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Diktat ini dibuat sebagai sumber bahan Ajar bagi Guru dalam melaksanakan 
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Kepala Sekolah 

 

 

 

Achmad Jais Ely, ST, M.Si 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

karuniaNya, sehingga Diktat mata pelajaran Kewirausahaan Tingkat III Semester V 

Tahun Ajaran 2017/2018  dapat kami susun agar dapat dijadikan sebagai penuntun 

dalam melaksanakan tugas selama satu tahun pembelajaran. 

Materi dalam Diktat mata pelajaran Kewirausahaan Tingkat III Semester V 

Tahun Ajaran 2017/2018 ini adalah mencakup pembahasan yang dibuat sesuai 

dengan silabus tahun 2012. 

Semoga Diktat mata pelajaran Kewirausahaan Tingkat III Semester V Tahun 

Ajaran 2017/2018 ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan proses pembelajaran 

tanpa menggunakan pedoman guru mempunyai kecenderungan materi tidak 

berurutan yang disampaikan hanya berdasarkan apa yang dingat bukan 

berdasarkan kurikulum dan alokasi waktu yang telah ditentukan. 

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah yang 

telah memberikan tugas mengajar dan bimbingan dalam penulisan buku ini. Penulis 

berharap kritik dan saran yang membangun untuk lebih sepurnanya buku pedoman 

ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat. Amin... 
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PETUNJUK SISWA 

 

 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan unit / 

kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran pada setiap standar 

kompetensi atau kompetensi dasar, dan kerjakan sendiri tugas-tugas dan 

atau pelatihan (task) yang ada didalamnya. 

3. Jika mengalami kesulitan, konsultasikan kepada guru. 

4. Anda akan dinilai pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir anda 

tidak hanya ditentukan oleh hasil evaluasi. 

5. Kerjakan evaluasi setiap unitnya dengan sejujur-jujurnya. 

6. Cocokkan hasil pekerjaan anda dan nilailah kompetensi anda bersama guru. 

7. Diskusikan dengan guru tentang hasil belajar anda. 
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PETUNJUK GURU 

 

 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan unit / 

kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran, kalau dirasa ada yang kurang 

memadai, silahkan ditambah atau disesuaikan.  

3. Bimbinglah siswa menjalani/mengerjakan sendiri tugas-tugas maupun 

pelatihan-pelatihannya. 

4. Jika siswa mengalami kesulitan berikan bantuan yang sifatnya rangsanan 

untuk berpikir ke arah pemecahan masalah, bukan diberi jawaban final. 

5. Nilailah siswa pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir siswa tidak 

hanya ditentukan oleh hasil evaluasi formatif. 

6. Adakan evaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran setiap standar 

kompetensi atau kompetensi dasar dengan alat evaluasi (assessment test) 

yang tersedia atau dengan alat tes yang lain yang sesuai. 

7. Periksalah hasil pekerjaan siswa dan nilailah kompetensi siswa dengan 

seksama dengan tidak tertutup kemungkinan melibatkan siswa sebagai 

pemberi masukan. 

8. Diskusikan hasil belajar dengan siswa itu sendiri untuk menentukan tindak 

lanjut bersama 
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Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat Mengidentifikasi Tata Niaga hasil Perikanan. 

2. Siswa dapat Mengidentifikasi ciri-ciri Produk Hasil Perikanan. 

3. Siswa dapat Menunjukkan contoh adanya penambahan nilai kegunaan. 

4. Siswa dapat Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi Tata Niaga Hasil Perikanan. 

5. Siswa dapat Mengidentifikasi Lembaga dan Saluran Tata Niaga Hasil 

Perikanan. 

6. Siswa dapat menghubungkan / mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

nilai -nilai budaya dan karakter bangsa dan kewirausahaan. 
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Peduli sosial 
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Semangat Kebangsaan 

Cinta Damai 
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Kritis 

Santun 
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BAB  I 

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP TATA NIAGA HASIL PERIKANAN 

 

 

A. Pengertian Tata Niaga Hasil Perikanan 
 

Pada umumnya perekonomian terdiri dari 3 (tiga) aspek pokok, yaitu : produksi, 

distribusi (marketing) dan konsumsi., dimana :  

1. Produksi diartikan sebagai tindakan pembuatan barang-barang,  

2. Distribusi (marketing) dipakai sebagai tindakan yang berkaitan dengan 

pergerakan barang-barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan 

konsumen. 

3. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penurunan kegunaan dari 

pada barang dan jasa. 

Istilah Tata Niaga atau Pemasaran sering kita dengar dalam perbincangan 

sehari-hari di negeri kita,  Tata Niaga atau Pemasaran ini berasal dari 

perkataam “ marketting”. Dimana secara harafiah pengertian “marketting” 

adalah pemasaran. Kata market sendiri berarti pasar, sehingga penjabaran 

kata “marketting” mencakup segala kegiatan manusia yang terjadi sehubungan 

dengan pasar. Segala kegiatan disini bukan hanya sekedar menjual suatu 

produk, tetapi dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen, 

mengembangkan produk yang tepat, menetapkan harga yang sesuai, serta 

melaksanakan distribusi dan promosi secara efektif. Setelah melalui tahapan-

tahapan “marketting” itu, suatu produk akan diterima oleh konsumen di pasar. 

Philip Kotler (2000), seorang guru besar marketting mengatakan bahwa tata 

niaga / pemasaran merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kebutuhan dan 

keinginan manusia terkadang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan manusia. 

