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ABSTRAK

PERAN MODAL SOSIAL DALAM MENDUKUNG KEGIATAN
PEMASARAN DURIAN (Durio zibethinus) DI TAHURA WAN ABDUL

RACHMAN

Oleh

ARI YUDHA PRASETYA

Potensi sumber daya hutan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung

kebutuhan ekonomi.  Salah satunya adalah pemanfaatan oleh masyarakat yang

tinggal berbatasan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di

Provinsi Lampung.  Masyarakat memanfaatkan blok tradisional untuk

membudidayakan pohon-pohon multi purpose tree species (MPTS).  Salah satu

jenis MPTS adalah durian (Durio zibenthinus) yang produksinya 387.139

gandeng/tahun.  Kegiatan pemasaran durian dilakukan masyarakat untuk

mendistribusikan durian kepada konsumen guna mendapat keuntungan.  Kegiatan

pemasaran durian tidak terlepas dari adanya kendala, modal sosial dianggap

mampu dalam menyelesaikan kendala yang ada melalui kepercayaan, norma, dan

jaringan.  Tujuan penelitian ini menganalisis sistem pemasaran dan mengkaji

peran modal sosial dalam mendukung kegiatan pemasaran durian.  Penelitian

dilakukan dengan menganalisis sistem pemasaran dan modal sosial secara



kuantitatif dan kualitatif, dengan objek penelitian petani dan lembaga pemasaran

durian.  Hasil penelitian menunjukan sistem pemasaran di Tahura Wan Abdul

Rachman belum efisien karena membentuk pasar oligopsoni dengan nilai margin

pemasaran, keuntungan, dan share yang tidak merata.  Modal sosial yang

dianggap dapat mendukung kegiatan pemasaran durian masih belum mampu

menyelesaikan kendala yang ada karena modal sosial pada petani dan lembaga

pemasaran masih tergolong rendah. Modal sosial yang tergolong rendah

menunjukan peran modal sosial dalam kegiatan pemasaran durian di Tahura Wan

Abdul Rachman belum optimal.

Kata Kunci: keragaan pasar, modal sosial, perilaku pasar, struktur pasar.

Ari Yudha Prasetya



ABSTRACT

SOCIAL CAPITAL ROLE IN SUPPORTING DURIAN MARKETING
ACTIVITIES (Durio zibethinus) IN TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

By

ARI YUDHA PRASETYA

The potential of forest resources could be utilized by the community in supporting

economic needs.  One of the potential was the utilization of forest resources by

people who were living adjacent to Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul

Rachman in Lampung. The local community used traditional blocks to cultivate

multi purpose tree species (MPTS) trees.  One type of MPTS was durian (Durio

zibenthinus) whose production was 387,139/year.  Durian marketing activities

carried out by the community to distribute durian to consumers in order to get

profits.  Durian marketing activities were inseparable from constraints, social

capital was considered to be able to resolve existing constraints through belief,

norms, and networks.  The purposes of this study were analyzing durian

marketing system and examining social capital role in supporting durian

marketing activities. The study was conducted by analyzing the marketing system

and social capital quantitatively and qualitatively.  The objects of this study were



durian farmers and durian marketing institutions. The results of the study showed

that the marketing system in Tahura Wan Abdul Rachman was not efficient

because it formed oligopsonistic market with uneven value of marketing margins,

profits, and shares.  Social capital that was considered to be able to support the

marketing activities of durian still had not been able to solve the obstacles because

the social capital of farmers and marketing institutions was still relatively low.

Low social capital showed that the role of social capital in the marketing activities

of durian in Tahura Wan Abdul Rachman was not optimal.

Keywords: market behavior, market performance, market structure, social capital.

Ari Yudha Prasetya
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman merupakan kawasan 

pelestarian alam yang terletak di Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 679/kpts-II/1999 yang memiliki 

luasan 22.245,50 ha.  Tahura Wan Abdul Rachman dibagi menjadi blok 

perlindungan, pemanfaatan, koleksi, rehabilitasi, khusus, dan tradisional (Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Tahura WAR, 2017).  Blok perlindungan merupakan 

areal yang diperuntukan untuk perlindungan ekosistem hayati, blok pemanfaatan 

merupakan areal yang diperuntukan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, 

blok koleksi merupakan areal yang diperuntukan untuk koleksi flora atau fauna, 

blok rehabilitasi merupakan areal yang diperuntukan untuk pemulihan ekosistem 

hayati, sedangkan blok khusus sebagai areal kepentingan pembangunan sarana 

telekomunikasi, dan blok tradisional merupakan areal yang diperuntukan untuk 

kepentingan pemanfaatan oleh masyarakat.    

