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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Hasil Penelitian  

Pada bab ini, peneliti bertujuan menganalisa mengenai saluran pemasaran 

komoditas karet di desa petani kecamatan Mandau kabupaten bengkalis, 

berdasarkan beberapa data dan hasil wawancara. 

5.1.1 Saluran Pemasaran  

Saluran pemasaran ini timbul karena lokasi produksi bahan olahan karet 

terdapat di pedesaan yang jauh dari industry pengolahannya. Keadaan petani yang 

banyak mengalami kekurangan seperti modal, pendidikan, keterbatasan 

prasana/sarana transportasi dan telekomunikasi, tidak mungkin mereka dapat 

langsung menjual hasil karetnya atau berhubungan dengan eksportir untuk 

mendapatkan harga yang lebih tinggi. Keadaan ini di manfaatkan oleh pihak lain 

seperti pedagang-pedagang perantara yang terdiri dari pedagang tingkat desa, 

pedagang tingkat kecamatan dan pedagang tingkat kabupaten untuk 

menyampaikan bahan olahan karet kepada eksportir. Dengan demikian 

terbentuklah saluran pemasaran di desa petani tersebut.  

Untuk menampung hasil karet petani, di provinsi riau sendiri terdapat 11 

pabrik karet dengan persebaran sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Berikut 
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Table 5.1 Pabrik Karet Di Provinsi Riau 

Kota/kabupaten Perusahaan Olahan Kapasitas produksi 

(ton/th) 

Pekanbaru Pt Bangkinang SIR-20,  

SIR-10 

14.000 

 Pt Ricry SIR-20,  

SIR-10 

24.000 

Indragiri Hulu Pt Tirta Sari Surya SIR-20 30.000 

 Ptpn V Bukit 

Selasih 

SIR-3LWF 3.600 

 Ptpn V Binio SIR-3LWF 3.600 

 Ptpn V Pematang 

Reba 

RSS 2.880 

Kampar Pt Bangkinang RSS 20.000 

 Pt Ricry SIR-20,  

SIR-10 

24.000 

 Pt Helvina 

Kampar Lestari 

RSS  

 Pt Perindak RSS  

Kuansing Pt Andalan 

Agrolestari 

SIR-20 42.000 

Sumber: Analisis Data Riau Pos, 18 April 2016  

Berdasarkan tabel 5.1 Dapat diketahui bahwa belum ada pabrik 

pengolahan karet di Desa Petani  Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, hal 

ini menyebabkan petani karet di Desa Petani Kecamatan Mandau tidak bisa 

memasarkan karetnya secara langsung ke pabrik pengolahan karet. Keadaan ini 

menimbulkan munculnya pedagang karet masyarakat di desa petani menyebutkan 

dengan (tauke atau pengumpul) yang memfasilitasi pemasaran karet petani ke 

pabrik karet. Pada akhirnya petani karet di Desa Petani Kecamatan Mandau sangat 

tergantung dari para tauke/pengumpul tersebut untuk memasarkan karetnya.  

Akhirnya saluran pemasaran karet di Desa Petani Kecamatan Mandau 

secara umum dapat di gambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 5.1   Saluran Pemasaran Karet Rakyat di Desa Petani Kecamatan 

Mandau   

 

  

Gambar 5.1 Menunjukkan saluran pemasaran karet yang terjadi di Desa 

Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data yang di 

peroleh dilapangan diketahui bahwa saluran pemasaran karet pada petani karet di 

Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah bersifat homogen 

atau hanya terdapat satu saluran pemasaran yaitu dari petani yang menjual ke 

pedagang pengumpul (tauke) kemudian pedagang pengumpul langsung menjual 

ke pabrik karet. 

Menurut Taufik (2005) menjelang barang sampai ke tangan konsumen, 

produsen biasanya menyalurkan lewat beberapa tahapan perantara pemasaran. 

Tahapan ini kita sebut dengan istilah level yang terdiri dari: 

a. Zero level channel (direct marketing), produsen manufaktur langsung 

kepelanggan. 

b. One level channel (produsen – peritel - konsumen) 

c. Two level channel (produsen – wholesaler – peritel – konsumen) 

Pedagang pengumpul tidak terikat dengan lembaga yang lain. Cara 

memasarkan hasil karet yakni dari petani ke tauke/pengumpul kecil ke 

tauke/pengumpul besar lalu ke pabrik karet. Petani memasarkan hasil karet yakni 

dengan cara Petani menjual karet kepada para tauke/pengumpul yaitu dengan cara 

para tauke/pengumpul datang langsung kerumah para petani yang ingin menjual 

karet, masing-masing petani sudah memiliki tauke/pengumpul langganan sendiri. 

Petani  
Pengumpul 

besar 

Pengumpul 

kecil 
Pabrik 
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Maka saluran pemasaran yang terjadi pada Desa Petani adalah saluran pemasaran 

tingkat satu (two level channel). 