Ditambahkan oleh Pasaribu (2012), bahwa Pemasaran adalah suatu sistem 

dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan pembeli. 
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B. Ciri – ciri Produk Hasil Perikanan 
 

Produk hasil perikanan baik yang berasal dari perairan laut maupun perairan 

darat, dapat digolongkan ke dalam : 

1. Barang –barang konsumsi : produk perikanan yang langsung dipergunakan 

oleh konsumen akhir dalam bentuk yang sama dari produsen. 

2. Bahan – bahan mentah : produk perikanan yang dipergunakan oleh pabrik 

atau pengolah (processor) untuk dijadikan atau menghasilkan barang baru. 

Produk hasil perikanan mempunyai ciri – ciri yang dapat mempengaruhi atau 

menimbulkan masalah dalam tataniaganya. Ciri –ciri dimaksud antara lain 

sebagai berikut : 

1. Produknya musiman, Produksi perikanan umumnya berlangsung secara 

musiman dan panennya (penangkapannya) terbatas dalam periode 

tertentu yang relatif singkat. Keadaan ini biasanya menimbulkan beban 

musiman dalam pembiayaan, penyimpanan, pengangkutan dan 

penjualan. 

Produksi hasil perikanan dilakukan oleh nelayan dan petani ikan terpencar 

di daerah-daerah perairan, tanah dan iklimnya memberi kemungkinan 

cocok untuk berproduksi, yang kadang-kadang berjauhan dengan pusat-

pusat konsumsi atau pasar. Keadaan produksi seperti tergambar ini 

ditambah pula dengan ukurannya yang kecil-kecil, memerlukan lembaga-

lembaga dan fasilitas-fasilitas tata niaga yang dapat menghimpun barang-

barang yang jumlahnya kecil dari daerah yang terpencar menjadi jumlah 

yang lebih besar guna diangkut ke pusat-pusat konsumsi dan pusat-pusat 

pengolahan. 

2. Konsumsi hasil perikanan berupa bahan makanan relatif stabil sepanjang 

tahun. Sifat demikian ini dihubungkan dengan sifat produksinya  yang 

musiman dan jumlahnya tidak tentu karena pengaruh cuaca, 

menimbulkan masalah dalam penyimpanan dan pembiayaan. 

3. Barang hasil perikanan berupa bahan makanan mempunyai sifat  cepat 

atau mudah rusak.  Barang-barang hasil perikanan adalah organisme 

hidup sehingga mudah atau cepat mengalami kerusakan atau 

pembusukan akibat dari kegiatan bakteri, enzimatis dan oksidasi. Masalah 
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ini membutuhkan usaha atau perawatan khusus dalam proses 

tataniaganya guna mempertahankan mutu. Penyimpanan perlu dilakukan 

ditempat-tempat atau ruangan dingin (kamar dingin, ruangan dingin, peti 

dingin, dll), pengangkutan perlu dilaksanakan dengan alat pengangkutan 

yang dilengkapi dengan alat atau mesin pendingin. Usaha ini memerlukan 

biaya tambahan dan dengan demikian meninggikan biaya tata niaga. 

4. Jumlah atau kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah. Kenyataan 

menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu 

tetap, tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada waktu dengan jumlah 

dan kualitas hasil perikanan baik dan adapula waktu dengan jumlah dan 

kualitas hasil perikanan merosot, karena sangat tergantung pada keadaan 

cuaca dalam waktu bersangkutan. Perubahan dalam jumlah 

menyebabkan timbulnya fluktuasi harga besar sebagai akibat dari 

perubahan kondisi penawaran. Variasi yang besar dalam kualitas 

cenderung tidak teroarganisasi di pasar yang menyebabkan perubahan 

dalam harga, menambah ongkos dalam penyimpanan dan sukar dalam 

grading. 

 

C. Ciri – ciri tata Niaga Hasil Perikanan 
 

Tataniaga hasil perikanan mempunyai sejumlah ciri, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Sebagian besar dari hasil perikanan berupa bahan makanan yang 

dipasarkan dan diserap oleh konsumen akhir secara relatif stabil 

sepanjang tahun sedangkan penawarannya sangat tergantung kepada 

produksi yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim. 

2. Pada umumnya pedagang pengumpul memberi kredit kepada produsen 

(nelayan dan petani ikan) sebagai ikatan atau jaminan untuk dapat 

memperoleh sebagian besar hasil perikanan dalam waktu tertentu. 

3. Saluran tataniaga hasil perikanan pada umumnya terdiri dari : produsen 

(nelayan dan petani ikan), pedagang perantara sebagai pengumpul, 

grosir, pedagang eceran dan konsumen (industri pengolahan dan 

konsumen akhir). 
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4. Pergerakan hasil perikanan berupa bahan makanan dari produsen sampai 

konsumen pada umumnya meliputi proses-proses pengumpul, 

penyimpanan dan penyebaran, dimana proses pengumpulan adalah 

terpenting. 

5. Kedudukan terpenting dalam tataniaga hasil perikanan terletak pada 

pedagang pengumpul dalam fungsinya sebagai pengumpul hasil, 

berhubung dengan produksi terpencar-pencar, skala produksinya kecil-

kecil dan produksinya berlangsung musiman. 

6. Tataniaga hasil perikanan tertentu pada umumnya bersifat musiman, 

karena pada umumnya produksi berlangsung musiman dan ini jelas dapat 

dilihat pada perikanan laut. 

