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SARI 

 
Puji Astuti. 2005. Pengaruh nilai marjin pemasaran terhadap pendapatan 
pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten 
Semarang: Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang.  69 h 
 
Kata kunci : Nilai Marjin Pemasaran, Pendapatan, Gula kelapa 

Gula kelapa merupakan hasil pertanian yang distribusinya memerlukan 
pihak lain yaitu pedagang perantara. Pedagang perantara mengeluarkan biaya dan 
menarik keuntungan yang merupakan komponen marjin pemasaran. Nilai marjin 
pemasaran adalah beda harga yang dibayar oleh konsumen akhir dengan harga 
yang diterima pengrajin dikalikan dengan jumlah yang ditransaksikan. Dilihat dari 
sudut produsen harga mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan hidupnya, 
sedangkan dilihat dari sudut konsumen harga merupakan salah satu pertimbangan 
dalam menentukan jumlah produk yang akan dibeli. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 
nilai marjin pemasaran terhadap pendapatan pengrajin gula kelapa di Desa 
Karangduren, Kecamatan Tengaran, kabupaten Semarang? Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh nilai marjin pemasaran 
terhadap pendapatan pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan 
Tengaran, kabupaten Semarang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengrajin gula kelapa Desa 
Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dengan jumlah 
seluruhnya 603 pengrajin, pedagang pengumpul 12 orang dan pedagang pengecer 
24 orang. Untuk pengrajin pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik area probability random sampling dan besarnya 10% dari jumlah populasi 
sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 pengrajin. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode angket, metode wawancara dan studi pustaka. 
Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis diskripsi dan metode 
analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara nilai marjin 
pemasaran dengan pendapatan pengrajin gula kelapa adalah rxy = 0,466. 
Persamaan garis yang terbentuk Y = 2,015 X + 3899,032 yang berarti bahwa 
kenaikan rata-rata tiap unit dari nilai marjin pemasaran yang mempengaruhi 
pendapatan gula kelapa adalah 2,015. Dari analisis regresi F hitung dapat 
diketahui bahwa ada pengaruh antara nilai marjin pemasaran terhadap pendapatan. 
Hal ini ditunjukkan dari perhitungan F hitung > F tabel (16,109 > 4,00). 
Sumbangan efektif dari variabel nilai marjin pemasaran adalah 21,7%. 
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Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh antara nilai marjin 
pemasaran terhadap pendapatan pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren, 
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang sebesar 21,7%. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengrajin gula 
kelapa maupun pedagang perantara, Pengrajin dalam memasarkan gula kelapa 
dapat memilih salah satu dari empat macam saluran pemasaran yang ada. Marjin 
terbesar terdapat pada saluran pemasaran dari produsen ke pedagang pengecer ke 
konsumen dan dari produsen ke pedagang pengumpul ke pedagang pengecer baru 
kemudian ke konsumen. Pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren Kecamatan 
Tengaran Kabupaten Semarang diharapkan memilih saluran yang dari produsen 
ke pedagang pengumpul ke pedagang pengecer baru kemudian ke konsumen 
karena dengan marjin yang sama besar bagian harga yang diterima pengrajin dan 
harga yang dibayar konsumen sama besar tetapi dapat melibatkan dua pedagang 
perantara.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kondisi geografis Desa Karangduren dengan ketinggian tanah dari 

permukaan laut 722 m, curah hujan 3500 mm pertahun dan suhu udara rata-rata 

270 C, maka Desa Karangduren termasuk kedalam daerah yang cocok sebagai 

daerah pertanian. Hal ini mendorong penduduk memilih pertanian sebagai jenis 

mata pencaharian mereka, diantaranya dengan tanaman kelapa. Hampir setiap 

rumah memiliki pohon kelapa baik yang menghasilkan buah kelapa maupun 

kelapa deres yang menghasilkan nira sebagai bahan baku untuk pembuatan gula 

kelapa. 

Sejak dahulu gula kelapa sudah dikenal dan digemari di berbagai golongan 

ditanah air , memiliki citarasa yang khas, berkhasiat tinggi dan dapat dinikmati 

beberapa rasa di dalam diversifikasi pangan. Bahan utama pembuatan gula kelapa 

adalah nira yang disadap dari bunga kelapa yang belum mekar. Pohon kelapa ini 

tersebar secara merata dan umumnya di tanam dipekarangan dan atau diladang. 

Hal ini memudahkan penduduk dalam mengambil bahan baku. Industri rumah 

tangga  semacam ini diantaranya dapat ditemukan di Desa Karangduren, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dan merupakan salah satu industri 

kecil yang harus diperhatikan, dibina dan diarahkan dalam pengolahan dan 

pemasarannya. 
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Salah satu tujuan petani kelapa membuat gula kelapa adalah untuk 

meningkatkan nilai tambah yang diperoleh dari pohon kelapa yang mereka miliki. 

Upaya ini ditempuh karena harga buah kelapa dinilai sangat rendah dan tak 

pernah stabil. Walaupun besarnya keuntungan yang akan diperoleh dari usaha 

pembuatan guka kelapa hanya dapat diraih dengan kerja keras, karena penderes 

harus memanjat pohon kelapa yang tingginya dapat lebih dari 10 meter sebanyak 

2 (dua) kali setiap hari. 

Pekerjaan pembuatan gula kelapa dilakukan sebagai pekerjaan pokok dan 

sebagai pekerjaan sambilan dimana pekerjaan pokoknya bertani dan seluruh 

keluarga aktif terlibat didalamnya. Usaha sambilan ini merupakan kegiatan yang 

sangat strategis bagi para petani, hal ini karena banyaknya waktu luang yang 

dipunyai oleh petani. Mereka mempunyai waktu luang seperti sore hari dan 

malam hari. Apabila waktu luang ini digunakan secara efektif dan efisien maka 

akan dapat menguntungkan petani yang bersangkutan. Selain itu pekerjaan 

pembuatan gula kelapa memberikan pilihan kegiatan ekonomi bagi orang-orang 

yang tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran industri-industri besar. 

Berdasarkan monografi Desa Karangduren tercatat jumlah penduduk 6.410 

jiwa yang terbagi menjadi 1.665 KK, terdapat 603 orang yang mengelola usaha 

pembuatan gula kelapa. Desa Karangduren merupakan desa bagian Kecamatan 

Tengaran yang paling luas dibandingkan dengan desa-desa lain, dengan luas desa 

510.181 ha terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Karangduren, Dusun Kaligintung, 

Dusun Kuncen, Dusun Cabean Wetan, Dusun Cabean Kulon dan Dusun Wedilelo. 

Selain itu Desa Karangduren memiliki dua pasar tradisional yaitu Pasar 

Kembangsari dan Pasar Kalijering.     
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Cara pemasaran yang dilakukan pengrajin gula kelapa di Desa 

Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dilakukan dengan dua 

cara, yaitu : 

1. Secara langsung yaitu pengrajin menjual produknya langsung ke konsumen. 

2. Secara tidak langsung yaitu pengrajin menjual produknya melalui penyalur 

yaitu melalui pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. 

 Sistem pemasaran yang dapat menguntungkan dianggap baik, jika tercipta 

keadaan yang dapat memperoleh kepuasan bagi semua pihak, yaitu produsen, 

lembaga-lembaga pemasaran dan konsumen. Kepuasan yang dimaksud antara lain 

adalah kepuasan antara harga yang diterima produsen, imbalan dan jasa yang 

diterima lembaga pemasaran serta kepuasan terhadap barang-barang dan jasa-jasa 

yang diterima konsumen. 

Antara produsen dan konsumen terdapat perantara (middleman) yang 

terlibat dalam arus pengaliran barang. Jasa perantara menyebabkan konsumen 

dapat membeli barang dengan mudah sesuai keinginannya. Gula kelapa sebagai 

komoditas hasil pertanian memiliki karakteristik menyebar, maka proses 

pemasaran meliputi proses-proses pengumpulan, pengimbangan, dan penyebaran. 

Saluran distribusi yang pendek lebih menguntungkan pengrajin, tetapi ada 

kemungkinan lain dapat terjadi karena : 

- Jika pengrajin menjual kepada pedagang pengumpul kemungkinan 

penerimaan yang diharapkan pengrajin tidak sesuai dengan pengorbanannya, 

karena pedagang pengumpul dapat saja melakukan penekanan harga, sehingga 

harga yang berlaku menjadi rendah. 
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- jika pengrajin melakukan penjualan langsung ke konsumen tanpa pedagang 

pengumpul atau pedagang perantara yang datang, akan memperoleh 

penerimaan lebih tinggi tetapi akan menimbulkan beban atau biaya 

pemasaran, seperti biaya transportasi, biaya kemasan, biaya tenaga kerja, 

biaya tempat dan memerlukan waktu. 

Mengingat hasil –hasil pertanian secara umum mudah rusak atau busuk, 

kaku, berat untuk dipindahkan dan volumenya relatif besar, maka distribusinya 

memerlukan pihak lain yang terlibat, termasuk didalamnya diperlukan partisipasi 

para pedagang perantara. Bagian yang diterima peternak secara umum akan lebih 

sedikit bila jumlah perantara bertambah banyak atau saluran pemasaran lebih 

panjang, karena menyebabkan marjin pemasaran jadi besar.  

Marjin pemasaran sebagai (1) perbedaan antara harga dibayarkan oleh 

konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh pengrajin dan (2) biaya dari 

jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan penawaran 

jasa-jasa pemasaran. Biaya dari jasa-jasa tersebut terdiri atas biaya pemasaran 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam melakukan fungsi 

pemasaran dan keuntungan yang diperoleh sebagai imbalan jasa melakukan fungsi 

pemasaran tersebut. Jadi komponen marjin pemasaran terdiri atas biaya 

pemasaran dan keuntungan pemasaran.  

Nilai marjin pemasaran merupakan beda harga yang dibayar oleh 

konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh pengrajin dikalikan dengan 

jumlah yang ditransaksikan. Dilihat dari sudut produsen harga mempengaruhi 



 

 

5

pendapatan dan kelangsungan hidupnya, sedangkan dilihat dari sudut konsumen 

harga merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah produk yang 

akan dibeli. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mangadakan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Nilai Marjin Pemasaran terhadap 

Pendapatan Pengrajin Gula Kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang”.       

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasar uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah: 

Adakah Pengaruh Nilai Marjin Pemasaran  terhadap  Pendapatan Pengrajin  Gula  

Kelapa  di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran,  Kabupaten  Semarang ? 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau kekeliruan dalam 

menafsirkan judul skripsi ini dan untuk membatasi permasalahan yang dibahas, 

maka dalam bagian ini penulis akan memberikan batasan-batasan operasional 

sebagai berikut: 

1.   Nilai marjin pemasaran  

Marjin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh pengrajin (Sudiyono, 2002 : 

94). 
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Nilai marjin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan 

oleh konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh pengrajin dikalikan dengan 

jumlah yang ditransaksikan  (Sudiyono, 2002 : 100). 

