dikarenakan 

adanya proses tawar menawar, hal ini diperjelas oleh Bapak Pujiono sebagai berikut: 

“ Misalnya tadi saya jual dengan harga Rp 14.000,00.. terkadang ditawar begini mas…. Ini lo 

mas, ada ibuknya yang jual dengan harga Rp 13.500,00 mas, kalo mau ya saya beli… kalo 

seperti itu kadang saya kasihkan mas…yang penting tidak rugi saya” 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pesaing juga dapat mempengaruhi harga terbentuk. Hal ini 

dikarenakan setiap pedagang memiliki acuan harga mereka masing-masing seperti 

pembelian sayuran dimana jika harga beli tinggi maka harga jual juga tinggi dan 

sebaliknya jika harga turun maka harga juga turun selain itu juga berdasarkan proses 

tawar menawar yang terjadi. Menurut Sarwoko, 2013 dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa perbedaan harga yang terjadi dicapai dari mekanisme tawar-

menawar antara pedagang dan pembeli. 

4.3.7. Supplier  

Dari sisi supplier harga bisa saja berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya. Beberapa alasan yang mengakibatkan perbedaan harga tersebut yaitu adalah 

asal daerah awal mula pengiriman, kualitas,  biaya pembelian serta siapa yang sampai 

ke pasar terlebih dahulu. Pada penelitian ini diketahui bahwa di pasar pengepul 

terdapat perbedaan harga pada setiap supplier yang ada juga dipengaruhi salah 

satunya adalah berdasarkan jarak yang ditempuh serta kualitas dari barang tersebut, 

selain itu juga biasanya pedagang akan membeli atau menyerbu barang dari penyuplai 
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yang pertama kali datang jika harus ada kebutuhan mendadak ataupun terlebih dahulu 

melakukan pemesanan. Hal ini diperjelas oleh pernyataan dari Ibu poniah sebagai 

berikut: 

“ Ya kalo saya tidak Pasti mas…kalo yang ngasih sudah banyak ya tidak pesan lagi, tapi kalo 

nanti siang tinggal sedikit ya minta tambah…tambahnya dari temanggung atau dari wanosobo 

gitu mas… tapi emang biasanya harganya berbeda, kan tempatnya jauh itu mas, itu nanti 

tergantung mana dulu yang datang…cepet-cepetan mas, kalo kebutuhanya dadak mas…atau 

kalo gak biasanya pesan dulu mas, sms ke langganan nanti kalo habis baru ambil disini aja, 

siapa yang datang dulu mas..” 

Untuk supplier bawang yang memasok di Pasar Ngampin ada sekitar 4 

penyuplai bawang tetapi harganya sama, yang membedakan yakni harga dilihat dari 

kualitas ukuran. Jika bawang merah yang dibawa berukuran kecil harganya murah, 

tapi jika berukuran besar maka dijual mahal, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

Ibu Sintiah sebagai berikut: 

“Biasanya yang mengirim bawang itu  ada 4, datangnya setiap hari kamis satu, setiap wage, 

terus satunya setiap ngahad…kalo masalah harganya itu juga sama saja, tergantung besar 

kecilnya barang….itu biasanya kalo kecil-kecil seperti tadi itu murah…kalo agak besar agak 

mahal harganya” 

Berdasarkan pernyatan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini supplier merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga, 

dimana harga, bisa berbeda antara satu supplier dengan yang lainnya yang 

dikarenakan adanya perbedaan tempat asal atau yang sering diperhitungkan yakni 

jarak tempuhnya, kemudian juga dari sisi kualitas yang dibawa. Menurut Lestari, 

2012 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa jarak antara sentra produksi 

dengan pasar membawa konsekwensi ongkos angkut. Konsekwensi harga yang 

terjadi dalam proses pemasaran akan mempengaruhi peningkatan harga produk. 