 

D. Penambahan Nilai Kegunaan, Kepemilikan, Waktu, Tempat dan Bentuk.  
 

Tataniaga meupakan kegiatan yang bertalian dengan penciptaan atau 

penambahan kegunaan dari barang atau jasa maka tataniaga termasuk 

tindakan atau usaha yang produktif. Kegunaan yang diciptakan oleh kegiatan 

tataniaga adalah : 

1. Kegunaan tempat : barang-barang itu mempunyai kegunaan yang lebih 

besar karena perubahan tempat, contohnya ikan mas yang dihasilkan di 

Cisaat Kabupaten Sukabumi akan mempunyai kegunaan lebih besar bila 

dipindahkan atau di bawa ke Jakarta sebagai daerah konsumsi. 

2. Kegunaan waktu : barang-barang mempunyai manfaat yang lebih besar 

setelah terjadi perubahan waktu. Contohnya ikan tongkol pada waktu bukan 

musimnya lebih besar faedahnya dibandingkan pada waktu musimnya. 

3. Kegunaan kepemilikan : barang-barang mempunyai kegunaan yang lebih 

besar karena beralihnya hak milik atas barang. 

4. Kegunaan bentuk : barang-barang mempunyai kegunaan yang lebih besar 

karena terjadi perubahan bentuk, contohnya ikan tenggiri mempunyai 

kegunaan yang lebih besar apabila sudah menjadi bakso ikan. 
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TUGAS PRIBADI 

 

Carilah artikel baik dari majalah ataupun browsing dari internet tentang Tata Niaga / 
Pemasaran Hasil Perikanan yang di Indonesia, kemudian analisalah artikel tersebut, 

tulis pada selembar kertas kemudian serahkan hasilnya pada guru untuk dinilai ! 
 

TUGAS KELOMPOK 

 

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang ! Amati lingkungan sekitar yang 
berhubungan dengan Pemasaran / Tataniaga Hasil Perikanan, kemudian  diskusikan  

dengan kelompok anda kenapa Produk Hasil Perikanan kurang berkembang di 
Indonesia ? 

 
 

UJI KOMPETENSI 

   

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 
1. Jelaskan Pengertian dari Tata Niaga Hasil Perikanan ? 

2. Jelaskan 3 aspek penting dalam Tata Niaga Hasil Perikanan ? 
3. Jelaskan ciri-ciri Tata Niaga Hasil Perikanan ? 

4. Jelaskan ciri – ciri dari Produk Hasil Perikanan ? 
5. Jelaskan adanya penambahan nilai dalam Tata Niaga Hasil Perikanan ? 

 
 

 
 

 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih dalam memahami dan 
mengidentifikasi  Prinsip dan Ruang Lingkup Tata Niaga Hasil Perikanan, ciri-ciri 

Tata Niaga Hasil Perikanan, adanya penambahan nilai keguanaan dalam Tata Niaga 
Hasil Perikanan kemudian siswa dapat menghubungkan untuk menanamkan sikap 

karakter bangsa dan nilai-nilai Kewirausahaan. 
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UJIAN KOMPETENSI 1 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 
disediakan. 

2. Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal 

dibawah ini  ? 

 

1. Jelaskan pengertian dari tataniaga hasil perikanan ? 

2. Coba anda jelaskan ciri-ciri dari produk hasil perikanan ? 

3. Coba anda jelaskan ciri-ciri tataniaga hasil perikanan ? 

4. Coba anda jelaskan adanya penambahan nilai kegunaan dari tataniaga hasil 

perikanan ? 

5. Jelaskan kenapa produk-produk perikanan kurang diminati untuk dilakukan 

investasi, coba  

 

LEMBAR PENILAIAN 

 

Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai berikut : 

1. Menjawab semua nilainya 100 (seratus) 
2. Menjawab 1 skor nilainya 20 (dua puluh) 
3. Menjawab  2 skor nilainya 40 (empat puluh) 
4. Menjawab 3 skor nilainya 60 (enam puluh) 
5. Menjawab 4 skor nilainya 80 (delapan puluh) 
6. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol) 
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BAB II 

FUNGSI – FUNGSI TATA NIAGA HASIL PERIKANAN 

 

 

Telah banyak kita bahas sebelumnya bahwa tataniaga bukan hanya 

memasarkan suatu produk, tetapi terlebih lagi tataniaga secara menyeleuruh 

mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan analisa, 

pembuatan produk, sampai dengan pemasaran produk tersebut. Kegiatan – 

kegiatan ini disebut fungsi tataniaga. 

Fungsi tataniaga ini bekerja melalui lembaga tataniaga atau struktur tataniaga. 

Atau dengan perkataan lain, fungsi tataniaga ini harus ditampung dan 

dipecahkan oleh produsen dan mata rantai saluran barang-barangnya, 

lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses tataniaga misalnya usaha 

pengangkutan, bank, badan asuransi dan sebagainya, maupun konsumen. 

Pada umumnya fungsi tataniaga antara lain : 

1. Penjualan 

Sasaran penjualan adalah mengalihkan barang kepada pihak pembeli 

dengan harga yang memuaskan. Pada dasarnya penjualan dapat 

dilaksanakan seperti berikut : 

a. Penjualan melalui inspeksi (pengawasan, pemeriksaan), ini dimaksudkan 

adanya pemberian izin oleh para penjual kepada pembeli untuk 

memeriksa dan meneliti semua persediaan dari penjualan sebelum  

pembeli memilih apa yang akan dibelinya, atau untuk memeriksa semua 

barang-barang yang dipergunakan di dalam ruangan penjualan tertentu. 