2. Pendapatan   

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban 

yang timbul dari penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam 

suatu periode. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan 

atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan (Soemarso, 1999:274).  

Pendapatan dalam penelitian ini menunjukkan besarnya penerimaan berupa uang 

atas penjualan gula kelapa dalam sehari (Rp/kg).  

 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan:  

Untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruh nilai marjin pemasaran terhadap 

pendapatan pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang. 

2. Kegunaan penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memenuhi kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, secara praktis sebagai wahana latihan pengembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang peneliti 

dapatkan di bangku kuliah serta untuk menambah wawasan tentang pemasaran 
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dan secara teoritis sebagai wahana pengembangan ilmu yang peneliti peroleh 

di bangku kuliah. 

b. Bagi pengrajin, lembaga pemasaran, konsumen dan lembaga lain yang telibat, 

sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan harga jual komoditas gula 

kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 

c. Bagi almamater, sebagai bahan tambahan memperluas dan memperdalam ilmu 

pemasaran, khususnya pemasaran gula kelapa di Desa Karangduren, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. GULA KELAPA 

Sebagai salah satu industri rumah tangga, gula kelapa kurang mendapat 

perhatian secara serius dari berbagai pihak. Dari tahun ketahun industri gula 

kelapa dilakukan secara tradisional yang merupakan usaha warisan turun temurun, 

sehingga peningkatan pada kualitas dan kuantitas produksi sangat kecil. 

Organisasi penampung pengrajin gula kelapa seperti perkumpulan pengrajin gula 

kelapa, tidak beroperasi secara optimal bahkan sekarang tidak berfungsi sama 

sekali. Di sisi lain untuk mengubah sikap tradisional pengrajin gula kelapa ini 

sangat sulit karena rendahnya pendidikan mereka, namun demikian pengrajin gula 

kelapa tetap bertahan. Bagi masyarakat pedesaan, industri rumah tangga 

memberikan manfaat sosial yang sangat berarti dalam perekonomian keluarga. 

Manfaat pertama, dapat menciptakan lapangan usaha keluarga dengan modal yang 

relatif murah, hal ini sejalan dengan permodalan dipedesaan yang relatif rendah. 

Kedua, industri rumah tangga juga mempunyai kedudukan sebagai mitra usaha 

bagi perusahaan yang lebih besar sejenis karena ada sebagian industri rumah 

tangga yang menghasilkan produk-produk sederhana atau setengah jadi untuk 

dilanjutkan oleh perusahaan besar. Selain itu industri rumah tangga kadang-

kadang menghasilkan produk yang tidak diproduksi perusahaan besar, sehingga 

industri rumah tangga dapat sebagai anak angkat perusahaan besar dalam 

pemasaran (Irsan Ashari Saleh, 1986:5) 
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Ciri-ciri industri rumah tangga adalah kegiatannya bersifat sambilan, 

modal berasal dari keluarga, kerabat, pedagang perantara dan bahkan dari rentenir, 

ketidak teraturan dalam memproduksi, tenaga kerja biasanya berasal dari anggota 

keluarga sendiri atau tetangga dilingkungan sekitar dan sulit menjalin hubungan 

dengan industri besar, kecuali yang telah menjadi anak angkat perusahaan besar 

(Irsan Ashari Saleh, 1986:27).        

Karakteristik usaha gula kelapa sangat lekat dengan ciri-ciri ekonomi 

perdesaan. Karakteristik usaha gula kelapa adalah sebagai berikut : 

- ketergantungan yang tinggi pada sumber daya  alam sebagai bahan baku 

utama yaitu nira (pohon kelapa). 

- Pola penghasilan ganda yang mengkombinasikan dua atau lebih usaha 

dan pekerjaan dalam satu rumahtangga untuk menutupi kekurangan 

kebutuhan ekonommi keluarga. 

- Sistem produksi keluarga yang melibatkan anggota keluarga inti dan 

keluarga besar sebagai pekerja tanpa upah dan pekerja upahan. 

- Penggunaan teknologi tradisional yang masih sederhana sehingga sulit 

untuk bersaing dari sisi biaya produksi dan skala ekonomis. 

- Terjadinya pengikisan modal usaha akibat jeratan sistem utang piutang 

dengan para pelaku usaha lain. Pengikisan modal juga diakibatkan karena 

tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga sehinga terpaksa mengambil 

modal yang seharusnya diputar kembali. 

- Jangkauan pasar yang terbatas dan ketergantungan tinggi pada pedagang 

lokal, seperti bandar/pengepul dan perantara. Dalam sistem ekonomi 
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perdesaan, pelaku-pelaku tersebut memegang peran penting sebagai 

pembuka akses ekonomi antara desa kota.  

a. Mengenal Gula kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari penguapan nira pohon 

kelapa (Santoso,1993:11). Gula kelapa atau dalam perdagangan dikenal sebagai 

gula jawa atau gula merah biasanya dijual dalam bentuk setengah mangkok atau 

setengah elip. Bentuk demikian dihasilkan dari cetakan yang digunakan berupa 

setengah tempurung kelapa (dalam bahasa Jawa disebut batok), dan ada pula 

cetakan dari bambu, sehingga bentuknnya setengah silindris. 

Dilihat dari kadar gizi, gula kelapa cukup kaya karbohidrat dan unsur 

protein serta mineral lainnya. 

Tabel 1. Komposisi zat gizi gula kelapa per 100 gram bahan 

 
No Zat gizi Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kalori 
Karbohidrat 
Lemak 
Protein 
Kalsium 
Fosfor 
Air 

386 kal 
76 gr 
10 gr 
  3 gr 

   76 mgr 
   37 mgr 

10 gr 
(Santoso, 1993:11) 
 

Gula kelapa merupakan salah satu unsur dari 9 bahan pokok. Hampir 

seluruh ibu-ibu rumah tangga menggunakan gula kelapa untuk berbagai 

kebutuhan. Gula kelapa juga dimanfaatkan dalam industri pengolah makanan dan 

industrial user. Jika kita rinci konsumen lokal gula kelapa adalah sebagai berikut: 

1). Rumah tangga : bumbu masakan dan pemanis makanan ringan. 
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2). Pengolah makanan : putu, rujak, lotek, dendeng, abon, emping manis, dan 

pemanis beberapa macam makanan dari beras ketan, singkong dan tepung 

beras. 

3). Industrial user : Pabrik kecap, pabrik dodol, dan pabrik beberapa jenis roti. 

Penggunaan gula kelapa tersebut tidak dapat diganti dengan gula lainnya, 

andaikan dipaksapun produk yang dihasilkan bisa kehilangan aroma dan rasa 

khas. 

b. Bahan baku gula kelapa 

Untuk membuat gula kelapa bahan baku yang diperlukan adalah nira. 

Nira merupakan cairan bening yang terdapat didalam mayang kelapa yang 

pucuknya belum membuka. Nira diperoleh dari pohon kelapa dengan cara 

penyadapan atau penderesan. Satu buah mayang bisa disadap selama 10-35 hari. 

Hasil penyadapan yang diperoleh dari setiap mayang sekitar 0.5-1 liter nira atau 

sekitar 2-4 liter nira perpohon setiap harinya (Santoso,1993:15). 

Penyadapan nira dilakukan dua kali sehari yakni pagi dan sore. Wadah 

yang digunakan untuk menampung nira disebut bumbung yang terbuat dari 

bambu, namun sekarang di desa Karangduren ada yang menggunakan tempat 

bekas oli yang terbuat dari plastik dengan tujuan untuk memperingan beban waktu 

naik atau memanjat pohon kelapa dan tidak mudah bocor. Untuk keperluan 

pembuatan gula kelapa maka bumbung tersebut didalamnnya diberi suatu 

campuran kapur sirih dan irisan kulit manggis atau tatal nangka yang disebut laru. 

Campuran laru ini untuk mencegah nira menjadi asam. Jika rasanya asam akan 

berpengaruh terhadap kualitas gula kelapa yang dihasilkan, terutama sekali karena 
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sukar mengalami pengentalan cairan atau tidak dapat dicetak menjadi gula kelapa. 

Sebaliknya jika laru yang ditambahkan terlalu banyak dapat menyebabkan rasa 

gula kelapa kurang enak dan ini berarti bahwa produksi gula kelapa rendah 

kualitasnya, 

c. Proses pembuatan gula kelapa 

Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan gula 

kelapa adalah ketel atau wajan, tungku, pengaduk, pisau sadap, bumbung, cetakan 

(tempurung kelapa), kain penyaring sedangkan bahan-bahan yang disediakan 

meliputi nira, laru dan kayubakar. 

Proses pembuatan gula kelapa diuraikan sebagai berikut: 

1). Nira bercampur laru yang berada didalam bumbung dituangkan dalam wajan 

atau ketel, kemudian dimasak pada suhu1150C sambil dilakukan pengadukan 

sampai airnya menguap. Nira yang dipanaskan ini warnanya berubah kearah 

kuning sampai coklat.        

2). Pemanasan dilakukan sampai larutan mencapai taraf kekentalan tertentu. 

Proses pemasakan nira dapat diakhiri dengan jalan meneteskan cairan nira  

panas ke dalam air dingin. Bila tetesan dalam air dingin tersebut mengeras, 

maka proses pemasakan dapat diakhiri dengan tetap dilakukan pengadukan 

sampai pekatan nira mulai mendingin.  

3). Setelah itu pekatan nira dimasukkan ke dalam cetakan yang berupa tempurung 

kelapa atau bambu yang pendek-pendek, setelah dimasukkan ke dalam cetakan 

kemudian di tunggu sampai kering. 
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4). Sesudah benar-benar kering, gula dapat diangkat dari cetakan kemudian gula 

kelapa dibungkus dengan plastik dan siap untuk di jual. 

d. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya 

dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi terdiri 

dari 3 elemen yaitu: 

1). Biaya bahan baku 

Bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh daripada 

produk jadi. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan baku tersebut yang 

diolah dalam prosese produksi. 

2). Biaya tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang jasanya dapat 

diperhitungkan langsung dalam pembuatan produk tertentu. Dalam penelitian ini 

tenaga kerja yang terlibat dalam usaha pembuatan gula kelapa rata-rata jumlahnya 

hanya 2 orang. 

3). Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung (Metode Harga Pokok Pesanan). Dalam metode harga 

pokok proses BOP terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong dan biaya tenaga kerja. 

4). Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk, contoh biaya transportasi pemasaran (Mulyadi, 

1991:15). 
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Menurut Yos Rosbi ( kompas, 2003), gula kelapa yang baik adalah gula 

kelapa yang berwarna coklat kemerahan, sementara gula kelapa yang jelek 

berwarna putih atau hitam. Jika dibungkus dalam plastik yang rapat dan disimpan 

pada tempat yang teduh, gula kelapa yang baik dapat bertahan sampai  dua bulan, 

sedangkan gula yang jelek hanya bertahan satu bulan, setelah itu akan meleleh. 