 

Blok tradisional Tahura Wan Abdul Rachman merupakan kawasan yang memiliki 

luasan 13.791 ha dan dapat dikelola masyarakat untuk membudidayakan tanaman 

kehutanan, pertanian, dan pohon - pohon multi purpose tree species (MPTS) yang 
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memiliki nilai ekonomi.  Jenis pohon MPTS meliputi, durian (Durio zibenthinus), 

kakao (Theobroma cacao L.), karet (Hevea brasiliensis) menjadi komoditas di 

Tahura Wan Abdul Rachman (Erwin dkk., 2017).  Salah satu jenis pohon MPTS 

yang ditanam di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman adalah durian (Durio 

zibethinus).  Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Tahura WAR (2017) 

potensi buah durian di Tahura Wan Abdul Rachman mencapai 387.139 

gandeng/tahun.  Sifat tekstur buah durian yang lembut serta rasanya yang khas 

dan banyak diminati masyarakat, menjadikan durian sebagai salah satu hasil hutan 

bukan kayu yang bernilai ekonomi dan dapat dibudidayakan masyarakat di Tahura 

Wan Abdul Rachman.   

 

Buah durian menjadi salah satu jenis buah-buahan tropis yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi, sehingga durian dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan 

ekonomi masyarakat (Hikmah dkk., 2016).  Nilai ekonomi durian dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan dengan menjadikan durian sebagai 

produk yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan.  Buah durian dapat 

sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan kegiatan pemasaran durian, hal 

dilakukan untuk membantu pendistribusian durian.  Pemasaran durian dapat 

terjadi dengan adanya produsen durian serta lembaga pemasaran yang akan 

menyalurkan komoditi durian kepada konsumen.  Kurnia dkk. (2016) menyatakan 

hal yang serupa, bahwa petani akan terjembatani oleh lembaga pemasaran dalam 

mendistribusikan produk ke konsumen akhir. 

 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan di lokasi penelitian terdapat beberapa 

permasalahan dalam kegiatan pemasaran durian meliputi, keterbatasan modal 
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usaha yang minim dalam mendistribusikan durian berdampak dalam usaha 

peningkatan perekonomian masyarakat, kurangnya persediaan durian untuk 

dipasarkan akibat banyak pohon yang belum berbuah, buah durian memiliki sifat 

mudah rusak sehingga durian harus segera dipasarkan.  Permasalahan dalam 

kegiatan pemasaran durian harus diatasi untuk dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga perlu ada suatu solusi 

untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.  Modal sosial dapat 

menjadi salah satu solusi dikarenakan konsep modal sosial berkaitan dengan 

proses pembangunan perekonomian masyarakat.  Menurut Prasetiyo dkk. (2016) 

modal sosial dapat menjadi fasilitator dalam mendukung proses pembangunan 

perekonomian, sehingga akan terjalinnya suatu kerjasama antara individu untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan.   

 

Penelitian tentang modal sosial sudah banyak dilakukan seperti oleh Nababan  

dkk. (2016) tentang modal sosial dalam pelestarian hutan mangrove, Handoyono 

(2013) tentang kontribusi modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan 

pedagang kaki lima pasca relokasi, Achmad (2015) tentang modal sosial 

masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat, dan Qurniati dkk. (2017) tentang 

modal sosial dalam pengelolaan mangrove.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetiyo dkk. (2016); Pratiwi dkk. (2016); dan Thobias dkk. (2013) menganalisis 

modal sosial melalui komponen modal sosial meliputi, norma, kepercayaan, dan 

jaringan untuk mengetahui modal sosial dalam suatu objek.  Penelitian modal 

sosial terkait pemasaran dengan objek komoditas durian belum pernah dilakukan, 

sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.  
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B. Rumusan Masalah 

 

 

 

1. Bagaimana sistem pemasaran durian di Tahura Wan Abdul Rachman? 

2. Bagaimana kondisi komponen modal sosial dalam kegiatan pemasaran durian 

di Tahura Wan Abdul Rachman? 

3. Bagaimana peran modal sosial dalam mendukung kegiatan pemasaran durian 

di Tahura Wan Abdul Rachman? 

 

 

C. Tujuan  

 

 

 

1. Menganalis sistem pemasaran durian yang ada di Tahura Wan Abdul 

Rachman. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis komponen modal sosial dalam kegiatan 

pemasaran durian di Tahura Wan Abdul Rachman. 

3. Mengkaji peran modal sosial dalam mendukung kegiatan pemasaran durian 

oleh petani dan lembaga pemasaran durian di Tahura Wan Abdul Rachman. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait sistem 

pemasaran durian yang ada di Tahura Wan Abdul Rachman. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat untuk 

membangun modal sosial dalam mendukung kegiatan pemasaran durian. 

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Tahura Wan Abdul Rachman merupakan kawasan pelestarian alam yang terletak 

di Provinsi Lampung.  Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman memiliki blok 

tradisional sebagi kawasan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat 

untuk membudidayakan tanaman yang bernilai ekonomi, meliputi jenis tanaman 

kehutanan, pertanian, dan pohon-pohon MPTS.   

 

Durian menjadi salah satu jenis MPTS di Tahura Wan Abdul Rachman yang 

banyak ditanam karena nilai ekonominya.  Durian yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan dengan 

menjadikan komoditas durian menjadi produk yang dapat dipasarkan untuk 

diperjual belikan.  Petani durian dan lembaga pemasaran durian di Desa Sidodadi, 

Kelurahan Sumber Agung, dan Desa Sungai Langka, Tahura Wan Abdul 

Rachman hadir sebagai pelaksana fungsi pemasaran durian dalam memasarkan 

dan menyalurkan durian kepada konsumen.  