Penjualan dengan cara ini terjadi karena adanya sifat-sifat tertentu dari 

barang tadi dan situasi tataniaganya, dimana : 

1) Tidak adanya standaraisasi terhadap barang, 

2) Adanya sifat cepat rusak yang tinggi dari barang, 

3) Tingkat pembelian yang sangat cepat sehingga lalulintas langganan 

dan tingkat penjualan akan terganggu. 

4) Suatu cara memamerkan barang-barang yang akan mendorong 

sejumlah pembelian yang terjadi saat bersamaan. 

5) Adanya tekanan kepada tingkat pelayanan sendiri yang tinggi oleh 

pembeli-pembeli. 
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b. Penjualan melalui sample, berdasarkan kepada prinsip-prinsip 

standarisasi, sehingga contoh dari barang yang akan diperdagangkan 

akan merupakan wakil untuk semua unit barang yang akan dijual. 

c. Penjualan melalui penggambaran (deskription), ini terjadi karena adanya 

anggap bahwa barang-barang akan bisa digunakan sedemikian rupa di 

dalam katalog-katalog, sehingga dengan demikian tidak satu unit 

barangpun perlu ada pada waktu penjualan dieselesaikan. Contoh 

penjualan seperti ini  adalah penjualan barang yang dilakukan melalui 

pos (mail order selling) dan penjualan barang yang dilakukan untuk masa 

akan datang (future trading). Penjualan dengan penggambaran hanya 

mungkin karena adanya, perkembangan standarisasi dan perbaikan 

mutu bersama-sama dengan perkembangan di dalam proses 

komunikasi. Penjualan seperti ini hanya akan berhasil baik jika adanya 

syarat kebebasan dalam mengadakan kebijaksanaan garansi terhadap 

barang-barang, sehingga demikian pembeli tidak perlu memeriksa 

barang-barang untuk memuaskan pilihannya. 

d. Penjualan melalui kombinasi a, b dan c, pada penjualan macam ini 

tersedia contoh yang meringkaskan tentang semua barang yang tersedia 

dan daftar penawaran (cataloque) dari sebagian barang yang dijual yang 

dibuat setiap hari. Para pembeli dapat memeriksa contoh dalam 

bungkusannya dan bungkusan-bungkusan lain yang tersedia. 

 

Penjualan modern biasanya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Penelitian pasar dan perencanaan, penelitian pasar dipusatkan kepada 

barang-barang yang akan dijual, dengan maksud untuk menemukan 

barang apa yang dinginkan oleh konsumen. Penelitian ini akan 

dihubungkan dengan persoalan tentang rencan produksi, antara lain 

harga dari macam-macam barang, kualitas barang, kebiasaan dan motif 

pembelian dari konsumen. 

b. Memperkirakan kesanggupan penjualan, dalam hal ini harus 

diperhitungkan pendapatan konsumen serta cara-cara bagaimana 

pendapatan konsumen tersebut dibelanjakannya, bagaimana pengaruh 

harga terhadap permintaan, pengaruh persaingan dan penilaian terhadap 
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akibat-akibat karena adanya perubahan-perubahan penjualan di dalam 

keadaan-keadaan perdagangan pada umumnya. 

c. Pemilihan saluran distribusi, ini merupakan sebagian daripada 

perencanaan fungsi-fungsi penjualan yang juga mencakup pengambilan 

keputusan dengan memperhatikan macam distribusi mana yang paling 

efektif. Apakah produsen menjual barangnya langsung kepada pedagang 

eceran ataukah menjual melalui berbagai perantara, melalui pos, ataukah 

menjual kepada konsumen akhir dari rumah ke rumah. 

d. Penentuan syarat-syarat penjualan, kegiatan ini meliputi penetapan 

syarat-syarat dan kondisi-kondisi penjualan : 

1) Syarat-syarat pengiriman misalnya waktu penyerahan dan 

pembayaran ongkos angkutan. 

2) Cara-cara pembayaran misalnya potongan harga dan kredit. 

3) Kualitas serta kuantitas barang yang dijual, 

4) Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan penjualan. 

e. Membuat kontak dengan pembeli. Kegiatan membuat kontak dengan 

pembeli meliputi berbagai kegiatan, diantaranya : 

1) Menetapkan pasar, apakah barangnya dijual di daerah geografis luas 

atau sempit, 

2) Setelah menetapkan pasar, pihak penjual harus mencari pembeli di 

pasar tersebut, dimana para pembeli berada dan bagaimana 

kebutuhannnya. 

3) Membuat kontak dengan pembeli potensil tersebut dan 

mengembangkannnya serta memelihara hubungannnya. 

f. Pemindahan hak milik atas barang, merupakan suatu langkah yang 

diperlukan di dalam penjualan barang-barang, tetapi pemindahan hak 

milik harus disertai dengan penerimaan barang-barang oleh pihak 

pembeli sesuai dengan kontrak pembelian. Kegiatan penjualan dikatakan 

sudah selesai apabila pihak pembeli sudah menerima barang dari pihak 

penjual dan memilikinya. 

 

 

2. Pembelian 

Pembelian terdiri dari sejumlah kegiatan, antara lain : 
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a. Penentuan macam, jumlah dan kualitas dari barang-barang yang dibeli. 

b. Mencari sumber penawaran dan pengumpulan barang. 

c. Penentuan tempat daripada sumber-sumber penawaran. 

d. Mengetahui keadaan pasar baik mengenai persediaan barang, harga, 

macam barang serta barang subtitusinya. 

e. Merundingkan syarat-syarat pembelian mencakup keterangan mengenai 

macam,jumlah dan kualitas barang yang dikehendaki, dan tanggal 

penyerahannya. 

f. Pemindahan hak milik, para pembeli menerima barang dari pihak penjual 

dan memeilikinya.  