Kualitas dari hasil produksi gula kelapa ditentukan oleh beberapa faktor. 

Pertama adalah penggunaan obat pengawet nira, kalau terlalu banyak batu 

gamping atau air kapur sirih gula kelapa yang dihasilkan akan berwarna hitam. 

Kedua adalah lama memasak. Gula kelap yang terlalu lama dimasak biasanya 

akan berwarna hitam. Ketiga adalah kesegaran nira. Semakin cepat nira hasil 

penderesan diolah menjadi gula, semakin besar pula kemungkinan gula yang 

dihasilkan akan baik. Batas waktu keawetan nira adalah dua hari, jika lebih dari 

dua hari tidak diolah biasanya nira akan asam. 

2. NILAI MARJIN PEMASARAN 

Istilah pasar mengandung pengertian yang beraneka ragam. Dalam 

kehidupan sehari-hari seseorang mendefinisikan pasar, tidak terlepas dari peran 

orang tersebut dalam pasar. Definisi pasar sebagai produsen adalah sebagai tempat 

untuk menjual barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan. Konsumen 

mendefinisikan pasar sebagai tempat membeli barang-barang atau jasa-jasa 

sehingga konsumen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Sedangkan bagi lembaga  pemasaran, pasar merupakan tempat untuk melakukan 

aktifitas usaha dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran tertentu sehingga 

lembaga pemasaran dapat keuntungan.  
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Definisi pasar menurut Sudiyono (2002:5) adalah merupakan tempat 

ataupun terjadinya pemenuhan kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan 

alat pemuas yang berupa barang ataupun jasa, dimana terjadi pemindahan hak 

milik antara penjual dan pembeli. Pasar sebagai tempat interaksi dan bekerjanya 

beberapa kekuatan pembentuk harga dan terjadinya perpindahan hak milik, ruang 

lingkupnya ditentukan oleh jasa-jasa yag diberikan, dan merupakan tempat 

dilaksanakannya berbagai jasa pemasaran seperti grading, pengolahan, 

pengepakan, penyimpanan dan pengangkutan. 

Secara umum pemasaran dianggap sebagai proses aliran barang yang 

terjadi dalam pasar. Dalam pemasaran ini barang mengalir dari produsen sampai 

kepada konsumen akhir yang disertai penambahan guna bentuk melalui proses 

pengolahan, guna tempat melalui proses pengangkutan dan guna waktu melalui 

proses penyimpanan. 

Denagn menggunakan gambaran aktivitas pemasaran komoditi non 

pertanian dan komoditi pertanian, maka perbedaan antara pemasaran komoditi 

non pertanian dan komoditi pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Gambar 1 a. Pemasaran Komoditi Non Pertanian 
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Gambar 1 b. Pemasaran Komoditi Pertanian 

 

 

 

 

Sumber: (Sudiyono, 2002:8) 

Pada pemasaran komoditi non pertanian lokasi produsen terkonsentrasi 

dan barang yang dihasilkan dapat direncanakan secara cermat, mengenai jumlah, 

mutu dan waktu pembuatan barang. Produsen produk non pertanian pada 

umumnya menghasilakn barang dalam jumlah besar, sehingga produsen dapat 

mendistribusikan secara langsung melalui pedagang besar, agen dan pengecer 

serta konsumen (distribusi barang). Sifat distributif diindikasikan dengan 

penurunan volume yang ditransaksikan dari pedagang besar, agen dan pengecer 

serta konsumen. 

Sebaliknya komoditi pertanian dihasilkan secara terpencar-pencar, 

berupa bahan mentah yang perlu pengolahan lebih lanjut dan dalam jumlah yang 

relatif  sedikit sehingga untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan lembaga 

pemasaran  dalam melakukan fungsi-fungsi pemasaran diperluakn volume 

perdagangan yang cukup besar. Pemasaran komkoditi pertanian dari proses 

konsentrasi yaitu pengumpulan produk-produk pertanian dari petani ke tengkulak, 

pedagang pengumpul dan pedagang besar serta diakhiri proses distribusi yaitu 

penjualan barang dari pedagang ke agen, pengecer dan konsumen. 
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Dengan mengkomparasikan sifat pemasaran non pertanian dan 

pemasaran pertanian, maka menurut Sudiyono (2002 : 10) pemasaran pertanian 

adalah proses aliran komoditi yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan 

guna waktu, guna tempat dan guna bentuk yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi-

fungsi pemasaran yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga pemasaran pada 

prinsipnya terdapat tiga tipe, yaitu fungsi pertukaran , fungsi fisik dan fungsi 

penyediaan fasilitas. 

Fungsi pertukaran dalam pemasaran produk-produk pertanian meliputi 

kegiatan yang menyangkut pengalihan hal pemilikan dalam sistem pemasaran. 

Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Daloam 

malakukan fungsi penjualan, maka produsen atau lembaga pemasaran yang berada 

pada rantai pemasaran sebelumnnya harus memperhatikan kualitas, kuantitas, 

bentuk dan waktu serta harga yang diinginkan konsumen ataupun lembaga 

pemasaran yang ada pada rantai pemasaran berikutnya. Sedangkan fungsi 

pembelian diperlukan untuk memiliki komoditi-komoditi pertanian yang akan 

dikonsumsi ataupun dugunakan dalam proses produksi berikutnya. Dalam 

melakukan pemindahan hak milik, lembaga yang melakukan penjualan maupun 

pembelian tidak berhadapan secara langsung. 

Fungsi fisik meliputi kegiatan-kegiatan yang secara langsung diperlukan 

terhadap komoditi pertanian, sehingga komoditi-komoditi pertanian tersebut 

mengalami tambahan guna tempat dan guna waktu. Fungsi fisik meliputi 

pengangkutan dan penyimpanan. Fungsi pengangkutan atau transporting adalah 
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memindahkan produk-produk pertanian dari daerah surplus, dimana kegunaan 

produk pertanian rendah kedaerah minus atau kegunaan tinggi atau dari daerah 

produsen ke daerah konsumen. 

Fungsi penyimpanan atau storaging diperlukan karena produksi komoditi 

pertanian bersifat musiman, sedangkan pola konsumsi bersifat relatif tetap .fungsi 

penyimpanan menghasilkan kegunaan waktu, diperlukan untuk menyimpan gula 

kelapa selama waktu sejak dihasilkan atau diperoleh sampai laku dijual.                  

Fungsi penyediaan fasilitas adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran 

dan fungsi fisik. Fungsi penyediaan fasilitas merupakan usaha-usaha perbaikan 

sistem pemasaran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi 

penetapan harga. Funsi penyediaan fasilitas meliputi standarisasi, penanggungan 

resiko, informasi harga dan penyediaan dana.  

Grading adalah klasifikasi hasil pertanian atau ternak ke dalam beberapa 

golongan mutu yang berbeda-beda, masing-masing dengan nama  dan etiket 

tertentu. Perbedaan itu dapat ditentukan oleh perbedaan warna, bentuk dan besar 

barang, rasa, tingkat kematangan, kandungan air dan spesifikasi-spesifikasi teknik 

lainnya. Penentuan mutu barang menurut ukuran atau patokan tertentu inilah yang 

disebut standardisasi. Syarat mutu gula kelapa yang baik meliputi bentuk: padat 

normal, warna : Kuning kecoklatan atau coklat, rasa dan aroma: khas, air : 

maksimum 10%, abu: maksimum 02%, gula sebagi sukrosa: maksimum 77%, 

bagian yang tidak larut L: maksimum 01% dan SO2: sisa maksimum 300 mg/Kg. 

Grading yang baik, adil dan teliti memberi manfaat kepada semua pihak baik 

konsumen maupun produsen. Konsumen untung karena dapat memperoleh barang 
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yang paling sesuai dengan keinginan dan tingkat pendapatannya, sedangkan 

produsen juga mendapat jaminan memperoleh harga yang sesuai dengan mutu 

hasil produksinya. 

Selama pergerakan komoditi dari pusat produsen ke konsumen 

menghadapi kerusakan, kehilangan dan resiko lain. Resiko ini pada prinsipnya 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu resiko fisik, seperti penyusutan berat dan 

volume komoditi pertanian, kehilangan serta kebakaran dan resiko ekonomi, 

seperti fluktuasi harga dan kebijaksanaan moneter. 

Informasi pasar sangat penting mempertemukan potensial penawaran dan 

permintaan. Informasi pasar selain mencantumkan harga komoditi per satuan, 

sebaiknya juga menginformasikan mengenai persediaan, kualitas komoditi di 

tingkat pasar pada tempat dan waktu tertentu. 

Dalam melakukan fungsi pertukaranterutama pembelian seringkali 

lembaga-lembaga pemasaran kekurangan dana. Untuk memperlancar proses 

pembelian ini, maka dibutuhkan fungsi pelancar penyediaan dana yang bisa 

berupa bank ataulembaga perkreditan.    

Kegiatan pemasaran terbagi dalam 3 kegiatan yaitu : Proses 

pengumpulan, proses pengimbangan dan proses penyebaran. Kegiatan pemasaran 

gula kelapa dikumpulkan dari pengrajin oleh pedagang pengumpul menjadi suatu 

jumlah yang besar kemudian menyalurkannya ke pedagang pengecer dan 

konsumen. Proses pengimbangan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan 

penawaran dan permintaan berdasar waktu, jumlah dan kualitas. Pedagang 

pengecer harus selalu siap dalam persediaan untuk melayani permintaan 
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konsumen setiap saat. Proses penyebaran dimaksudkan untuk mendistribusikan 

gula kelapa ke bermacam-macam konsumen. Proses penyebaran tersebut dialirkan 

dari pedagang  pengumpul ke pedagang pengecer baru kemudian ke konsumen. 

Makin banyak yang dikumpulkan maka makin banyak pula gula kelapa yang 

harus disebarkan. 

Mempelajari marjin pemasaran menyangkut penentuan bagian yang 

diterima oleh produsen atau petani dari harga yang dibayar oleh konsumen akhir, 

ongkos distribusi termasuk ongkos transport dan ongkos bongkar muat, dan lain-

lain. 

Pengertian marjin pemasaran menurut Saifuddin (1982:34) adalah 

perbedaan harga  suatu barang yang diterima produsen dengan harga yang di 

bayar konsumen yang terdiri dari: biaya – biaya untuk menyalurkan atau 

memasarkan dan keuntungan lembaga pemasaran atau marjin itu adalah 

perbedaan harga pada suatu tingkat pasar dari harga yang dibayar dengan harga 

yang diterima. Marjin pemasaran atau marjin tataniaga adalah perbedaan antara 

harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen 

(Napitupulu, 1986:126).  