 

Analisis terhadap sistem pemasaran durian di Tahura Wan Abdul Rachman terdiri 

dari analisis organisasi pasar dan keragaan pasar, sedangkan analisis modal sosial 

meliputi komponen kepercayaan, norma, dan jaringan.  Peran modal sosial 

terhadap kegiatan pemasaran durian akan dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif.  Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini berlokasi di ketiga desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan 

kawasan Tahura Wan Abdul Rachman yang meliputi (a) Kelurahan Sumber 

Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan luas 498 ha; (b) 

Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan luas 685 

ha; dan (c) Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran dengan luas 900 ha.  Berdasarkan administrasi Tahura Wan Abdul 

Rachman bahwasanya Kelurahan Sumber Agung, Desa Sidodadi, dan Desa 

Sungai Langka termasuk dalam jalur lintas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten 

Pesawaran yang terdiri dari 7 wilayah kecamatan, yaitu 2 kecamatan di Kota 

Bandar Lampung dan 5 kecamatan di Kabupaten Pesawaran dengan 39 

desa/kelurahan (UPTD Tahura WAR, 2017).   

 

Akses jalan dari ketiga kelurahan/desa menuju kawasan Tahura Wan Abdul 

Rachman relatif mudah untuk dicapai ke jalur lintas Bandar Lampung dan 

Pesawaran dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat.  

Berdasarkan topografinya keadaan ketiga kelurahan/desa terdiri dari daerah 

perbukitan dan pegunungan dari yang landai hingga curam.  Keadaan iklim ketiga 
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kelurahan/desa berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976-2004 diketahui 

hujan bulanan rata-rata 135,6 mm/bulan dengan curah hujan tertinggi 215,4 mm 

bulan januari dan terendah 70,8 mm pada bulan september (UPTD Tahura WAR, 

2017). 

 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat ketiga kelurahan/desa adalah bermata 

pencarian sebagai petani kebun dengan memanfaatkan lahan Tahura Wan Abdul 

Rachman dalam membudidayakan pohon MPTS.  Berdasarkan hasil inventarisasi 

kelompok masyarakat yang terbina dalam kelompok tani hutan di Tahura Wan 

Abdul Rachman terdapat sebanyak 35 gabungan kelompok tani dengan anggota 

sebanyak 7.230 orang dengan total luas garapan 8.880 ha (UPTD Tahura WAR, 

2017).  Hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih sangat bergantung dengan 

pemanfaatan kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. 

 

 

B. Tahura Wan Abdul Rachman 

 

 

 

Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman terletak antara jalur lintas Kota Bandar 

Lampung dan Kabupaten Pesawaran.  Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman 

dilingkari oleh poros jalan Kota Bandar Lampung menuju Kecamatan Padang 

Cermin sepanjang 40 km di sebelah selatan kawasan, sedangkan di sebelah utara 

kawasan dilingkari oleh poros jalan raya Kota Bandar Lampung menuju 

Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Kedondong sepanjang 50 km (UPTD 

Tahura WAR, 2017). 
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Tahura Wan Abdul Rachman memiliki iklim yang basah dengan curah hujan 

berkisar 2.803 mm/tahun serta struktur tanah yang gembur (Artika dkk., 2015).  

Kondisi iklim basah yang dimiliki Tahura Wan Abdul Rachman berdampak baik 

pada kesuburan tanah karena membentuk tanah dengan struktur tanah gembur, 

sehingga berpengaruh pada tanaman yang ditanam di kawasan tersebut.  Kondisi 

lahan yang gembur dimanfaatkan masyarakat untuk membudidayakan jenis 

tanaman kehutanan, pertanian, dan MPTS di kawasan Tahura Wan Abdul 

Rachman.  Hal ini sesuai dengan penelitian Kristin dkk. (2018) yang menjelaskan 

bahwa masyarakat melakukan interaksi terhadap lahan Tahura Wan Abdul 

Rachman dengan kegiatan berupa pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan 

hutan.  Salah satu bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat 

adalah dengan bercocok tanam. 

 

Jenis - jenis tanaman yang ditanam menurut hasil inventarisasi potensi di kawasan 

Tahura Wan Abdul Rachman untuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) meliputi, 

durian (Durio zibenthinus), kakao (Theobroma cacao L.), karet (Hevea 

brasiliensis), alpukat (Persea americana), aren (Arenga pinnata), cengkeh 

(Syzygium aromaticum), duku (Lansium domesticum), jengkol (Archidenron 

pauciflorum), lada (Piper ningrum), mangga (Mangifera indica), manggis 

(Garcinia mangostana), nangka (Artocarpus heterophyllus), pala (Myristica 

fragrans), petai (Parkia speciosa), pinang (Areca catechu), dan kopi (Coffea  

canephora) yang merupakan tanaman dengan nilai ekonomi (UPTD Tahura 

WAR, 2017).  Masyarakat sekitar Tahura Wan Abdul Rachman yang bermata 

pencarian sebagai petani kebun memanfaatkan durian yang merupakan jenis 

pohon MPTS sebagai komoditas yang dapat dijual dan dipasarkan.  Kelurahan 
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Sumber Agung, Desa Sidodadi, dan Desa Sungai Langka merupakan 

desa/kelurahan yang menjadi lokasi dalam memproduksi buah durian di Tahura 

Wan Abdul Rachman. 