Selain itu dari sisi kualitas menurut Priastuti, Suroso, dan Najib, 2014 dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa jika sayuran yang dihasilkan bermutu rendah 

atau kurang baik maka dapat memilih pemasok lain yang dapat memenuhi standar 

produk yang dijual. 
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4.3.8. Kuantitas  

Kuantitas adalah jumlah banyak sayuran yang ada di pasar. Biasanya kuantitas 

barang yang ada di pasar dapat mempengaruhi harga secara cepat. Jika kondisi barang 

di pasar dalam keadaan banyak maka harga akan cenderung menurun atau stabil, 

sedangkan jika barang di pasar dalam kondisi kurang atau sedikit maka harga akan 

naik. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan oleh Ibu Miah sebagai berikut: 

“Ya terkadang tergantung keadaan di sana…kalo sewaktu kondisi banyak sayurannya itu 

murah, kalo cuma sedikit mahal….itu kalo di Pasar Ngasem…seperti pasar selo…jadi semisal 

cabai banyak hrgane murah, stabil, kalo penuh murah harganya…sayuran juga, kalo banyak ya 

turun kalo sedikit ya naik” 

Banyak tidaknya barang yang ada di pasar juga dipengaruhi dengan banyaknya 

petani yang menanam sayuran tersebut, sehingga pasokan selalu ada. Hal ini juga 

diperjelas dengan pernyataan Ibu Poniah sebagai berikut: 

“ kalo di Pasar Ngasem pasokan itu tiap hari ada…tapi tidak pasti kalo disini barangnya mas, 

kadang banyak kadang sedikit…disini kan sering di bilang pasar selo….tapi itu sebenernya 

tergantung dari petaninya itu nanamnya banyak atau tidak mas…” 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kuantitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga, dimana jumlah barang yang menjadi pemicunya. Jika kondisi 

barang banyak maka harga yang ada dipasar akan cenderung stabil, akan tetapi jika 

kondisi barang sedikit maka harga akan naik. Menurut Rahmat, 2015 dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa pada kondisi pasokan barang banyak harga beli 

rata-rata pedagang kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami penurunan dan 

pada saat pasokan barang sedikit harga beli rata-rata pedagang akan mengalami 

kenaikan. Kuantitas barang di pasar juga dipengaruhi oleh faktor petani dimana jika 

banyak petani yang menanam sayuran yang sama maka jumlah pasokan barang di 

pasar akan selalu ada. 
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4.3.9. Event 

Pada penelitian ini event  yang terjadi dan mempengaruhi harga produk barang 

adalah terjadinya event banjir yang terjadi di daerah produsen bawang merah yang 

mengakibatkan langkanya pasoka sehingga berdampak pada peningkatan harga yang 

drastis dari para pedagang bawang merah, selain dari produk bawang merah, adapula 

event yang terjadi pada bawang putih yaitu keterlambatan pengiriman pasokan 

bawang putih dari pemasok, sehingga membuat harga bawang putih di pasar menjadi 

meningkat. Biasanya harga-harga sayuran akan mengalami peningkatan pada saat 

kondisi-kondisi tertentu seperti halnya pada saat hari-hari besar seperti Lebaran, 

Tahun baru, ataupun Natal. Harga-harga pada sayuran biasanya akan naik karena 

banyak orang yang membutuhkan untuk memasak pada hari-hari besar, hal tersebut 

diperjelas dengan pernyataan Ibu Miah sebagai berikut: 

“Sewaktu bulan desember itu mahalkan…Desember itu kan hari besar kan ya..itu kol Rp 

7.000,00- Rp 8.000,00, jualnya sampai Rp 9.000,00…kentang itu Rp 13.000,00-Rp 14.000,00 

saya jual Rp 15.000,00, keadaan mau lebaran, semua mau memasak, semua membeli kentang, 

kapri, seperti itu” 

Berikut juga hasil wawancara dengan  Bapak Pujiono: 

“kalo biasanya harga itu naik pas masa-masa lebaran gitu mas….sewaktu lebaran katakanlah ya 

95 % orang membutuhkan jadi harga itu naik. 