Menurut Zulkifli (1982:86) marjin  pemasaran atau tata niaga pemasaran 

adalah perbedaan harga yang dibayar konsumen akhir untuk suatu produk dan 

harga yang diterima petani produsen untuk produk yang sama (rupiah per 

kilogram). Marjin pemasaran termasuk semua ongkos yang menggerakkan produk 

tersebut mulai dipintu gerbang petani sampai ketangan konsumen akhir. Dan 

menurut Sudiyono (2002 : 94) marjin dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu : 

Pertama, marjin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan 
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konsumen dengan harga yang diterima petani. Kedua, marjin pemasaran 

merupakan biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat 

permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran.   

Berdasar pendapat di atas marjin pemasaran dapat diartikan sebagai 

perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 

petani/produsen atau penjumlahan semua biaya pemasaran yang harus dikeluarkan 

selama proses penyaluran suatu barang dari produsen kepada konsumen, 

disamping keuntungan yang diperoleh dari komoditi yang diusahakan. Besar 

marjin pemasaran berbeda untuk setiap jenis barang, karena jumlah pelayanan 

pemasaran yang diberikan tidak sama untuk setiap jenis barang. Jika penyaluran 

komoditi melalui banyak lembaga, maka marjin pemasaran ini merupakan jumlah 

marjin diantara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Misalnya antara pedagang 

pengumpul dengan pedagang pengecer. Jadi nilai marjin pemasaran adalah hasil 

kali antara perbedaan harga ditingkat pengecer dengan harga ditingkat petani 

dengan jumlah yang ditransaksikan. 

Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya. Lembaga pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen 

untuk memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat dan bentuk yang 

diinginkan konsumen. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga 

pemasaran berupa marjin pemasaran.   
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Lembaga-lembaga pemasaran dalam menyampaikan komoditi pertanian 

dari produsen berhubungan satu sama lain yang membentuk jaringan pemasaran 

atau saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan suatu struktur yang 

menggambarkan alternatif saluran yang dipilih dan menggambarkan situasi yang 

berbeda oleh berbagai macam pemasaran atau lembaga usaha (seperti produsen, 

pedagang besar dan pengecer). Memilih saluran pemasaran  memerlukan 

pertimbangan yang matang dan bersifat fleksibel. Hal ini dapat dipertimbangkan 

sebagai fungsi yang harus dilakukan untuk memasarkan barang secara selektif.  

Bentuk saluran pemasaran atau ditribusi dapat dibedakan atas : 

a. Saluran langsung 

Produsen                 Konsumen 

b. Saluran tidak langsung 

1). Produsen         Pengecer        Konsumen 

2). Produsen        Pedagang besar/menengah          Pengecer         Konsumen 

3). Produsen         Pedagang besar          Pedagang menengah        Pengecer  

        Konsumen (Basuswasta, 1984 : 190). 

Peranan mata rantai saluran pemasaran umumnya lebih ditekankan pada 

kegiatan pemilihan dan penguasaan masing-masing lembaga penyaluran tersebut. 

permasalahan yang diutamakan adalah kelancaran penyampaian dan pemindahan 

barang serta hak milik atas penguasaan produk tersebut mulai dari pedagang 

besar, pedagang menengah sampai akhirnya ketangan konsumen. Jadi saluran 

pemasaran menyangkut aliran produk dan hak milik atau penguasaan atas produk 

tersebut. 
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Cara pemasaran yang dilakukan pengrajin gula kelapa di Desa 

Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dilakukan dengan dua 

cara, yaitu : 

a. Secara langsung yaitu pengrajin menjual produknya langsung ke konsumen. 

c. Secara tidak langsung yaitu pengrajin menjual produknya melalui penyalur  

atau pedagang perantara yaitu melalui pedagang pengumpul dan pedagang 

pengecer, dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2. Saluran pemasaran gula kelapa di Desa Karangduren Kecamatan 
Tengaran Kabupaten Semarang. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian 

Perantara pemasaran dilakukan oleh perusahaan dagang. Simangunsong 

(1995:65) memberikan pengertian perusahaan yang usaha pokoknya membeli satu 

atau beberapa macam barang dengan maksud untuk dijual kembali tanpa 

pengolahan lebih lanjut. Pedagang pengumpul dan pedagang pengecer gula kelapa 

Pengrajin / Pengusaha 
Gula Kelapa 

Pedagang Pengumpul 

Pedagang Pengecer 

Konsumen Industri Konsumen Rumah Tangga 
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merupakan perusahaan dagang yang kegiatan utamanya membeli dan menjual 

kembali.  

Pada dasarnya perantara pedagang ini bertanggungjawab terhadap 

pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Atas dasar pemilikan itu maka 

mereka menaggung semua resiko. Adapun yang termasuk golongan perantara 

pedagang adalah : 

a. pedagang besar 

Dari Robin Peterson dalam Basu Swasta (2000 : 291), menyatakan 

bahwa pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual 

kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain dan/atau kepada 

pemakai industri, pemakai lembaga dan pemakai komersial yang tidak menjual 

dalam volume yang sama kepada konsumen akhir. 

Dari definnisi diatas ada beberapa elemen penting, yaitu: 

- pedagang besar merupakan unit usaha 

- mereka bertindak sebagai perantara antara produsen dengan pembeli barang-

barang industri dan perantara lain. 

- Mereka melayani para pembeli barang industri dan perantara lain, bukannya 

konsumen akhir. 

Dalam penelitian ini digunakan istilah pedagang pengumpul. 

b. pengecer 

Perdagangan eceran melilputi semua kegiatan yang berhubungan secara 

langsungn dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi (bukan untuk keperluan usaha). 
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Pengecer atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yangn melakukan 

kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan non 

bisnis (swasta,2000:291). 

Beberapa fungsi yang dapat dilakukan pengecer dalam upaya 

menyalurkan barang kepada konsumen antara lain: 

- Mengkombinasikan beberapa jenis barang tertentu 

- Melaksanakan jasa-jasa eceran untuk barang-barang tertentu 

- Menempatkan diri sebagai sumber barang bagi konsuen akhir 

- Menciptakan keseimbangan antara harga dan kualitas barang yang 

diperdagangkan  

- Menyediakan barang untuk kebutuhan konsumen 

- Melakukan tindakan-tindakan dalam persaingan 

Pada pokoknya fungsi pengecer adalah memberikan pelayanan kepada 

konsumen agar pembeliannya dilakukan dengan cara yang semudah mungkin.              

Dengan menggunakan definisi pertama yang menyebutkan bahwa marjin 

pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima petani atau selisih harga ditingkat pengecer dengan harga di 

tingkat petani, maka dapat dianalisa sebagai berikut: harga yang dibayarkan 

konsumen merupakan harga di tingkat pengecer (Pr), yaitu merupakan 

perpotongan antara kurva permintaan primer (primary demand curve) dengan 

kurva penawaran turunan (derived supply curve). Sedangkan harga  di tingkat 
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petani (Pf) merupakan perpotongan antara kurva permintaan turunan (derived 

demand curve) dengan kurva penawaran primer (primary supply curve). Margin 

pemasaran sama dengan selisih harga di tingkat pengecer dengan harga di tingkat 

petani ( M = Pr -  Pf), dapat digambarkan sebagai berikut:    

 

Gambar 3. Kurva penawaran permintaan primer dan turunan serta marjin 
pemasaran. 

              Kurva penurunan turunan 

 

 Pr   Kurva penawaran primer 

    M    Kurva permintaan primer 

 Pf 

  Kurva permintaan turunan 

 

Sumber : Sudiyono, 2002:99. 

Dalam proses pengaliran barang sampai ketangan konsumen akhir, setiap 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses itu akan menarik keuntungan 

sebagai balas jasa sehingga marjin pemasaran dapat dirumuskan dengan :    

MP = K+B 

Keterangan : 

MP    =  Marjin Pemasaran  

K       =  Besar keuntungan perunit gula kelapa yang ditarik oleh lembaga 

pemasaran 
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B       = Biaya pemasaran perunit gula kelapa 

Dengan asumsi bahwa jumlah produk yang ditransaksikan di tingkat 

petani sama dengan jumlah produk yang ditransaksikan di tingkat pengecer yaitu 

sebesar Q, dapat diukur nilai marjin pemasaran dengan rumus: 

 VM =  (Pr – Pf). Q 

 

Dimana 

VM = Nilai marjin pemasaran 

Pr  = Harga di tingkat pengecer 

Pf  = Harga di tingkat petani 

Q  = Jumlah yang ditransaksikan (Sudiyono, 2002:100). 

Di daerah produksi terdapat perbedaan harga yang diterima pengrajin 

sebagai produsen gula kelapa dengan harga yang diterima pedagang pengumpul. 

Hal ini terjadi karena pedagang pengumpul mengeluarkan biaya dan 

menarik keuntungan dalam proses pengumpulan gula kelapa sampai dapat dijual 

kepada pedagang lain. Salah satu strategi perbaikan sistem pemasaran gula kelapa 

adalah memperkecil marjin pemasaran. Usaha ini bertujuan agar terdapat 

pembagian marjin yang wajar antara komponen yang terlibat dalam pemasaran. 

Sistem pemasaran yang tidak efisien akan mengakibatkan biaya pemasaran yang 

besar, sehingga harga perkilogram gula kelapa akan menjadi tinggi 

(Saefudin,1977:184).  

Umumnya marjin pemasaran bersifat dapat berubah menurut waktu dan 

keadaan ekonomi dan bergantung kepada harga yang dibayar konsumen. Bila 
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harga konsumen itu kecil, turun atau berkurang, maka produsen akan menerima 

harga relatif lebih kecil. Dan bila harga yang dibayar konsumen naik, maka 

produsen akan menerima harga relatif lebih besar. biaSanya marjin pemasaran 

bersifat inflekxible secara relatif atau tidak banyak berubah. Misal, bila harga 

suatu barang naik, tapi biaya pemasaran tetap, maka harga yang diterima produsen 

menjadi lebih besar. 

Apabila harga tetap maka marjin pemasaran dan distribusinya akan 

berlainan, karena : 

- sifat barang itu sendiri, misal hasil pertanian yang cepat busuk mempunyai 

resiko besar, sehingga marjinpemasaran menjadi lebih besar dari pada barang 

yang tahan lama. 

- Adanya perlakuan pengolahan hasil, misal marjin pemasaran gula kelapa 

lebih tinggi daripada kelapa. Karena gula kelapa memerlukan pengolahan. 

- Adanya lembaga yang terorganisir dan tidak terorganisir.sistem pemasaran 

yang tingkat integrasi vertikalnya baik dan informasi pasarnya baik akan 

mempengaruhi harga yang diterima produsen. 