 

 

C.  Pemasaran Durian 

 

 

 

Berdasarkan data produksi komoditas durian di Provinsi Lampung pada tahun 

2016, Provinsi Lampung telah memproduksi durian sebanyak 19.543 kuintal 

dengan rata-rata-rata hasil produksi 67,77 kg/pohon (BPS Provinsi Lampung, 

2016).  Hasil data produksi durian di Provinsi Lampung pada tahun 2016 

menunjukan produksi durian telah mengalami kenaikan hasil produksi dari tahun 

sebelumnya.  Hal ini menunjukan bahwa durian masih menjadi pilihan masyarakat 

sebagai tanaman penghasil buah yang memiliki nilai ekonomis.   

 

Hasil dari produksi durian harus segera dapat terdistribusikan kepada konsumen 

karena sifat buah durian mudah rusak.  Sebelum durian sampai ke tangan 

konsumen terlebih dahulu durian harus dapat dipasarkan dengan adanya 

pemasaran produk.  Tujuan dilakukan pemasaran adalah untuk mengetahui dan 

memahami keinginan konsumen, sehingga produk yang dipasarkan sesuai dengan 

apa yang diinginkan konsumen (Hastuti, 2016).  Pemasaran dilakukan sebagai 

proses untuk mendistribusikan dan menawarkan produk kepada konsumen dengan 

memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pasar serta kebutuhan konsumen.  

Pemasaran durian mencakup perpindahan produk dari produsen sampai ke 

konsumen akhir, dalam mengefisiensi perpindahan dan pendistribusian produk 

kepada konsumen dapat dilakukan dengan melalui saluran pemasaran. 
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Saluran pemasaran hadir dari adanya suatu proses pemasaran produk, salah 

satunya adalah buah durian.  Kegiatan pemasaran durian dilakukan dengan adanya 

pendistribusian buah durian yang dilakukan oleh petani selaku produsen durian 

atau lembaga pemasaran.  Menurut Arifin (2013) untuk melakukan pemasaran 

durian, masyarakat dapat menjadi pelaku dari pemasaran sebagai produsen yang 

menjual durian secara langsung kepada konsumen.  Masyarakat dapat juga 

berperan sebagai pengumpul, pengecer, pedagang atau yang biasa disebut sebagai 

lembaga pemasaran.  Hal ini menunjukan bahwa petani selaku produsen pun dapat 

memasarkan dan menjual hasil produksi durian secara langsung ke konsumen 

akhir.  Lembaga pemasaran merupakan badan usaha atau pedagang yang ikut 

menyalurkan jasa atau komoditi dari produsen ke konsumen akhir melalui saluran 

pemasaran (Prasetyo, 2008).  Suatu barang atau produk dapat sampai ke 

konsumen dikarenakan adanya lembaga pemasaran yang hadir untuk menyalurkan 

produk.  Lembaga pemasaran durian yang dimaksud  meliputi tengkulak, 

pedagang pengumpul, pedagang besar, agen penjual, dan pengecer. 

 

 

D. Modal Sosial 

 

 

 

Definisi modal sosial menurut Prasetiyo dkk. (2016) adalah suatu cara untuk 

mengukur hubungan dalam komunitas, organisasi, atau individu masyarakat, 

dimana modal sosial sebagai penentu dalam membangun kerjasama yang efisien 

antara individu maupun kelompok.  Menurut Thobias dkk. (2013) modal sosial 

merupakan rangkaian hubungan manusia yang didasari pada kepercayaan, norma, 

dan jaringan yang menekankan pada dimensi yang lebih luas untuk masyarakat 
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dalam mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dengan norma - norma 

yang tumbuh dan dipatuhi.  Modal sosial dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk 

mengetahui dan mengukur bagaimana kondisi hubungan yang terjalin dalam suatu 

kelompok atau individu.   

 

Rasa percaya dan saling dukung akan menjadi kekuatan dalam memberikan 

kontribusi kepada masyarakat. Menurut Kusumastuti (2015) modal sosial 

merupakan kekuatan yang ada pada masyarakat untuk mendorongnya suatu 

tindakan secara kolektif.  Penelitian yang dilakukan Yusuf dkk. (2011) 

menunjukan salah satu bentuk kontribusi modal sosial terhadap pembangunan di 

Nigeria, dimana adanya modal sosial dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi 

pada negara tersebut.  Modal sosial dapat diterapkan dalam bidang perekonomian, 

salah satunya penerapan dalam kegiatan pemasaran produk hasil pertanian atau 

kehutanan.  Peran modal sosial lainnya ditunjukan pada penelitian Sudrajat dkk. 

(2015) yang menjelaskan peran modal sosial dalam agribisnis yang membantu 

menurunkan biaya usaha tani, memfasilitasi terpenuhnya sarana produksi usaha 

tani, terpeliharanya keberlanjutan mitra usaha.  Adanya jaringan kerjasama 

dengan mitra usaha dapat mendukung suatu usaha untuk dapat bertahan dan 

berkembang maju. 