Menurut tujuannnya, pembelian yang umum terjadi dapat dibedakan : 

a. Pembelian untuk konsumsi, adalah pembelian oleh lembaga pemerintah, 

swasta dan rumah tangga untuk keperluan konsumsinya. 

b. Pembelian untuk bahan dasar, adalah pembelian oleh pabrik untuk 

dijadikan barang jadi. 

c. Pembelian untuk dijual kembali, adalah pembelian oleh pedagang untuk 

dijual lagi. 

 

3. Pengangkutan 

Pengangkutan (transport) berarti bergeraknya atau pemindahan barang-

barang dari tempat produksi dan atau tempat penjualan ke tempat-tempat 

dimana barang-barang tersebut akan dipakai. Dengan demikian fungsi 

pengangkutan menciptakan kegunaan tempat. Apabila fungsi pengangkutan 

dilakukan tepat waktunya maka fungsi ini akan menciptakan kegunaan 

waktu atas barang dagangan. 

Aspek terpenting dalam pengangkutan adalah biaya pengangkutan, sedang 

biaya angkutan sangat dipengaruhi oleh tarif angkutan. Pengangkutan hasil-

hasil perikanan yang sifatnya cepat dan mudah rusak, memerlukan 

kecepatan dan perawatan serta handling tambahan selama di perjalanan. 

Kecepatan pengangkutan sangat penting dalam tataniaga hasil perikanan, 

sebab kalau terlambat ada dua risiko yang mungkin diderita oleh pedagang 

bersangkutan, yaitu pertama risiko yang disebabkan oleh turunnya harga 

barang di pasar yang dituju, dan kedua risiko merosotnya kualitas barang. 

4. Penyimpanan 
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Penyimpanan berarti menahan barang-barang selama jangka waktu antara 

dihasilkan atau diterima sampai dengan dijual. Dengan demikian 

penyimpanan menciptakan keguanaan waktu, disamping bertendensi 

meratakan harga.  

Penyimpanan dilakukan karena beberapa alasan, antara lain : 

a. Sifat musiman dari kebanyakan produksi 

b. Permintaan untuk berbagai produk berlangsung sepanjang tahun. 

c. Alasan lainnya, misalnya dalam waktu menunggu pengangkutan, 

pengolahan dan selama pembelian dan penjualan. 

d. Untuk mendapatkan harga yang lebih baik. 

Ada tiga macam biaya yang dikeluarkan oleh para penyimpan barang, yaitu : 

a. Sewa gudang, termasuk ongkos handling dan ongkos perlengkapan 

ruangan dengan temperatur yang sesuai dengan kondisi barang. 

b. Bunga untuk kapital yang ditanam pada barang simpanan. 

c. Pengeluaran untuk menutupi penurunan nilai barang dalam penyimpanan 

(kekeringan atau surut berat, kerusakan). 

Penyimpanan mengandung tiga macam resiko penting yaitu resiko yang 

berhubungan dengan perubahan harga, merosotnya kualitas dan 

berkurangnya jumlah barang.  Ada beberapa cara yang dapat ditempuh 

guna menghindari risiko selama penyimpanan : 

a. Asuransi, tindakan ini berguna sekali terhadap risiko kebakaran gudang. 

b. Adanya peraturan dan perundang-undangan, Pemerintah perlu membuat 

peraturan, atau undang-undang untuk melindungi para penyimpan 

terhadap merosotnya kualias dan hilangnya barang. 

c. Kontrak, kontrak langsung dengan pembeli sangat membantu untuk 

menghindari kemungkinan rugi yang disebabkan oleh oleh perubahan 

harga. Akan tetapi kontrak dapat pula mendatangkan kerugian bilamana 

harga naik. 

d. Hedging, adalah cara terpenting untuk menghindari risiko karena 

perubahan harga selama penyimpanan atau selama pembelian, 

pengolahan dan penjualan. Merupakan suatu teknik berdagang dengan 

resiko karena perubahan harga dapat dibebankan kepada badan niaga 

lainnya. 
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5. Permodalan 

Pembiayaan berarti mencari dan mengurus modal uang yang berkaitan 

dengan transaksi-transaksi dalam arus barang dari sektor produksi sampai 

sektor konsumsi. 

Pembiayaan dan penanggungan risiko merupakan fungsi umum dari semua 

kegiatan tataniaga bahkan mempunyai aplikasi penting dalam bidang 

tataniaga. Barang-barang tidak dapat melalui semua sistem tataniaga tanpa 

didukung oleh pembiayaan. 

 

6. Penanggungan resiko 

Risiko dapat diartikan sebagai ketidak-pastian dalam hubungannya dengan 

ongkos, kerugian atau kerusakan.  

Fungsi  penanggungan risiko mengandung usaha bagaimana mengurangi 

kemungkinan kerugian karena barang rusak, hilang, turunnya harga dan 

tingginya biaya. Fungsi ini merupakan fungsi umum dari semua kegiatan  

tataniaga, karena resiko akan terdapat pada semua bagian tataniaga.  