- Kesediaan membayar konsumen terhadap suatu barang yang akan dibelinya  

- Upah tenaga kerja atau buruh dalam proses pemasaran.    

 

3. PENDAPATAN 

a. Pengertian pendapatan 

Pengertian pendapatan menurut Simanora (2000 : 24) adalah kenaikan 

aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan (atau kombinasi antara 
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keduanya) selama periode tertentu yang berasal dari pengiriman barang-barang, 

penyerahan jasa, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan sentral 

perusahaan. Pada intinya pendapatan merupakan arus masuk sumberdaya yang 

berasal dari kegiatan-kegiatan usaha perusahaan dan umumnya diakibatkan oleh 

penyelesaian pertukaran ekonomi, manakala sebuah perusahaan menjual produk-

produknya atau menyerahkan suatu jasa kepada pihak lainnya, perusahaan 

menerima aktiva. Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban yang timbul dari penyerahan jasa / barang atau aktivitas usaha lainnya 

dalam suatu periode. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada 

langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan (Soemarso, 

1999 : 274). 

Sedangkan menurut Sugiri (2002 : 90) pendapatan adalah tiap-tiap 

tambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul karena usaha 

perusahaan, baik berupa penyerahan jasa-jasa maupun penjualan barang. 

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh segenap orang yang merupakan balas 

jasa untuk faktor-faktor produksi (Kaslan A. Tohir, 1982:236).  

Biro pusat statistik (BPS), merinci pendapatan dalam kategori sebagai 

berikut: 

1). Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan : 

a). Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja 

lembur dan kerja kadang-kadang 

b). Dari hasil usaha sendiri berupa hasil bersih dari usaha sendiri dan penjualan 

dari kerajinan rumah. 

c). Dari hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. 
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d). Dari keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial. 

2). Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan berupa : 

a). Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk beras, pengobatan, 

transportasi, perumahan dan rekreasi. 

b). Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah antara lain pemakaian barang 

yang diproduksi dirumah dan sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap 

rumah sendiri yang ditempati.  

b. Penggolongan pendapatan 

Menurut BPS hasil survai tahun 1990 menggolongkan pendapatan 

penduduk dalam 4 golongan, yaitu :  

1).  Golongan berpendapatan rendah, bila rata-rata pendapatannya kurang dari Rp 

150.000,00 perbulan 

2).  Golongan berpendapatan sedang, bila rata-rata pendapatannya Rp 150.000,00 

sampai Rp 450.000,00 perbulan 

3). Golongan yang berpendapatan menengah, Bila rata-rata pendapatannya 

RP.450.000,00 sampai RP 900.000,00 perbulan 

4). Golongan berpendapatan tinggi, bila rata-rata pendapatannya lebih dari Rp 

900.000,00 perbulan (BPS, 1990:181). 

Penggolongan pendapatan dalam masyarakat ada tiga, yaitu: 

1). Pendapatan pokok diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari upah 

sebagai kerja pokok. 

2).  Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan 

pokok.  
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3).  Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan 

pokok dan pendapatan sambilan. 

c. Pendapatan menurut sumbernya 

Pendapatan masyarakat pada umumnya tidak hanya berasal dari satu 

sumber saja, melainkan dari beberapa sumber. Adapun sumber-sumber 

pendapatan masyarakat itu dapat dikelompokkan menjadi : 

1).  Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan 

kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, guru 

2).  Penghasilan dari kegiatan usaha melalui sarana perusahaan. 

3).  Penghasilan dari modal yaitu penghasilan yang dikerjakan sendiri, misal dari 

penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan tanah. 

    Susanto mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga penduduk pada 

dasarnya, terbagi menjadi 3 sumber yaitu : 

1). Upah dan gaji 

2). Usaha rumah tangga 

3). Pendapatan lain-lainnya. 

(Susanto, 1985 : 183) 

d. faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dibutuhkan adanya 

pendapatan yang digunakan membiayai pengeluaran. Seorang individu dapat 

memperoleh pendapatan dengan jalan bekerja maupun dengan harta benda yang 

dimiliki misalkan tanah, mesin, rumah atau lazimnya disebut barang modal 
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sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pendapatan identik dengan 

menjual jasa-jasa atau barang-barang (Rachmat Sumitro, 1986:67).  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai 

berikut : 

1). Kesempatan kerja yang tersedia 

semakin banyaknya kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak 

pendapatan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. 

2). Kecakapan dan keahlian 

dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula pada pendapatan. 

3). Keuletan bekerja 

pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk 

menghadapi segala macam tantangan bila suatu saat menghadapi kegagalan maka 

kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan dan 

keberhasilan. 

4). Banyak sedikitnya modal yang dipergunakan 

banyak sedikitnya modal yang digunakan seseorang sangat mempengaruhi besar 

kecilnya modal yang digunakan. Suatu usaha yang besar akan memberi peluang 

yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.    

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendapatan usaha rumah 

tangga berupa uang dari penjualan gula kelapa selama sehari. Hal ini didasarkan 

pada fakta dilapangan, bahwa penjualan produk gula kelapa mayoritas pengrajin 

dilakukan setiap hari.   
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Berkaitan dengan pendapatan, besarnya pendapatan pengusaha atau 

pengrajin gula kelapa yang diperoleh dari hasil produksi dan penjualan 

dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : 

1). Jumlah produksi 

Produksi dalam arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan 

untuk meningkatkan kegunaan atau faedah suatu benda. Kegiatan ini dengan 

mengubah bentuk atau menghasilkan barang baru ( Sriyadi, 1991:6). Produksi 

adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang. 

Produksi ini merupakan suatu proses kombinasi dan koordinasi materiil dan 

kekuatan dalam pembuatan suatu barang atau jasa.  

Berkaitan dengan hal tersebut produksi dalam penelitian ini adalah 

mengolah nira menjadi gula kelapa yang bisa dikonsumsi masyarakat sebagai 

bumbu masakan. Pengusaha gula kelapa dalam memproduksi gula kelapa 

tentunya dengan tujuan dijual dan memperoleh pendapatan. Besar kecilnya 

pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. 

Semakin besar jumlah produksi maka semakin besar pendapatan yang diperoleh.  

2). Harga jual 

Harga adalah satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan penjualan (Philip Kotler,1996:120). Dilihat dari sudut 

produsen harga mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan hidupnya. Ini berarti 

bahwa harga dalam hal ini adalah harga jual suatu produk akan mempengaruhi 

kelangsungan hidup usahadari produsen. Apabila harga jual produk yang dijual 

melebihi dari harga yang ada dipasaran maka produk yang dijual tidak akan ada 
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pembelinya atau kalaupun ada tentu tidak sesuai denagn target penjualan. Oleh 

karena itu maka usaha yang yang sudah dikelola akan mengalami kemunduran 

bahkan mungkin akan mati. Sebaliknya jika harga produk yang dijual dibawah 

harga pasar hanya karena ingin memperoleh banyak pelanggan, akibatnya tidak 

mendapat untung dan itupun akan menyebabkan kemunduran usaha karena tidak 

ada pemasukan atau tidak ada modal. Untuk ittu dalam menetapkan harga jual 

produk harus sesuai dengan harga dipasaran dengan tujuan agar usaha tetap hidup. 

Harga dilihat dari sudut konsumen adalah  merupakan salah satu 

pertimbangan dalam menentukan jumlah produk yang akan dibeli. Bagi konsumen 

semahal apapun produk tersebut apabila memang merupakan kebutuhan pokok 

maka akan tetap dibeli, hanya saja jumlah pembelian terbatas. Begitu juga apabila 

harga produk murah tetapi tidak terlalu penting maka pembeliannya pun juga 

terbatas sesuai dengan kebutuhan. 

Sama halnya dengan para pengusaha gula kelapa, mereka dalam menjual 

gula kelapa dipasar harus disesuaikan denagn harga jual yang telah berlaku 

dipasar sehingga target penjualan akan tercapai. Di Desa Karangduren Kecamatan 

Tengaran Kabupaten semarang harga gula kelapa perkilogramnya adalah sebesar 

Rp 3.500,00. Dengan demikian tidak akan merugikan para konsumen sehingga 

pengusaha tetap mempunyai pelanggan dan usahanya pun akan tetap berjalan, 

karena ada pendapatan dari penjualan produk yang bisa digunakan lagi untuk 

modal usaha.       

3). Modal 

Modal dapat diartikan hasil produksi yang digunakan untuk 

memproduksi lebih lanjut (Bambang Riyanto, 1983:8). Sedangkan modal dalam 
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arti umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin, alat perkakas dan 

barang produktif lainnya untuk kegiatan suatu usaha.  

Menurut Bambang Riyanto modalo dibagi menjadi 2 yaitu : modal 

sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari 

pemilik usaha dan tertanam untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. 

Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar, modal tersebut merupakan 

utang yang harus dibayar.  

Dalam penelitian ini modal yang digunakan pengusaha gula kelapa untuk 

menjalankan usahanya hanya berasal dari modal sendiri. 

4). Pemasaran 

Pemasaran atau penjualan produk secara garis besar dapat 

diklasifikasikan secara langsung dan secara tidak langsung. Berkaitan dengan 

pemasaran, penjualan gula kelapa di Desa Karangduren termasuk pemasaran 

langsung dan pemasaran tidak langsung. Daerah pemasaran yang luas akan 

mempengaruhi volume penjualan. Semakin luas daerah pemasaran akan semakin 

besar pula volume penjualan. 

5). Volume penjualan  

Volume penjualan adalah jumlah barang atau jasa yang terjual dalam 

jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan unit atau rupiah. Semakin 

besar volume penjualan, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Dengan 

meningkatnya volume penjualan maka secara langsung maupun tidak langsung 

akan mempengaruhi laba yang diperoleh pengusaha. 

Dalam usaha peningkatan volume penjualan, pengusaha gula kelapa 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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- modal yang diperlukan 

- kualitas produk 

- harga produk 

- pelayanan terhadap konsumen      

B. HIPOTESIS 

Berdasar latar belakang di atas maka perumusan hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Ada pengaruh antara nilai marjin pemasaran terhadap pendapatan 

pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten 

Semarang    
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 1998:112). 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pengrajin gula kelapa 

di Desa Karangduren sebanyak 603 responden, pedagang pengumpul dan 

pedagang pengecer di Desa Karangduren. Dari dua pasar yang ada di Desa 

Karangduren, yaitu pasar Kembangsari dan pasar Kalijering terdapat 12 pedagang 

pengumpul dan 24 pedagang pengecer. 