 

Penelitian modal sosial yang terkait bidang kehutanan antara lain, pengelolaan 

hutan mangrove oleh masyarakat yang dilakukan oleh Nababan dkk. (2016) yang 

menjelaskan bahwa pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan membutuhkan 

modal sosial, karena dalam modal sosial terdapat hubungan satu sama lain dan 

menjadi kekuatan yang penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan 
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eksistensi sosial lainnya.  Selanjutnya Achmad (2015) menjelaskan bahwa modal 

sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat memiliki dua sumber daya 

jaringan yaitu eksternal dan internal.  Hal ini menunjukan penelitian modal sosial 

dapat dilakukan dengan objek berbeda.  Penelitian terkait modal sosial yang 

dilakukan oleh Pratiwi dkk. (2017) menjelaskan peran modal sosial dalam 

membangun jejaring formalin nabati dari tanaman lamtoro berbasis kelompok 

tani, dimana peran modal sosial dibutuhkan dalam membangun pondasi dan 

menopang suatu usaha oleh suatu kelompok atau individu.  Hal menunjukan 

bahwa adanya peran dari modal sosial yang mendukung suatu usaha yang 

dilakukan suatu kelompok atau individu supaya dapat bertahan.  Modal sosial 

dapat berperan dalam berbagai bentuk objek selama masih berkaitan dengan 

adanya bentuk hubungan yang terjalin.  

 

Hubungan yang terjalin antara lembaga pemasaran dan petani dalam pemasaran 

durian, dirasa dapat menjadi modal sosial yang menjembatani keterbatasan modal 

finansial.  Modal sosial ini terdiri dari komponen kepercayaan, norma, dan 

jaringan.  Penelitian modal sosial dalam manajemen mangrove di Provinsi 

Lampung yang dilakukan oleh Qurniati dkk. (2017) menunjukan bahwa 

komponen kepercayaan sebagai salah satu elemen dari modal sosial yang 

diperlukan untuk memperkuat community based mangrove management, saling 

percaya diantara suatu kelompok harus dapat dipelihara dengan adanya interaksi 

dan pertemuan yang rutin agar terbentuk suatu ikatan emosional dalam kelompok 

tersebut.  Menurut Widodo (2016) norma menjadi salah satu elemen modal sosial 

yang tidak dapat dipisahkan, norma merupakan nilai-nilai budaya dan kearifan 

lokal yang berlaku pada masyarakat sebagai sarana yang efektif untuk 
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menumbuhkan aturan yang dalam bersosialisasi, sehingga mengurangi dapat 

terjadinya konflik individu sebagai pemilik usaha dengan rekan kerja.  

 

Handoyono (2013) menjelaskan bahwa kepercayaan dan jaringan sebagai 

komponen modal sosial yang telah memberikan kontribusi dalam peningkatan 

kesejahteraan pedagang dengan memenuhi kebutuhan minimal pedagang dalam 

waktu jangka panjang.  Jaringan dapat membantu pedagang dalam menghadapi 

permasalahan yang terjadi dengan adanya kerjasama yang telah terbentuk.  

Menurut Andriana (2012) semakin tinggi modal sosial dapat menyebabkan 

semakin tingginya kinerja pemasaran.  Ketika seseorang mendapat kepercayaan 

tinggi dan memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan hubungannya 

dengan pihak lain, hal ini dapat meningkatkan kinerja pemasaran dikarenakan 

kepercayaan yang tinggi antara individu atau kelompok dapat menjadi modal 

dalam membangun kerjasama, sehingga peningkatan kinerja pemasaran dapat 

terjadi.   

 

Modal sosial dianggap dapat mendukung pembangunan ekonomi karena berkaitan 

dengan hubungan antar individu serta tidak terlepas dari adanya kepercayaan dan 

kerjasama.  Syahyuti (2008) mengatakan bahwa modal sosial merupakan modal 

yang mendukung kegiatan ekonomi sama halnya dengan modal finansial dan 

modal sumberdaya alam.  Modal sosial yang dimaksud memiliki makna 

kesetaraan dengan modal finansial dan modal sumberdaya alam, karena makna 

kata “sosial” berarti relasi antar individu dalam mendukung kegiatan ekonomi.   
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 - Januari 2019 di 

Tahura Wan Abdul Rachman.  Lokasi penelitian terbagi pada tiga lokasi yang 

berbatasan langsung dengan Tahura Wan Abdul Rachman, yaitu:  

1. Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. 

2. Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

3. Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.   

Letak ketiga lokasi tersebut ditunjukan pada Gambar 2. 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Peta lokasi penelitian. 
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B. Objek Penelitian 

 

 

 

Objek penelitian adalah petani durian dan lembaga pemasaran durian yang ada di 

Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung; Desa 

Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran; dan Desa Sungai 

Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.   

 

 

C. Batasan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dibatasi dengan adanya konsep pengukuran, yaitu konsep sistem 

pemasaran durian dan modal sosial.  Sistem pemasaran terbagi sebagai berikut. 

1. Analisis organisasi pasar merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

kondisi dari struktur pasar, perilaku pasar, dan saluran pemasaran yang ada 

pada suatu pasar. 