 Pada posisi ini, harga karet yang di peroleh oleh petani mengikuti 

ketetapan harga yang ditentukan oleh tauke/pengumpul. Pada sisi yang lain, tauke 

juga memiliki andil dalam menentukan kualitas karet yang dijual oleh petani 

sehingga tauke/pengumpul berwenang penuh melakukan pemotongan harga 

berdasarkan kualitas yang di tetapkan tersebut. Saluran pemasaran ini 

memposisikan petani karet sebagai pricetaker (penerima harga). 

Hasil wawancara dari petani karet tentang bagaimana saluran pemasaran 

hasil kebun karet atau di sebut getah yang berada di desa petani ini secara umum 

yaitu Bapak Ulin. 

“ Pada Umum nya petani yang disini menjual karetnya itu tauke dulu tidak 

bisa langsung ke pabrik karena pabriknya jauh, kalau di tanya menguntungkan apa 

belum dengan cara menjual nya seperti ini yaa bisa di bilang belum karena 

harganya banyak di potong sama tauke yang lain gitu.” 

Seiring dengan semakin bertambahnya tauke/pengumpul karet maka 

petani memiliki beberapa alternatif untuk menentukan pilihan menjual karetnya. 

Tetapi tidak juga sedikit dari mereka yang mempertahankan dengan 

tauke/pengumpul yang sudah berlangganan dengan alasan para petani sudah 

sering meminjam uang kepada para tauke/pengumpul tetapi ada juga dengan 

alasan karena sudah lama berlangganannya dengan tauke/pengumpul tersebut. 
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Hasil wawancara dari tauke atau pengumpul hasil kebun karet tentang 

saluran pemasaran komoditi karet yang berada di desa petani ini secara umum 

yaitu Bapak Dika. 

“ Saya mengambil getah dari petani lalu kemudian saya menjualnya ke 

gudang atau sesekali saya langsung menjualnya ke pabrik, melakukan seperti itu 

tergantung dari kondisi berapa banyak yang kami bawa, dengan sistem yang 

sekarang saling menguntungkan.” 

Semakin panjang saluran pemasaran yang dilihat dari semakin banyaknya 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pengaliran produk dari produsen ke 

konsumen, maka semakin besar marjin pemasarannya atau semakin kurang baik 

saluran pemasaran tersebut. 

5.1.2  Struktur Pasar di Desa Petani 

Pembentuk struktur pasar di Desa Petani untuk pertanian karet adalah 

penjual dan pembeli dalam pasar karet. Sebagian besar penduduk di daerah 

peneliti ini adalah sebagai Petani yang sudah tentu jumlah petani sebagai penjual 

hasil pertanian karet lebih besar dibanding dengan pembeli hasil karet atau 

pedagang atau pengumpul. Keadaan para pedagang dilapangan semakin sedikit 

jumlah pedagangnya dan banyak pedagang yang awal mulanya banyak berprofesi 

sebagai padagang tetapi semakin lama semakin sedikit yang bertahan seiring 

dengan kondisi harga karet yang tidak stabil. Dilihat dari pengalaman tersebut hal 

ini menunjukkan bahwa tingkatan level pedagang ditentukan juga oleh keuletan 

dan kedisiplinan dalam embgelola keuangan dan membina hubungan dengan para 

Petani. 
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Beberapa pedagang perantara/ lembaga Pemasaran yang aktif dalam 

pendistribusian bahan olahan karet dari Petani karet sampai dengan konsumen 

insustri dalam negeri, menunjukan jumlah sedikit dibandingkan dengan jumlah 

Petani yang menghasilkan bahan olahan karet. 

Petani sampel sebanyak 10 orang memberi keterangan terdapata3 

pedagang desa, 2 pedagang Kecamatan, 2 pedagang kabupaten yang terdapat di 

desa peneliti yaitu Desa Petani dan 2 eksportir yang merupakan tujuan akhir dari 

penjualan pedagang kabupaten yang tempatnya bukan di desa peneliti tetapi di 

daerah Pekanbaru dan Kampar. Pedagang yang terbatas ini akan beroperasi 

terhadap Petani yang banyak dan bersifat individual, akan memepengaruhi 

struktur pasar. Pedagang kabupaten memiliki volume transaksi yan tinggi karena 

persaingannya kurang ketat dibandingkan pedagang yang levelny aberada di 

bawahnya. Dengan demikian pedagang pada level atas mempunyai peluang besar 

untuk mempengaruhi pasar.  

Pemasaran karet di Desa Petani Kecamatan Mnadau Kabupaten Bengkalis 

ini mengarah ke struktur pasar oligopsoni konsentrasi sedang pada pedagang desa 

dan pedagang Kecamatan sedangkan pedagang kabupaten mengarah pada struktur 

pasar monopsony. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuprin A.D (2009) khusus 

mengenai komodit karet yang menunjukkan bahwa struktur pasar oligopsoni 

tergolong yang berkonsentrasi sedang pada pedagang desa dan pedagang 

Kecamatan dan eksportir adalah monopsoni. 