 

B. Sampel Penelitian dan Teknik Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

A,1998:117). Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti Arikunto 

menegaskan bahwa apabila jumlah obyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, sedangkan jika 

obyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 - 25%. Dari populasi yang 

ada maka untuk pengrajin gula kelapa di ambil 60 orang, yaitu 10% dari populasi, 

hal ini disebabkan karena tingkat homogenitasnya tinggi dimana kondisi dan 

penghasilan mereka rata-rata hampir sama.. Sedangkan untuk pedagang 

pengumpul dan pedagang pengecer semua populasi diambil sebagai sampel. 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian untuk pengrajin adalah 

teknik area probability random sampling. Teknik area probability random 
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sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari 

setiap wilayah yang terdapat dalam populasi dan dilakukan secara acak. Dengan 

teknik area probability random sampling maka populasi dan sampel penelitian 

dapat dilihat pada tabel 1, berikut :  

No Nama Dusun Populasi 
(orang) 

Presentase 
Sampel 

(%)(orang) 
1 Karangduren  68   7 
2 Kaligintung 143 14 
3 Kuncen 164 16 
4 Cabean Wetan 169 17 
5 Cabean Kulon  47   5 
6 Wedilelo  12   1 

Jumlah 603 60 
 

C. Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “ Pengaruh Nilai Marjin Pemasaran 

Terhadap Pendapatan Pengrajin Gula Kelapa Di Desa Karangduren, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang” maka terdapat 2 variabel yaitu : 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel yang mempengaruhi variabel terikat adalah nilai marjin 

pemasaran      ( Sudiyono, 2002 : 99) yaitu  selisih antara harga di tingkat 

konsumen dan harga di tingkat produsen dikalikan dengan jumlah yang 

ditransaksikan dengan satuan rupiah per kilogram. 

2. Variabel terikat (Y)  

Variabel yang dipengaruhi variabel bebas adalah pendapatan (Soemarso, 

1999 : 274) yaitu pendapatan berupa uang dari hasil penjualan gula kelapa dalam 

sehari dengan satuan rupiah per kilogram. 
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D.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Angket / kuesioner 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,1998:179). 

2. Metode Interview / wawancara 

Interview adalah dengan cara tanya jawab langsung antara responden 

dengan peneliti yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Dengan lebih dahulu membuat pedoman wawancara guna memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini metode 

wawancara yang digunakan wawancara dalam rangka penyamaan persepsi 

responden dan membantu memberi penafsiran atas intrumen yang peneliti berikan 

serta pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tambahan tentang saluran pemasaran gula 

kelapa sebagai data pendukung quesioner. 

3. Studi Pustaka 

Metode studi pustaka adalah cara mengumpulkan data yang diperoleh 

dengan membaca serta mempelajari buku-buku, referensi lain yang mendukung 

penyusunan skripsi ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari para 

ahli dan teorinya melalui sumber bacaan atau bahan pustaka sebagai landasan 

teori dan pendukung hipotesis. 
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E. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan sistem komputerisasi berupa program 

SPSS untuk mengolah data dari hasil penelitian. Sesuai dengan hasil penelitian 

yang akan dicapai, teknik analisa data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :  

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data yang dianalisis 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting untuk menentukan langkah 

analisis selanjutnya  sebagai pedoman untuk mengasumsikan data berdistribusi 

normal, apabila batang histrogram mempunyai kemiripan dengan bentuk kurva 

normal (Santoso,2000.81-82). Selain itu dari grafik normal probability plot, data 

diasumsikan normal apabila sebaran data berada di sekitar garis lurus 45 

(Santoso,2000:253).  

2. Metode analisis deskriptif 

Setelah dari uji Normalitas data, apabila menunjuk datanya normal, maka 

langkah selanjutnya mencari rata-rata nilai marjin pemasaran dan rata-rata 

pendapatan (Santoso, 2000 : 247).  

3. Metode analisis regresi 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi sederhana dengan satu prediktor. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh nilai marjin pemasaran (variabel bebas) 

terhadap pendapatan pengrajin gula kelapa (variabel terikat), menguji hipotesa 

apakah diterima atau ditolak.  
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Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a). Mencari korelasi antara variabel X (nilai marjin pemasaran) terhadap variabel 

Y ( tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa) (santoso, 2000:248). 

Harga koefisien korelasi (rxy) yang diperoleh dari perhitungan diatas kemudian 

dikonsultasikan dengan r tabel . Ada dua kemungkinan yang terjadi adalah : 

1). Jika harga r hitung <r tabel, berarti r hitung tidak signifikan sehingga tidak 

ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y 

2). Jika r hitung > r tabel , berarti r hitung signifikan sehingga ada hubungan 

antara variabel X dengan variabel Y  

b). Mencari persamaan garis  regresi satu prediktor  

Untuk mencari regresi linear satu prediktor persamaan garis regresinya 

adalah : 

Y= a + b X  

Dimana : Y = pendapatan pengrajin gula kelapa 

X = nilai marjin pemasaran 

a dan b adalah koefisien regresi   (Santoso, 2000:248) 

e. Uji hipotesis keberartian garis regresi  

Untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruh antara nilai marjin pemasaran 

terhadap tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa dengan membandingkan nilai 

Ftabel dengan Fhitung.  

1). Jika harga F hitung <F tabel, berarti harga Fhitung tidak signifikan sehingga 

hipotasis ditolak 
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2). Jika harga F hitung >F tabel, berarti harga Fhitung signifikan sehingga hipotesis 

diterima. 

f. Mencari koefisien determinasi 

Setelah terbukti adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel nilai 

marjin pemasaran (prediktor X) terhadap pendapatan (kriterium Y), amka 

prediktor X terhadap kriterium Y tersebut dapat dicari koefisien determinasi 

dengan rumus efektifitas garis regresi (Santoso, 2000:250). Koefisien 

determinasi digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi ubahan 

prediktor (X) terhadap ubahan kreterium (Y) dalam bentuk prosentase. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Pengrajin dan Pedagang Gula Kelapa di Desa Karangduren, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Karangduren berada di Kecamatan Tengaran, wilayah  Kabupaten 

Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Desa Karangduren  memiliki luas 510.181 Ha 

dan terbagi menjadi 6 dusun atau kampung yaitu Dusun Karangduren, Dusun 

Kaligintung, Dusun Kuncen, Dusun Cabean Wetan, Dusun Cabean Kulon dan 

Dusun Wedilelo. Dari 6 dusun tersebut terdiri dari 41 wilayah RT dan 10 wilayah 

RW. 

Desa Karangduren berbatasan dengan desa lain sebagai berikut: 

Sebelah barat berbatasan dengan desa Patemon, Kecamatan Tengaran 

Sebelah utara berbatasan dengan desa Bener, Kecamatan Tengaran 

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kebowan, Kecamatan Suruh 

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Klero, Kecamatan Tengaran 

 Dari pusat pemerintahan kecamatan, desa Karangduren berjarak 4 km, 

sedangkan dari Ibu kota kabupaten berjarak 28 km dan dari Ibu kota propinsi 

DATI I berjarak 46 km (Profil desa/kelurahan tahun 2003). 
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Berdasarkan catatan monografi desa karangduren yang menyatakan bahwa 

Desa Karangduren berada pada ketinggian 722 m di atas permukaan laut, suhu 

udara 27 oC dan curah hujan 3500 mm/th, maka desa karangduren tergolong ke 

dalam derah yang cocok sebagai daerah pertanian. Hal ini mendorong peduduk 

memilih pertanian sebagai jenis mata pencaharian mereka. Namun demikian tidak 

semua penduduk desa karangduren bermata pencaharian sebagi petani, tetapi ada 

juga yang megelola usaha dari hasil pertanian yaitu usaha pembuatan gula kelapa, 

tempe, tahu, jenang, dan ada juga pegawai negeri, pedagang, tukang, buruh pabrik 

dan sebagainya. 

Berdasarkan monografi Desa Karangduren penduduk desa karangduren 

berjumlah 6.410 jiwa dan terbagi menjadi 1665 KK. Jumlah penduduk Desa 

Karangduren yang bekerja adalah 3.728 orang. Mata pencaharian penduduk 

sangat bervariasi. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai 

petani dan buruh tani. Sebagian petani dan buruh tani juga bekerja sebagai 

pengrajin gula kelapa yaitu 603 orang. Berdasarkan profil Desa Karangduren 

tahun 2003, mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 3, berikut : 

Tabel 3. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian  

No Mata pencaharian Jumlah Prosentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Petani 
Buruh tani 
Wiraswasta 
Karyawan 
Pegawai negeri 
Pensiunan 
Dagang 
Jasa 
Lain-lain 

759 
944 
126 
552 
142 
137 
126 
408 
534 

    20,36 
    25,32 
      3,38 
    14,81 
       3,81 
       3,67 
       3,38 

           10,94 
           14,32 

 Jumlah           3.728           100 
Sumber : Profil desa Karangduren tahun 2003       
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b. Gambaran Umum Pengrajin dan Pedagang Gula Kelapa di Desa Karangduren 

Responden penelitian ini terdiri dari pengrajin gula kelapa, pedagang 

pengumpul dan pedagang pengecer di Desa Karangduren. Pengrajin gula kelapa 

terdapat 60 orang sebagai sampel, pedagang pengumpul 12 orang dan pedagang 

pengecer 24 orang. 

Adapun gambaran secara umum responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.Tingkat Usia Respoden 

Pengrajin Pedagang Pengumpul Pedagang Pengecer No Usia (th) Orang % Orang % Orang % 
1 < - 40 26  43,33   1 8,33 12   50 
2 41 – 50 15   25   6    50   9 37,5 
3 51 – 60 12   20   3    25   3 12,5 
4 61 - >   7   11,67   2    16,67 - - 

Jml - 60 100 12  100 24  100 
Sumber : data primer yang diolah (lampiran 1) 

Sebagai salah satu industri rumah tangga yang merupakan usaha 

warisan/turun temurun, pembuatan gula kelapa paling banyak dilakukan oleh 

mereka yang berusia di bawah 40 tahun yaitu 43,33 %, pedagang pengumpul 

paling banyak berusia 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau 50 % dan 

pedagang pengecer paling banyak berusia 40 tahun ke bawah sebanyak 12 orang 

atau 50 %. Hal ini disebabkan karena baik dalam pengolahan maupun pemasaran 

gula kelapa, dibutuhkan tenaga yang cukup kuat. 

Tabel 5.Tingkat Pendidikan Responden 

Pengrajin Pedagang 
Pengumpul 

Pedagang 
Pengecer No Pendidikan  

Orang % Orang % Orang % 

1 
 

Tidak 
sekolah/tidak 
lulus SD 

 
26 43,33   4 33,33   7 29,17 

2 SD 24  40   5 41,67 14 58,33 
3 SMP 10 16,67   3    25   3 12,50 

Jml - 60 100 12  100 24 100 
Sumber : data primer yang diolah (lampiran 1) 
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Berdasarkan tabel di atas pengarjin gula kelapa sebagian besar tidak 

sekolah yaitu sebanyak 26 orang atau 43,33%, kondisi tersebut disebabkan karena 

pada waktu itu orang tua mereka tidak mampu membiayai dan belum ada aturan 

tentag wajib belajar, sedangkan warga desa yang berpendidikan SMP ke atas 

kebanyakan bekerja di bidang atau sektor lain. 