Dalam tataniaga hasil perikanan dijumpai risiko-risiko yang berdasarkan 

penyebabnya dapat dikelompokkan ke dalam : 

a. Risiko yang timbul karena sifat produk,  

Suatu ciri khas dari hasil perikanan (ikan) adalah mudah rusak. Hasil 

perikanan bukan hanya organisme hidup yang setelah meninggalkan 

proses produksi (tertangkap) segera mengalami proses enzymatis yang 

kemudian disusul oleh kegiatan perombakan protein oleh bakteri atau 

kegiatan kimiawi, sehingga ikan menjadi busuk. Disamping itu sebagian 

besar dari komposisi daging ikan terdiri air, sekitar 80 %, keadaan mana 

penguapan air (susut berat) akan terjadi selama proses tataniaga. 

b. Risiko yang timbul karena perubahan kondisi pasar, 

Perubahan kondisi pasar seperti perubahan harga, tempat, waktu dan 

keadaan persaingan akan menimbulkan resiko antara lain : 

1. Resiko karena fluktuasi harga. 

2. Resiko karena tempat. 

3. Resiko karena unsur waktu. 

4. Resiko persaingan, 
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5. Resiko perubahan harga subtitusi. 

c. Risiko yang timbul karena sebab-sebab alamiah,  

Resiko yang timbul karena sebab-sebab alamiah mencakup 

kemungkinan timbulnya kerugian karena sebab-sebab yang terletak di 

luar kekuasaan manusia, misalnya angin, topan, cuaca buruk, banjir, 

kebakaran dan sebagainya. 

d. Risiko yang timbul karena unsur manusia dan pemerintah, 

Resiko yang timbul karena unsur manusia misalnya kecurangan 

pegawai, debitur tidak membayar kredit, pekerjaan yang menimbulkan 

pemborosan, keceroboan dari pegawai sehingga barang-barang rusak, 

pemogokan pegawai dan lain-lain. 

Adapun dua macam pendekatan umum untuk menghindari atau 

memperkecil risiko yang ditanggung antara lain : 

a. Usaha – usaha pencegahan (preventif). 

b. Mengalihkan dan membagi risiko pada pihak lain. 

Untuk meniadakan atau mengurangi timbulnya resiko dapat dilakukan 

dengan usaha-usaha sebagai berikut : 

a. Usaha manajemen individu, misalnya membangun bangunan yang tahan 

api, pemberian kredit secara hati-hati dan lain-lain. 

b. Usaha-usaha penjualan efektif, dimana barang-barang dipromosikan 

melalui poster atau iklan dengan harapan dapat memperbesar atau 

mempertahankan permintaan dan dapat menghindari resiko adanya 

barang pengganti. 

c. Pengetahuan mengenai pasar, informasi pasar yang tepat merupakan 

alat penting untuk mengurangi resiko yang timbul karena perubahan 

dalam kondisi permintaan dan penawaran barang. 

d. Tindakan bersama, misalnya adanya kesepakatan antara penjual untuk 

menjual barang dengan harga yang sama. 

e. Pengaturan dan bantuan dari pemerintah, tindakan pemerintah misalnya 

penetapan bea impor atas barang produksi luar negeri, jaminan harga 

minimum di tingkat produsen, pemberian kredit kepada produsen akan 

mengurangi atau menghilangkan resiko yang dialami produsen. 

7. Standarisasi dan grading 
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Standarisasi berarti penentuan atau penetapan standar (golongan) untuk 

barang-barang. Standar adalah suatu ukuran atau ketentuan mutu yang 

diterima oleh umum sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tetap. Suatu 

standar ditentukan atas dasar ciri-ciri produk yang dapat berpengaruh pada 

nilai komersil daripada barang. Ciri-ciri dimaksud dapat berupa ukuran, 

bentuk, warna, rasa, kandungan air, kandungan unsur-unsur kimia dan lain-

lain. 

Grading berarti memilih barang untuk dimasukkan ke dalam kelas  atau 

derajat yang telah ditetapkan dengan jalan standarisasi. Produk yang dipilih 

(disortir) tersebut mempunyai mutu atau ciri-ciri yang hampir sama, misalnya 

dalam hal bentuk dan ukuran. 

Standarisasi dan grading mendatangkan penghematan dalam penyaluran 

fisik karena dapat melindungi barang dagangan terhadap kerusakan, 

disamping mengurangi biaya dengan adanya penghematan dalam biaya 

pengangkutan dan penyimpanan. 

8. Informasi pasar 

Fungsi informasi pasar mencakup tindakan-tindakan seperti berikut : 

a. Pengumpulan informasi (fakta-fakta dan gejala-gejala yang timbul sekitar 

arus barang di masyarakat). 

b. Komunikasi (penyampaian serta penyebaran) informasi kepada pihak 

yang membutuhkan. 

c. Penafsiran (interpretasi) secara hati-hati atas informasi yang 

berhubungan dengan problema-problema yang dipecahkan oleh pihak 

yang bersangkutan. 

d. Pengambilan keputusan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan 

perusahaan, badan atau orang bersangkutan. 

Informasi pasar sangat penting diantara faktor-faktor yang mendeterminasi 

apa yang diproduksi, dimana, apabila, bagaimana dan untuk siapa produk 

dijual dengan keuntungan terbaik. Karenanya informasi pasar penting untuk 

mengurangi resiko yang dapat terjadi bagi pengusaha. 

Masalah yang dihadapi dalam pengumpulan informasi pasar dapat didekati 

dengan tiga sumber prinsipil : 

a. Analisa catatan intern suatu perusahaan. 
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b. Publikasi dari pemerintah, trade association atau badan lainnya, 

c. Usaha-usaha penelitian pasar spesifik yang dilakukan perusahaan 

bersangkutan. 