2.  Keragaan pasar merupakan gambaran tentang efisiensi penggunaan 

sumberdaya, penyebaran keuntungan, dan tingkat harga margin pemasaran, 

margin keuntungan, ratio profit margin, dan market share. 

 

Konsep modal sosial akan dikaji atas tiga komponen modal sosial sebagai berikut.  

1. Kepercayaan merupakan rasa yang berdasarkan pada kejujuran, keterbukaan, 

dan keadilan sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara individu satu. 

2. Norma merupakan aturan atau pedoman bagi suatu individu atau kelompok 

untuk menjalin hubungan yang baik dengan individu lainnya. 

3. Jaringan merupakan ikatan atau hubungan sosial individu atau kelompok 

dengan individu lainnya yang timbul dari kerjasama antara keduanya.   
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D. Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

Data yang diambil dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder 

sebagai berikut. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan 

melakukan metode wawancara secara terstruktur dengan menggunakan 

kuisioner dan wawancara mendalam (in depth interview) terhadap petani 

durian dan lembaga pemasaran durian, serta dilanjutkan dengan adanya 

observasi di lokasi penelitian.  Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah (a) data analisis organisasi pasar, meliputi struktur pasar, perilaku pasar, 

dan saluran pemasaran; (b) data keragaan pasar, meliputi margin pemasaran, 

margin keuntungan, ratio profit margin, dan market share; (c) data modal 

sosial, meliputi komponen kepercayaan, norma, dan jaringan.  Setelah 

dilakukan wawancara dilanjutkan dengan adanya observasi atau pengamatan 

langsung di lapangan hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil 

wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.  

 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari adanya studi literatur dalam 

jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.  Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah (a) data kondisi umum Tahura 

Wan Abdul Rachman; (b) data produksi komoditas durian di Provinsi 

Lampung. 
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E. Teknik Pengambilan Sampel 
 

 

 

Penentuan populasi dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu 

penentuan responden dengan cara disengaja berdasarkan kriteria atau 

pertimbangan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2011).  

Populasi dalam penelitian ini adalah petani durian dan lembaga pemasaran durian.  

Petani durian yang dimaksud adalah petani yang memiliki pohon durian di dalam 

kawasan Tahura Wan Abdul Rachman pada lokasi penelitian dan telah melakukan 

penjualan durian dalam satu tahun terakhir.  Lembaga pemasaran yaitu badan-

badan yang melaksanakan kegiatan pemasaran durian, dimana durian yang 

dipasarkan bersumber dari lokasi penelitian dalam satu tahun terakhir.   

 

Jumlah petani durian pada lokasi penelitian sebagai berikut, (a) Desa Sidodadi 

sebanyak 68 petani durian; (b) Kelurahan Sumber Agung sebanyak 83 petani 

durian; (c) Desa Sungai Langka sebanyak 198 petani durian, sehingga jumlah total 

petani durian pada ketiga kelurahan/desa di lokasi penelitian sebanyak 349 petani 

durian dikarenakan jumlah populasi yang besar maka dilakukannya penarikan 

sampel. 

 

Penentuan jumlah sampel responden dilakukan dengan penarikan sampel petani 

durian secara cluster sampling dalam menentukan jumlah petani durian pada 

setiap kelurahan/desa.  Cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

secara berkelompok dengan menentukan jumlah seluruh sampel responden petani 

durian dan dilanjutkan dengan menentukan sampel responden pada setiap 

kelurahan/desa (Sugiyono, 2011).  Penentuan sampel petani durian dilakukan 
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dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut. 

n  =         N        =             349          = 78 responden 

        N (e) 
2  

+ 1      349 (0,1) 
2  

+ 1 

 

Keterangan: 

n = Jumlah seluruh sampel responden petani durian 

N = Jumlah petani yang memanfaatkan lahan Tahura Wan Abdul Rachman 

E = Batas eror 10 % 

1 = Bilangan konstan 

 

 

Jumlah sampel petani durian yang akan diambil secara keseluruhan sebanyak 88 

responden.  Untuk menentukan jumlah sampel pada setiap kelurahan/desa 

menurut Sugiyono (2011) dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

n = Ni x ni  

      N  

 

Keterangan: 

n = Jumlah seluruh sampel petani durian 

ni = Jumlah sampel petani setiap desa 

N = Jumlah populasi seluruh desa 

Ni = Jumlah populasi masing-masing desa 

 

 

Jumlah responden petani durian pada setiap keluraham/desa.  Tabel jumlah 

sampel responden setiap desa dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Jumlah sampel responden setiap kelurahan/desa 

 

 

Kelurahan/Desa Jumlah Petani Durian Sampel Responden 

Sidodadi 68 15 

Sumber Agung 83 19 

Sungai Langka 198 44 

Total 349 78 
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Penarikan jumlah sampel untuk lembaga pemasaran dilakukan dengan teknik 

snowball sampling dikarenakan belum diketahuinya jumlah lembaga pemasaran 

yang ada pada setiap kelurahan/desa di lokasi penelitian.  Snowball sampling 

digunakan untuk mengambil sampel responden yang jumlah belum dapat 

diketahui secara pasti, sehingga diperlukannya pendekatan dengan informan-

informan kunci yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data 

(Nurdiani, 2014).  Lembaga pemasaran durian yang dimaksud meliputi, 

tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, agen penjual, ataupun pengecer. 