Pada waktu hari-hari besar, tidak selamanya harga selalu naik, karena pada 

waktu hari-hari besar naik juga karena dipengaruhi oleh volume barang yang ada di 

pasar, hal ini diperjelas dengan pernyataan Ibu Sri sebagai berikut: 

“tergantung juga mas kalo di hari-hari besar begitu…kalo lebaran ya tergantung yang nanam, 

itu kalo sayur biasanya turun…itu kan tinggal kejelian petani kan…harga itu kan tergantung volume di 

pasar kan mas…petani itu sekarang nanamnya ini yang laku…terus rame-rame pada nanam… 

makanya kan petani itu menandai lebaran, natal itu yang laku apa..terus nanam rame-rame, nanam 

semua…seperti kemari itu kan kasus kapri, kapri itu lebaran sampai Rp 15.000,00 ke atas…rame-rame 

yang nanam jadi Rp 3.000,00 kan jadi murah…” 

Akan tetapi untuk bawang merah pada bulan februari ini harga meningkat 

dikarenakan tidak adanya panen raya sebagai akibat dari musim hujan yang terjadi. 

Hal ini diperjelas oleh pernyataan Bapak Pujiono sebagai berikut: 
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“Bawang merah kali ini musimnya musim hujan mas, kan jelas disana tidak ada panen 

raya…katanya disana banjir mas…sehingga waktu kemarin di semarang itu memang sedikit 

adanya” 

Kondisi bawang merah mengalami kenaikan harga ini terjadi tepat pada tanggal 24 

pada bulan Februari 2016. Kenaikan harga ini terjadi sebagai dampak dari gagal 

panen dari produsen. Gagalnya panen ini adalah akibat dari banjir yang terjadi 

sehingga mengakibatkan ketersediaan barang langka selain itu musim hujan yang 

terjadi mengakibatkan bawang merah menjadi basah dan susah untuk dijemur. 

Event berikutnya yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman barang dari 

pemasok bawang putih yang mengakibatkan harga mengalami peningkatan. Hal ini 

diperjelas dengan pernyataan Bapak Pujiono sebagai berikut: 

“ bawang putih itu naik baru beberapa hari ini kog mas, itu juga karena kemarin itu yang masok 

telat….”  

Keterlambatan pengiriman pada bawang putih mengakibatkan harga bawang putih 

menjadi naik, akan tetapi kenaikan harga ini tidak langsung menjadi sangat tinggi 

seperti bawang merah, akan tetapi hanya naik sekitar Rp 1.000,00-Rp2.000,00. Hal 

ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Pujiono sebagai berikut: 

“kalo bawang putih kemarin itu naiknya tidak terlalu tinggi… tidak sampai seperti bawang merah 

kan yang gagal panen… naiknya paling Rp 1.000,00-Rp 2.000,00 . nanti kalo sudah datang barangnya 

pasti kembali lagi seperti semula” 

 

Peningkatan harga bawang putih ini terjadi pada tanggal 13 Februari sampai 

dengan 26 Februari dan kemudian turun dikarenakan pasokan yang tersedia telah 

kembali normal setelah barang sampai dikirim oleh pemasok bawang putih. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ada dua 

event yang terjadi dan mengakibatkan harga sayuran khususnya sayuran bawang 

merah dan bawang putih meningkat. Biasanya  harga  meningkat pada saat adanya 

hari-hari besar. Menurut Nurnayetti, 2013 mengungkapkan bahwa penawaran 

tertinggi adalah pada saat perayaan-perayaan besar seperti hari raya dan bulan puasa, 

harga semua komoditi sayur terlihat meningkat karena meningkatnya permintaan. 

Pada hari-hari besar biasanya masyarakat banyak yang mebutuhkan untuk memasak, 

sehingga harga menjadi naik. Akan tetapi berbeda dengan kondisi bawang merah, 

dimana pada bulan Februari tidak ada panen raya dikarenakan banjir sehingga 
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pasokan sedikit dan harga meningkat begitu juga dengan bawang putih yang 

mengalami keterlambatan pengiriman dari pemasok sehingga membuat harga dari 

bawang putih sendiri meningkat. Menurut Furlong dan Ingenito (1996) dalam 

Prastowo, dkk, (2008) harga komoditas mampu merespon terhadap non-economic 

shocks seperti banjir, tanah longsor dan bencana lainnya yang menghambat jalur 

distribusi dari komoditas tersebut. 

 

 