 

TUGAS PRIBADI 

 

 

Carilah artikel baik dari majalah ataupun browsing dari internet tentang Fungsi-
Fungsi Tata Niaga / Pemasaran Hasil Perikanan yang di Indonesia, kemudian dicatat 

pada catatan masing-masing minimal 15 lembar kemudian serahkan hasilnya pada 
guru untuk dinilai ! 

 
 

TUGAS KELOMPOK 

 

 

Buatlah kelompok yang terdiri menjadi 8 kelompok dengan materi kelompok 1. 

Penjualan, 2. Pembelian, 3. Pengangkutan, 4. Penyimpanan, 5. Permodalan, 6. 
Penanggungan Resiko, 7. Standarisasi dan Grading, 8. Informasi Pasar, silakan anda 

cari baik di internet maupun buku/majalah kemudian buatlah makalah yang terdiri 
dari Pendahuluan, Pembahasan & Penutup, diketik dengan huruf Time News Roman 

Ukuran 12 dengan spasi 1,5 minimal 15 lembar  diskusikan  dengan kelompok anda 
dan dipersentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 

 
 

 
UJI KOMPETENSI 

 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 

1. Coba anda jelaskan fungsi penjualan dalam tataniaga hasil perikanan ? 
2. Coba anda jelaskan fungsi pembelian dalam tataniaga hasil perikanan ? 

3. Coba anda jelaskan fungsi pengangukutan dalam tataniaga hasil perikanan ? 
4. Coba anda jelaskan fungsi Penyimpanan dalam tataniaga hasil perikanan ? 

5. Coba anda jelaskan fungsi Permodalan dalam tataniaga hasil perikanan ? 
6. Coba anda jelaskan fungsi Penangnggunan Resiko dalam tataniaga hasil 

perikanan ? 
7. Coba anda jelaskan fungsi Standarisasi dan Grading dalam tataniaga hasil 

perikanan ? 
8. Coba anda jelaskan fungsi Informasi Pasar dalam tataniaga hasil perikanan ? 

 

 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam 
mengidentifikasi  Fungsi – ungsi Tata Niaga Hasil Perikanan, kemudian siswa dapat 

menghubungkan untuk menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-nilai 
Kewirausahaan. 
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UJIAN KOMPETENSI 2 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 
disediakan. 

2. Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal 

dibawah ini  ? 

 

1. Coba anda jelaskan fungsi pembelian dari tataniaga hasil perikanan ? 

2. Coba anda jelaskan fungsi standarisasi & grading ? 

3. Coba anda jelaskan fungsi Informasi Pasar ? 

4. Coba anda jelaskan fungsi penyimpanan ? 

 

LEMBAR PENILAIAN 

 

  Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai 

berikut : 

1. Menjawab semua nilainya 100 (seratus) 
2. Menjawab 1 skor nilainya 25 (lima belas) 
3. Menjawab  2 skor nilainya 50(tiga puluh) 
4. Menjawab 3 skor nilainya 75 (empat puluh lima) 
5. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol) 
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BAB III 

LEMBAGA & SALURAN TATA NIAGA HASIL PERIKANAN 

 

 

Lembaga tataniaga adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau 

fungsi tataniaga dengan mana barang-barang penggerak dari produsen ke 

konsumen. Istilah lembaga tataniaga ini termasuk golongan produsen, 

pedagang, dan lembaga pemberi jasa (Hanafiah & Saefuddin, 2006). 

Produser  adalah mereka yang tugas utamanya menghasilkan barang-barang. 

Antara lain nelayan, petani ikan dan pengolah hasil perikanan, disamping 

berproduksi mereka ini sering aktif  melaksanakan beberapa fungsi tataniaga 

tertentu untuk menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen. 

Pedagang perantara adalah mereka yang membeli dan mengumpulkan barang-

barang yang berasal dari produsen dan meyalurkannya kepada konsumen. 

Lembaga pemberi jasa adalah mereka yang memberi jasa atau fasilitas untuk 

memperlancar fungsi tataniaga yang dilakukan produsen atau pedagang 

perantara. Contoh lembaga ini adalah bank, usaha pengangkutan, biro iklan dan 

sebagainya. 

1. Saluran Tata Niaga 

Berdasarkan tujuan penggunannya, maka hasil perikanan dapat 

dikelompokkan ke dalam bahan mentah dan barang konsumsi. Bahan 

mentah akan dibeli oleh pabrik atau usaha pengolahan untuk di olah menjadi 

barang jadi (misalnya ikan kaleng, tepung ikan, ikan asing dan sebagainya). 

Sebagai barang konsumsi akan dibeli oleh konsumen akhir untuk keperluan 

konsumsi. 

Pergerakan hasil perikanan bahan mentah dari produsen (nelayan & petani 

ikan) sampai industri pengolahan menggambarkan proses pengumpulan 

barang-barang diterima (dibeli) oleh industri pengolahan langsung dari 

produsen atau dari pedagang pengumpul lokal. 

Pergerakan hasil perikanan sebagai barang konsumsi (segar atau produk 

olahan) dari produsen sampai konsumen pada dasarnya menggambarkan 

proses pengumpulan maupun penyebaran. 

Panjang pendeknya saluran tataniaga yang dilalui oleh suatu hasil perikanan 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain : 
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a. Jarak antara produsen dan konsumen. 

b. Cepat tidaknya produknya rusak. 

c. Skala produksi. 

d. Posisi keuangan pengusaha.  