 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan diolah dengan 

mengelompokan data terlebih dahulu atas dua kategori, yaitu data sistem 

pemasaran yang terbagi analisis organisasi pasar dan keragaan pasar, serta data 

modal sosial.  Data yang telah dikelompokan akan dilakukannya analisis 

berdasarkan variabel pengukuran yang telah ditentukan dengan menggunakan 

metode analisis data secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.   

1. Sistem Pemasaran 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengetahui konsep organisasi 

pasar dengan variabel pengukuran, meliputi struktur pasar, perilaku pasar, dan 

saluran pemasaran.  Analisis struktur pasar dilakukan untuk mengetahui jumlah 

lembaga pada suatu pasar, distribusi dari suatu produk dalam berbagai 

konsentrasi, jenis-jenis produk yang dipasarkan, dan kemudahan lembaga lain 

untuk masuk ke dalam pasar.  Analisis perilaku pasar dilakukan untuk 
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mengamati praktek penjualan dan pembelian, sistem penentuan dan 

pembayaran harga, serta kerjasama antar lembaga pemasaran.  Analisis saluran 

pemasaran dilakukan untuk mengamati aliran alur lintas produk produsen 

untuk sampai dengan ke konsumen akhir, sehingga dapat diketahui panjang 

atau pendeknya suatu alur lintas produk. 

 

Konsep keragaan pasar dianalisis dengan menghitung margin pemasaran, 

margin keuntungan, ratio profit margin, dan market share yang dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut (Qurniati, 2013). 

a. Margin Pemasaran. 

Margin pemasaran merupakan selisih antara harga beli dan harga jual 

durian pada suatu lembaga pemasaran.  Secara matematis perhitungan 

margin pemasaran dirumuskan sebagai berikut. 

 ar in  emasaran   p                                      

b. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran (Rp) merupakan total jumlah biaya yang dikeluarkan 

lembaga untuk pemasaran suatu produk yang meliputi biaya tenaga kerja, 

biaya transportasi, biaya pengemasan, dan biaya promosi.  

c. Margin keuntungan 

Margin keuntungan merupakan selisih antara margin pemasaran dan biaya 

pemasaran, secara matematis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 ar in  euntun an   p                                                 

d. Ratio Profit Margin. 

 

Ratio profit margin merupakan perbandingan margin keuntungan dan 

biaya pemasaran, secara matematis dapat dihitung dengan rumus. 
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e. Market Share. 

 

Market share adalah persentase total penjualan lembaga dengan penjualan 

pada konsumen akhir, secara matematis dihitung dengan rumus sebagai 

berikut. 

                   
                          

                         
        

Setelah dilakukannya penghitungan data akan dilanjutkan dengan adanya 

tabulasi data terhadap data yang telah dihitung.    

 

2. Modal Sosial 

 

Konsep modal sosial akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

pengukuran menggunakan skala likert untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis ketiga komponen modal sosial meliputi kepercayaan, norma, dan 

jaringan yang terdapat pada petani dan lembaga pemasaran.  Skala likert 

merupakan suatu cara dalam mengukur pendapat, sikap, atau persepsi 

seseorang akan suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2011).   

 

Variabel modal sosial yang diukur menggunakan skala likert akan dijabarkan 

menjadi indikator pengukuran untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan 

pertanyaan dalam kuisioner.  Jawaban setiap pertanyaan memiliki klasifikasi 

skor dari sangat negatif sampai dengan sangat positif.  Klasifikasi skor yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Klasifikasi skor modal sosial 

 

 

Kategori Skor 

Sangat Rendah (SR) 1 

Rendah (RD) 2 

Sedang (SD) 3 

Tinggi (TI) 4 

Sangat Tinggi (ST) 5 

Sumber: Sugiyono (2011). 

 

 

 

Hasil skor dari jawaban responden akan dinilai dengan menggunakan rating 

scale, suatu metode dalam mengubah data mentah menjadi angka yang dapa 

ditafsirkan secara kualitatif (Sugiyono, 2011).  Penentuan rating scale 

dilakukan dengan mengetahui jumlah skor kriteria yang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

                                                

Rating scale skor modal sosial petani dan lembaga pemasaran dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rating scale skor modal sosial petani dan lembaga pemasaran 

 

 

Kategori 

Objek 

Petani 
Lembaga 

Pemasaran 

Sangat Rendah  0-21 0-22 

Rendah  22-42 23-44 

Sedang  43-63 45-66 

Tinggi  64-84 67-88 

Sangat Tinggi  85-105 89-110 

Sumber: Data Primer (2019). 
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Pengukuran organisasi pasar, keragaan pasar, dan modal sosial diukur 

berdasarkan indikator pengukuran yang telah ditentukan.  Indikator 

pengukuran yang digunakan disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Tabel indikator pengukuran 

 

 

Konsep Variabel Indikator Pengukuran Objek 
 

 

 

 

 

Analisis 

Organisasi 

Pasar 

Struktur Pasar (1)Jumlah lembaga suatu pasar; 

(2) Distribusi lembaga 

pemasaran dalam berbagai 

ukuran dan konsentrasi; (3) 

Jenis-jenis produk yg 

dipasarkan; (4) Kebebasan 

lembaga lain untuk keluar 

masuk pasar.   