Untuk pedagang pengumpul dan pedagang pengecer kebanyakan 

berpedidikan SD yaitu pedagang pengumpul sebanyak 5 orang atau 41,67 % dan 

pedagang pengecer sebanyak 14 orang atau 58,33 %. Walaupun pendidikan 

mereka kebanyakan SD bahkan ada yang tidak sekolah, tetapi dalam soal hitung 

menghitung tidak kalah  dengan anak sekolah bahkan lebih cepat. 

Pedagang pengumpul dan pedagang pengecer gula kelapa tidak memiliki 

pola yang khas. Hal ini mengingat pekerjaan sebagai pedagang di pasar-pasar 

tradisional karena lingkungan dan keturunan atau meneruskan usaha orang tuanya. 

Tabel 6.Tingkat Pengalaman Usaha Respoden 
 

Pengrajin Pedagang Pengumpul Pedagang PengecerNo Pengalaman 
(th) Orang % Orang % Orang % 

1 < - 10 12 20 - - 5 20,83 
2 11 – 20 21 35   2 16,67 7 29,17 
3 21 – 30 13 21,67   4 33,33 9  37,5 
4 31 - 40   9 15   5 41,67 3  12,5 
5 41 - >   5  8,33   1   8,33 - - 

Jml - 60 100 12   100      24 100 
Sumber : data primer yang diolah (lampiran 1) 

Lama usaha pengrajin gula kelapa akan mempengaruhi keberhasilan 

dalam usaha mereka. Para pengrajin gula kelapa yang telah menjalankan usaha 

lebih lama tentunya mempunyai pengalaman yang lebih daripada yang baru 

menjalankan usaha atau memiliki usaha pembuatan gula kelapa ini. 
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Rata-rata dari pengrajin gula kelapa yang menjalankan usaha pembuatan 

gula kelapa adalah meneruskan dari orang tuanya. Pengalaman pengrajin paling 

banyak adalah 11 – 20 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau 35 %. Pengalaman 

pedagang pengumpul paling banyak antara 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 5 orang 

atau 41,67%. Untuk mejadi pedagang pengumpul membutuhkan waktu dan modal 

yang banyak karena pedagang pengumpul harus mempunyai langganan yang 

banyak. 

Pekerjaan pedagang pengumpul adalah megumpulkan gula kelapa dari 

para pengrajin. Biasanya pengrajin mendatangi pedagang pengumpul. Sedangkan 

pengalaman pedagang pengecer paling banyak adalah 21-30 tahun yaitu sebanyak 

9 orang atau 37,5 %. 

1). Karakteristik pegrajin gula kelapa di desa Karangduren 

Usaha pembuatan gula kelapa yang dikelola di sebagian penduduk desa 

Karangduren, kecamatan Tengaran, kabupaten Semarang diharapkan bisa 

menambah pendapatan, paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Usaha 

pembuatan gula kelapa ini bagi para petani sangat membantu perekonomian 

mereka. Para pengrajin mendapat ketrampilan membuat gula kelapa dari orang tua 

maupun tetangga yang sudah lebih dahulu membuat gula kelapa. 

Rata-rata pengeluaran atau biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan gula 

kelapa yang terdiri dari biaya nira, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja dan 

biaya lain-lain (laru dan ipah) dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 7.   Rata-rata biaya pembuatan gula kelapa Desa Karangduren, kecamataan 
Tengaran, kabupaten Semarang 

 
No Macam Biaya Rata-rata Biaya 
1 Nira 3.700 
2 Bahan bakar 1.400 
3 Tenaga kerja 3.000 
4 Lain-lain (laru dan ipah) 370 

Jumlah 8.470 
Sumber : data primer yang diolah (lampiran 2) 

 
Bahan baku yang digunakan untuk membuat gula kelapa adalah nira yang 

dihasilkan oleh pohon kelapa. Nira yang dibutuhkan oleh pengrajin gula kelapa di 

Desa Karangduren, Kecamatan tengaran, Kabupaten semarang dapat diperoleh 

dengan mudah, karena di Desa Karangduren banyak terdapat pohon kelapa yang 

bisa diambil niranya. Dalam pengangkutan hasil sadapan nira cukup dibawa oleh 

penyadap sendiri dan dapat ditempuh dengan jalan kaki dan tidak memerlukan 

transportasi, karena tempat mengambil sadapan dari rumah pengrajin jaraknya 

tidak terlalu jauh sehingga bisa ditempuh dengan jalan kaki. 

Dalam proses produksi bahan bakar yang digunakan oleh pengusaha gula 

kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan tengaran, Kabupaten semarang adalah 

menggunakan kayu bakar. Harga kayu bakar di Desa Karangduren satu 

bongkoknya seharga Rp 2000,00.  

Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha pembuatan gula kelapa rata-rata 

jumlahnya hanya 2 orang yaitu tenaga penderes dan tenaga pengolah. Pengusaha 

gula kelapa dalam memproduksi gula kelapa memerlukan bahan pembantu agar 

kualitas gula bagus. Bahan pembantu yangn digunakan adalah laru dan ipah. Laru 

ini digunakan pada saat akan melakukan penyadapan. Laru dimasukkan kedalam 
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bumbung bambu yang akan digunakan untuk menyadap. Tujuan penggunaan laru 

adalah untukmencegah nira menjadi asam yang akan berpengaruh pada hasil gula 

kelapa. Ipah adalah campuran gula kelapa berupa parutan kelapa atau minyak 

kelapa yang digunakan supaya cairan yang sudah mulai coklat (mumbul) tidak 

naik keatas, hingga kadang-kadang tumpah serta campuran gula pasir yang 

digunakan supaya cairan gula kelapa yang sudah diangkat dari tungku cepat 

kering dan mudah dicetak. Pemasaran gula kelapa pada pengrajin dilakukan di 

pasar Kembangsari dan pasar Kalijering atau di pasar desa. Jadi, jarak yang 

ditempuh pengrajin dalam menjual gula kelapa tidak terlalu jauh. Sehingga tidak 

memerlukan biaya untuk transportasi karena cukup dengan jalan kaki. 

Saluran yang digunakan atau dipilih pengrajin dalam memasarkan gula 

kelapa adalah melalui pedagang pengumpul sebanyak 50 orang dan melalui 

pedagang pegecer sebanyak 10 orang. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah 

dengan kontan/cash.  

2). Karakteristik pedagang pengumpul di desa Karangduren 

Di desa Karangduren terdapat 12 orang pedagang pengumpul yang 

tersebar di pasar Kembangsari dan pasar Kalijering. Di pasar Kembangsari ada 9 

orang dan di pasar Kalijering ada 3 orang  pedagang. Sebagai pedagang 

pengumpul mempunyai tugas ganda yaitu mengumpulkan gula kelapa dari 

pegrajin dan menyebarkan ke pedagang lain atau konsumen. 

Pekerjaan utama pedagang pengumpul adalah sebagai pedagang dan ibu 

rumah tangga. Sepulang dari pasar mereka melakukan aktivitas sebagai ibu rumah 

tangga. Rata-rata biaya pemasaran gula kelapa ditingkat pedagang pengumpul 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 8.Rata-rata biaya pemasaran gula kelapa di tingkat pedagang pengumpul 
per 15 September 2004 

 
No Macam Biaya Rata-rata Biaya (Rp/Kg) 
1 Tempat, Karcis dll 15 
2 Tenaga Kerja 20 
3 Pembungkus (plastic) 20 
4 Transportasi 30 

Jumlah 85 
Sumber : data primer yang diolah (dalam lampiran 3) 
 

Omzet pedagang pengumpul rata-rata tiap harinya adalah 150 Kg. 

distribusi pemakaian saluran pemasaran ke konsumen adalah 7 orang, sedangkan 

ke pedagang pengecer sejumlah 5 orang. Penyerahan gula kelapa dari pedagang 

pengumpul 100 % diantar baik yang langsung ke konsumen maupun ke pedagang 

pengecer karena pembelian dalam jumlah yang banyak. Biaya transportasi 

ditanggung oleh pedagang pengumpul. 

3). Karakteristik pedagang pengecer 

 Jumlah pedagang pengecer di desa Karangduren ada 24 orang, 20 berada 

di pasar Kembang Sari dan 4 orang berada di pasar Kali Jering. Kebanyakan 

pedagang pengecer dalam memasarkan gula kelapa menggunakan dasaran dan 

hanya beberapa saja yang menggunakan kios maupun toko. 

Rata-rata biaya pemasaran gula kelapa di tingkat pedagang pengecer dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 9.  Rata-rata biaya pemasaran gula kelapa di tingkat pedagang pengecer 
per 15  September 2004 

 
No Macam Biaya Rata-rata Biaya (Rp/Kg) 
1 Tempat, karcis dll 12,5 
2 Tenaga kerja 12,5 
3 Pembugkus (plastic)                 25 

Jumlah                 50 
Sumber : data primer yang diolah (lampiran 4) 



 

 41

Omzet pedagang pengecer rata-rata tiap harinya adalah 25 Kg. harga gula 

kelapa tidak pasti (turun-naik). Menurut pengakuan responden pedagang 

pengumpul, permintaan meningkat harga naik dibanding hari-hari biasa pada saat 

menjelang hari raya dan ketika banyak orang punya hajatan (permintaan 

meningkat namun harga standar sekitar Rp 3.500) karena pada umumnya orang 

desa jika mempunyai hajatan membuat jenang dari gula kelapa, permintaan dan 

harga menurun setelah Idul Fitri. 

c.   Analisa Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan system komputerisasi berupa program 

SPSS versi 11.0 untuk mengolah data dari hasil penelitian, sesuai dengan hasil 

penelitian yang akan dicapai, teknik analisa data yang dipergunakan adalah sbb : ( 

lihat lampiran 8 dan lampiran 9) 

1) Uji Normalitas 

Dari data yang telah diambil dalam penelitian ini ternyata berdistribusi 

normal. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 8. 