Struktur pasar yang terjadi dalam pemasaan karet di Kabupaten Bengkalis 

mengakibatkan penentuan harga yang didominasi oleh pedagang di tingkat atas, 
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atau pedagang di tingkat bawah tunduk kepada harga yang ditentukan oleh 

pedagang di tingkat atas. Hal ini berarti Petani berada pada posisi yang paling 

lemah. Struktur pasar juga dapat dijelaskan dengan ada tidaknya differensiasi 

produk dan hambatan lembaga Pemasaran lain masuk pasar. Dalam hal ini pada 

Petani karet di Desa Petani terjadi differensiasi produk karena selain 

memproduksi slab ada sebagian kecil Petani mengolah karet menjadi sheet. Petani 

karet di desa ini mayoritas memeproduksi slab dengan alasan proses 

pengolahannya lebih mudah dan cepat dibandingkan proses pengolahan produk 

lain seperti sheet. Hal ini juga sebagai salah satu akibat penetapan harga yang 

tidak obyektif (tidak beradsarkan kualitas). Begitu juga halnya pedagang desa, 

pedagang Kecamatan dan pedagang kabupaten tidak melakukan pengolahan 

produk. Mereka hanya memberikan jasa pengumpul dan pengangkutan.   

5.1.3  Perilaku Pasar 

Perilaku pasar karet di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis dianalisis secara deskriptif. Beberapa lembaga Pemasaran yang terlibat 

dalam Pemasaran karet antar lain Petani, pedagang desa, pedagang Kecamatan, 

pedagang kabupaten dan pabrik crumb rubber. Melalui Saluran Pemasaran akan 

terlihat aktivitas pembelian dan penjualan sert aproses penetuan harga deikian 

juga halnya dengan kerjasama yang dilakukan oleh setiap pelaku Pemasaran. 

Sluran Pemasaran karet yang terdapat di Kabupaten Bengkalis memiliki 2 saluran 

Pemasaran. 

Saluran Pemasaran yang ada di Desa Petani terdapat 2 jenis Saluran 

Pemasaran yang berbeda. (1) Petani – pedagang besar/pedagang kabupaten – 
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pabrik. (2) Petani – pedagang pengumpul/pedagang desa – pedagang 

besar/pedagang kabupaten – pabrik. Saluran Pemasaran yang paling banyak 

dilalui adalah Saluran 2 sebanyak 8% sedangkan yang paling sedikit sebanyak 

2%. 

Sampel Petani sebanyak 10 orang proses penetuan harga di tentukan oleh 

pedagang desa, pedagang desa proses penentuan harga ditentukan oleh pedagang 

Kecamatan, pedagang Kecamatan proses penentuan harga oleh pedagang 

kacamatan, pedagang kabupaten proses penetuan harga oleh pedagang 

besar/eksportir, pedagang besar/eksportir proses penentuan harga melalui 

kesepakatan tawar-menawar. Disini terlihat Petani tidak ada yang mengakses 

langsung ke eksportir/pedagangbesar. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan 

yang sangat kuat antara pedagang kabupaten dengan eksportir/pedagang besar, hal 

ini terlihat cukup tersedianya informasi harga yang diperoleh, serta mendapat 

jalinan kerjasama antara lembaga Pemasaran tersebut dalam permodalan dan 

persaingan harga. Adapun penentuan harga ditingkat Petani, padagang desa, 

pedagang Kecamatan, pedagang kabupataen yaitu dengan ditentukan oleh 

pedagang diatasnya. Petani ditentukan pedagang desa, pedagang desa ditentukan 

pedagang Kecamatan, pedagang Kecamatan ditentukan oleh pedagang kabupaten. 

5.1.4  Kualitas Komoditi Karet Petani 

Dalam memasarkan karetnya, sebagian besar petani karet di Desa Petani 

Kecamatan Mandau ini menjual karet dalam bentuk slab, lump atau masyarakat 

menyebutnya dengan ojol yang merupakan penglahan karet yang kualitas paling 

rendah. Faktor yang menyebabkan petani lebih memilih menolah karet menjadi 
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ojol (lump) selain praktis dalam pengolahannya juga dikarenakn tidak adanya 

teknologi yang memadai. 

Tabel 5.2 Jenis Dan Karakteristik Bahan Olahan Karet 

No Jenis Karakteristik 

1 Latex Kadar karet kering (KKK) tidak melebihi 20% bahkan 

murni bersih dari benda lain (kontaminan), bewarna putih 

dan berbau segar. 

2 Sitangina  Kadar karet kering (KKK) 20%, tidak terdapat 

kontaminan, bahan penggumpalan adalah asam semut, 

ketebalan sit: mutu 1(3mm), mutu 2(5mm), mutu 

3(10mm) 

3 Slab  Kadar karet kering (KKK) 30-40% ketebalan slab mutu 

1(50mm), mutu 2(100mm), mutu 3(150mm), tidak ada 

kontaminan 

4 Lump (ojol) Kadar karet kering (KKK) 50%, ketebalan lump : mutu 

1(50mm), mutu 2(100mm), mutu 3(150mm) 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2008 

Jenis dan karakteristik bahan olahan karet sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pertanian No 38 Tahun 2008 tersebut seharusnya menjadi pedoman 

dalam penentuan kualitas hasil olahan karet yang harus dicapai petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