Petani & 

Lembaga 

Pemasaran 

Durian 

Perilaku Pasar (1) Praktek penjualan dan 

pembelian; (2)Sistem 

penentuan dan pembayaran 

harga; (3) Kerjasama antar 

lembaga pemasaran. 

Saluran Pemasaran Alur lintas produk dari 

produsen sampai ke konsumen 

akhir. 

 

 

 

 

Keragaan 

Pasar 

Margin Pemasaran Selisih antara harga beli dan 

harga jual durian pada suatu 

lembaga pemasaran. 

Petani & 

Lembaga 

Pemasaran 

Durian Margin Keuntungan Selisih margin pemasaran dan 

biaya pemasaran. 

Ratio Profit Margin Perbandingan margin 

keuntungan dan biaya 

pemasaran. 

Market Share Persentase total dari penjualan 

suatu lembaga pemasaran 

dengan penjualan pada 

konsumen akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

Modal 

Sosial 

 

Kepercayaan 

-Kepercayaan  terhadap sesama 

-petani. 

-Kepercayaan  terhadap sesama 

pedagang. 

-Kepercayaan  pelanggan  

terhadap kualitas durian. 

-Kepercayaan  pedagang  

terhadap pasokan durian dari 

petani. 

Petani & 

Lembaga 

Pemasaran 

Durian 

 

Norma 

-Peraturan tertulis. 

-Peraturan tidak tertulis.  

-Sanksi tertulis. 

-Sanksi tidak tertulis. 

Petani & 

Lembaga 

Pemasaran 

Durian 

Sumber: Data Primer (2018). 
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Tabel 4. Lanjutan 

 

 

Konsep Variabel Indikator Pengukuran Objek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan 

-Penggunaan media sosial seperti 

WA, BBM, Line, FB, dll untuk 

memasarkan durian. 

-Penggunaan Media cetak seperti 

koran, majalah, brosur untuk 

mempromosikan. 

Petani & Lembaga 

Pemasaran Durian 

 

 

 

-Adanya kerjasama yang dilakukan 

oleh sesama petani di desa dalam 

pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama antara petani di 

daerah lain dalam pemasaran 

durian 

-Adanya kerjasama yang dilakukan 

oleh petani dengan pedagang 

dalam pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama antara petani 

dengan pemerintah dalam 

pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama antara petani 

dengan industri dalam pemasaran 

durian. 

-Adanya kerjasama antara petani 

dengan pemberi/pinjaman modal 

dalam pemasaran durian. 

Petani Durian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Adanya kerjasama yang dilakukan 

antar lembaga di desa dalam 

pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama yang dilakukan 

lembaga pemasaran di luar desa 

dalam pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama antara lembaga 

pemasaran dengan pemerintah 

dalam pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama antara lembaga 

pemasaran dengan pihak swasta 

dalam pemasaran durian. 

-Adanya kerjasama antara lembaga 

pemasaran dengan 

pemberi/pinjaman modal dalam 

pemasaran durian. 

Lembaga 

Pemasaran Durian 

Sumber: Data Primer (2018). 

 

 

 

3. Peran Modal Sosial  

Berdasarkan hasil analisis pada sistem pemasaran dan modal sosial akan 

dilakukan kajian terhadap peran modal sosial dalam mendukung kegiatan 
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pemasaran durian secara deskriptif.  Peran ini akan dianalisis dengan melihat 

keterkaitan hubungan modal sosial dan sistem pemasaran yang ada di lokasi 

penelitian. 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

1. Sistem pemasaran durian di Tahura Wan Abdul Rachman mengarah pada 

bentuk pasar oligopsoni dan nilai margin pemasaran, keuntungan, serta share 

yang belum merata menyebabkan sistem pemasaran belum efisien.   

2. Komponen modal sosial di ketiga desa/kelurahan tergolong rendah.  

3. Peran modal sosial dalam kegiatan pemasaran durian di Tahura Wan Abdul 

Rachman masih belum optimal berdasarkan organisasi dan keragaan pasar. 

 

 

B. Saran 

 

 

 

1. Petani dapat membentuk kelompok atau asosiasi, hal ini dilakukan agar dapat 

terciptanya kekuatan posisi tawar terhadap petani dalam menjual produk. 

2. Perlu adanya kerjasama antara tokoh-tokoh yang berpengaruh (pemerintah, 

ketua kelompok, dan lain-lain) dalam pendampingan, pendekatan, pengarahan, 

dan peningkatan kapasitas petani dalam memanajemen pemasaran durian. 

3. Optimalisasi peran modal sosial dalam mendukung kegiatan pemasaran durian 

di Tahura Wan Abdul Rachman dapat dilakukan dengan membentuk kelompok 

koperasi masyarakat desa.  Koperasi akan menjadi sarana yang dapat 
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mendukung kegiatan perekonomian dan membentuk sikap kerjasama pada 

masyarakat.   
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