2) Analisa Deskripsi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh sejumlah data 

mengenai nilai marjin pemasaran dilihat dari saluran pemasaran yang dipilih 

pengrajin gula kelapa di desa Karangduren kecamatan Tengaran kabupaten 

Semarang, dan pendapatan pengrajin. 

a). Nilai Marjin Pemasaran  

Perhitungan margin pemasaran ditekankan pada perbedaan harga yang 

diterima pengrajin dengan harga yang harus dibayarkan konsumen. 
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Hasil penelitian terhadap saluran pemasaran di desa Karanduren adalah 

sebagai berikut : 

(1) Saluran pertama, dimana pengrajin menjual gula kelapa langsung ke 

konsumen. Dilakukan oleh konsumen (tetangga) yang membeli dalam jumlah 

kecil, biasanya untuk bumbu, istilahnya (nempil), transaksi ini tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

(2) Saluran kedua dimana gula kelapa dipasarkan dari pengrajin lalu ke pedagang 

pengumpul kemudian sampai ke konsumen. Konsumen pada saluran ini adalah 

konsumen pembuat/pengolah makanan dari gula kelapa yang tidak bisa diganti 

dengan gula lainnya, andaikan dipaksapun produk yang dihasilkan bisa 

kehilangan aroma dan rasa khas, konsumen tersebut diantaranya adalah pembuat 

kecap, jenang, rasikan, wajik dan lain-lain. Terdapat tujuh pedagang pengumpul 

yang menggunakan saluran ini, besar margin pemasaran pada saluran ini adalah 

Rp 200,00/kg (lihat lampiran 5) 

(3) Saluran ketiga dimana gula kelapa dipasarkan dari pengrajin lalu ke pedagang 

pengecer baru sampai ke konsumen. Saluran ini dilakukan oleh pengrajin yang 

rumahnya dekat dengan pedagang pengecer dan mempunyai hubungan yang erat. 

Besar margin pemasaran pada saluran ini adalah Rp 500/kg (lihat lampiran 6). 

(4) Saluran ke empat, gula kelapa dipasarkan dari pengrajin ke pedagang 

pengumpul kemudian ke pedagang pengecer baru ke konsumen. Ada 5 pedagang 

pengumpul yang melakukan saluran ini, besar margin pemasaran pada saluran ini 

adalah Rp 500,00/kg. 
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Dengan asumsi bahwa jumlah produk yang ditransaksikan di tingkat 

pengrajin sama dengan jumlah produk yang dipasarkan oleh pedagang maka dapat 

dilihat bahwa nilai margin pemasaran gula kelapa seperti pada lampiran 2 dimana 

rata-rata nilai margin pemasarannya Rp 1016/kg. 

b). Pendapatan Pengrajin Gula Kelapa 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pendapatan rata-rata 

pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren yang diperoleh dari  output (hasil) 

dikalikan harga kemudian dikurangi biaya-biaya didapatkan penghasilan sebesar 

Rp 5.046,67 sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diperoleh para 

pengrajin sangat kecil. 

3) Analisis Regresi 

Beberapa harga-harga dan analisis yang dilakukan pada analisis regresi 

adalah: 

a) Mencari korelasi antara nilai margin pemasaran  dengan tingkat pendapatan 

pengrajin gula kelapa, dari perhitungan didapatkan harga rxy sebesar 0,466 dengan 

signifikansi 0,000. Karena harga signifikansinya (0,000) < 0,05 dan bila 

dibandingkan dengan r(5%:60) sebesar 0,254 maka berarti bahwa korelasi tersebut 

signifikan, sehingga ada hubungan yang signifikan antara nilai Marjin Pemasaran 

dengan tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa meskipun korelasinya tidak 

terlalu besar (perhitungan selengkapnya pada lampiran 9) 
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b) Persamaan garis regresi yang terbentuk adalah Y = 3899,032 + 2,015 X. Ini 

berarti bahwa kenaikan rata-rata tiap unit dari nilai margin pemasaran yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa adalah 2,015, dikatakan 

kenaikan karena harga koefisiennya bernilai positif (perhitungan selengkapnya 

pada lampiran 9). 

c) Menguji signifikansi dari persamaan garis regresi yang terbentuk dengan uji 

F. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa didapatkan 

harga Fhitung sebesar 16,109 dengan signifikansi 0,000. Karena harga 

signifikansinya (0,000) < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung tersebut 

signifikan, bila dibandingkan dengan nilai F(5%:1:58) dengan pendekatan F(5%:1:60) 

sebesar 4,00 maka harga Fhitung (16,109) > 4,00 artinya persamaan garis regresi 

yang didapatkan tersebut bermakna atau dapat digunakan untuk memprediksi 

tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa bila hanya dipengaruhi oleh nilai margin 

pemasaran saja. Kebermaknaan persamaan garis regresi ini juga dapat diketatui 

dari uji t pada konstanta dan koefisien variabel bebasnya, dimana thitung pada 

konstanta sebesar 6,863 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan thitung pada 

koefisien variabel bebasnya adalah 4,014 dengan signifikansi 0,000. Harga 

signifikansi keduanya (0,000) < 0,05 artinya thitung tersebut signifikan positif 

(perhitungan selengkapnya pada lampiran 9). 

d) Indeks determinasinya (R²) sebesar 0,217 atau 21,7%, artinya besar pengaruh 

pendapatan pengrajin gula kelapa bila hanya dipengaruhi oleh nilai margin 

pemasaran saja hanya 21,7% sedangkan 78,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor 
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lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini positif (perhitungan selengkapnya 

pada lampiran 9). 

 

B. PEMBAHASAN 

Industri gula kelapa yang ada di Desa Karangduren, kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu industri kecil. Adapun industri kecil 

ini menjadi mata pencaharian pokok dan sambilan sebagian penduduk desa 

Karangduren, yang mana industri gula kelapa ini dikelola perorangan oleh 

keluarga-keluarga pengrajin. Adapun lokasi ini tidak mutlak di satu dusun saja 

tetapi setiap dusun yang ada di Desa Karangduren ada yang memproduksi gula 

kelapa, terutama dusun Cabean wetan, dusun Kuncen dan dusun Kaligintung. Di 

ketiga dusun ini hampir seluruh keluarga menjalankan industri gula kelapa ini, 

hanya beberapa keluarga saja yang tidak menjalankan industri gulan kelapa ini. 

Gula kelapa merupakan salah satu pengolahan hasil pertanian yang jika 

disimpan terlalu lama akan turun kualitasnya (lembek atau tidak keras), maka 

distribusinya memerlukan pihak lain yang terlibat yaitu melalui pedagang 

pengumpul dan pedagang pengecer. 

Sesuai saluran pemasaran yanng dilalui dapat diketahui bagian harga yang 

diterima pengrajin, marjin pemasaran total, marjin pemasaran parsial, keuntungan 

dan biaya lembaga pemasaran serta distribusinya untuk masing-masing saluran 

pemasaran sebagaimana ditunjukkan pada lampiran ke 5 sampai lampiran ke 7. 
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Dari lampiran 5 sampai lampiran 7 menunjukkan bahwa harga yang 

diterima pengrajin adalah sama yaitu Rp 3.500,00. Keuntungan yang diperoleh 

untuk masing-masing saluran berbeda. Marjin pemasaran  total untuk lampiran 6 

dan lampiran 7 sama walaupun salurannya berbeda. Dari perhitungan marjin 

pemasaran  tersebut dapat dihitung nilai marjin pemasaran pengrajin.          

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, peneliti dapat mengambil 

asumsi bahwa nilai margin pemasaran dengan pendapatan selisihnya banyak, hal 

ini bisa ditunjukkan dengan nilai rata-rata data yang ada, dimana rata-rata nilai 

margin pemasaran sebesar Rp 1016,00 dan rata-rata tingkat pendapatan pengrajin 

sebesar Rp 5.946,00. 

Data nilai margin pemasaran dan tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa 

keduanya berdistribusi normal, maka analisis data selanjutnya dengan 

menggunakan statistik parametrik dalam hal ini adalah regresi sederhana untuk 

meregresikan antara nilai margin pemasaran dan tingkat pendapatan pengrajin 

gula kelapa. 

Ada korelasi yang signifikan antara nilai margin pemasaran dengan 

tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa sebesar 0,466 sedangkan besar pengaruh 

tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa yang hanya dipengaruhi oleh nilai 

margin pemasaran saja sebesar 21,7%. Ini berarti bahwa semakin tinggi nilai 

margin pemasaran  maka tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa juga akan 

semakin tinggi pula dan semakin rendah nilai margin pemasaran maka tingkat 

pendapatan pengrajin gula kelapa juga akan semakin rendah pula, walaupun 
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tentunya tingkat pendapatan pengrajin gula tidak hanya dipengaruhi oleh nilai 

margin pemasaran saja, ini dibuktikan dengan besar pengaruh yang hanya 21,7% 

saja. Jadi masih ada 78,3% faktor lain-lain yang turut mempengaruhi tingkat 

pendapatan pengrajin gula kelapa tersebut, dimana faktor-faktor lain tersebut tidak 

diungkap pada penelitian ini. 

Persamaan garis regresi yang terbentuk adalah Y = 3899,032 + 2,015 X, 

dimana besar koefisien variabel nilai margin pemasarannya dan konstantanya 

setelah diuji dengan uji t disimpulkan keduanya signifikan. Kenaikan rata-rata 

tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa yang hanya dipengaruhi oleh nilai 

margin pemasaran tiap unitnya adalah sebesar 2,015. 

Dari uji kebermaknaan garis regresi diketahui bahwa persamaan garis 

regresi yang terbentuk tersebut signifikan artinya dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa yang hanya dipengaruhi 

nilai margin pemasaran, dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh antara nilai margin pemasaran dengan tingkat pendapatan pengrajin gula 

kelapa di Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh antara nilai margin pemasaran terhadap pendapatan pengrajin 

gula kelapa di desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang 

dengan korelasi sebesar 0,466. 

2. Besar pengaruh antara nilai margin pemasaran terhadap pendapatan pengrajin 

gula kelapa di desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang 

adalah 0,217 atau 21,7%. 

3. Tingkat pendapatan pengrajin gula kelapa di Desa Karangduren, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang tergolong rendah, ini ditunjukkan dengan 

prosentase pendapatan masih kecil. Hal ini disebabkan karena kesediaan 

bahan baku yang masih terbatas atau belum maksimal.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa 

saran yang kemungkinan dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat pendapatan 

pengrajin gula kelapa yaitu 

1. Pengrajin dalam memasarkan gula kelapa dapat memilih salah satu dari empat 

macam saluran pemasaran yang ada. Marjin terbesar terdapat pada saluran 

pemasaran ke III yaitu dari pengrajin ke pedagang pengecer baru ke konsumen 
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dan ke IV yaitu dari pengrajin ke pedagang pengumpul kemudian ke 

pedagang pengecer baru kemudian ke konsumen. Pengrajin gula kelapa di 

Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang diharapkan 

memilih saluran yang ke IV yaitu dari pengrajin atau produsen ke pedagang 

pengumpul kemudian ke pedagang pengecer baru kemudian ke konsumen, 

karena dengan marjin yang sama besar bagian harga yang diterima pengrajin 

dan harga yang dibayar konsumen sama besar tetapi dapat melibatkan dua 

pedagang perantara yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. 

2. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa besar pengaruh antara nilai 

marjin pemasaran terhadap pendapatan pengrajin gula kelapa di Desa 

Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang hanya 21,7%, maka 

perlu penelitian lebih lanjut faktor lain yang mempengaruhi. 
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