2. Produsen Sebagai Penjual 

Bagi usaha perikanan komersil, keuntungan (profit) merupakan sasaran 

yang hendak dicapai nelayan atau petani ikan. Karenanya tugas utama 

nelayan dan petani ikan adalah menghasilkan barang (ikan) bermutu tinggi 

untuk dipasarkan. Untuk itu nelayan dan petani ikan harus memperhitungkan 

permintaan pasar (market demand) secara lebih cermat. Nelayan dan petani 

ikan perlu mempelajari informasi pasar antara lain mencakup tipe pasar dari 

bermacam-macam produk yang dihasilkan, variasi harga musiman dan trend 

harga dari hasil usaha perikanan. Disamping itu nelayan dan petani ikan 

harus bisa merencanakan penjualan yang efektif, dan bisa menyesuaikan 

rencana produksi (usaha) dengan arah perubahan (trend harga). 

3. Pedagang Perantara 

Badan-badan yang berusaha dalam bidang tataniaga, menggerakkan 

barang dari produsen sampai konsumen melalui jual beli dikenal sebagai 

perentara. Badan-badan ini dapat dalam bentuk perseorangan, perserikatan 

ataupun perseroan. Berdasarkan kepemilikan pedagang perantara dapat 

dibagi dua kelompok yaitu kelompok yang memiliki barang dagangan dan 

kelompok yang tidak memeliki barang dagangan. Yang memeliki barang 

dagangan adalah mereka yang membeli dan menjual barang dengan 

maksud memeperoleh laba dan keharusan memikul resiko, sedangkan 

kelompok yang tidak memiliki barang dagangan adalah mereka yang hanya 

melaksanakan beberapa fungsi tataniaga tertentu dengan memperoleh upah 

sebagai balas jasa atas pelaksanaan fungsi tersebut, mereka ini disebut 

agen atau pedagang perantara fungsional. 

4. Lembaga Pengumpul Hasil Perikanan 

Di daerah produksi perikanan di Indonesia dijumpai beberapa lembaga yang 

mengumpul (membeli) hasil perikanan dari nelayan atau petani ikan, antara 

lain : 

 Pengusaha warung. 

 Pembeli yang akan membeli ikan dengan mendatangi usahaa perikanan. 
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 Perkumpulan koperasi lokal. 

 Pengolahan lokal. 

 

5. Pedagang Besar 

Pedagang besar ini memperdagangkan barang dalam jumlah yang lebih 

besar. Pedagang ini aktif di pasar-pasar pusat dan memperoleh barang dari 

pedagang pengumpul lokal. Pedagang besar ini sering pula mendatangi 

pasar pelelangan di daerah produksi untuk membeli barang dan kerap kali 

juga membeli  barang secara langsung dari produsen. Kemudian barang 

dagangan itu di jual dalam jumlah yang lebih kecil kepada pedagang eceran, 

wholesaler menjual pula barangnya kepada hotel, restaurant, pabrik 

pengolahan atau lembaga lainnya. 

Fungsi pedagang besar memberikan sejumlah jasa kepada pedagang 

eceran antara lain adalah : 

 Menyediakan produk yang dibutuhkan pedagang eceran secara kontinu. 

 Mendistribusikan hasil produksi dalam jumlah dan jenis-jenis yang 

disesuaikan dengan keinginan pedagang eceran. 

 Mengangkut dan menyerahkan hasil produksi kepada pedagang eceran. 

 Seringkali memberi kredit dan nasehat kepada pedagang eceran, 

tentang barang apa yang diharapkan penjualannya laris. 

6. Pedagang Eceran 

Pedagang eceran dapat digolongkan kedalam : 

 Golongan yang memiliki toko : tempat konsumen akhir membeli barang 

yang dibutuhkan. 

 Golongan yang tidak memiliki toko : misalnya pedagang keliling yang 

menjual barangnya secara door to door (dari rumah ke rumah). 

Fungsi pedagang eceran antara lain : 

 Pembelian barang yang mencakup mencari sumber penawaran, 

menghimpun barang-barang yg akan disalurkan kepada konsumen 

menurut waktu yang tepat, menganalisa apa yang inginkan oleh 

konsumen serta waktu pembelian dan harga pembelian barang tersebut. 
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 Penjualan yang mencakup juga pemasangan reklame, pameran, 

pelayanan yang baik, penyediaan barang2 yang tepat dan harga yang 

atraktif. 

 Menyimpan barang2 persediaan untuk kebutuhan para pelanggan. 

 Mendistribusikan barang2 kepada pembeli dalam jumlah kecil. 

 Jarang memilih barang-barang (grading). 

 Jarang melakukan pengiriman barang melalui pesanan. 

 Memberi kredit kepada para pelanggan. 

 Menanggung resiko sebagai konsekuensi pemilikan barang. 

 

7. Lembaga-lembaga Pemberi Jasa 

Badan-badan perantara dibagi menjadi : 

 Pedagang perantaran : mereka yang mempunyai persediaan barang 

yang diperjualbelikan. 

 Agen : mereka yang melaksanakan fungsi tataniaga tertentu dengan 

menerima komisi sebagai balas jasa. Lembaga pemberi jasa adalah 

badan yang membantu memberi jasa atau fasilitas untuk memudahkan 

pelaksanaan kegiatan tataniaga. Contohnya antara lain : 

 Lembaga pemberi reklame. 

 Lembaga penelitian pasar 

 Perusahaan pengangkutan 

 Pengusaha penyimpanan. 

 Bank 

 Perusahaan Asuransi 

 Perusahaan pendinginan 

 Public accounting : pembukuan. 

8. Integrasi Lembaga 

Integrasi disini berarti penggabungan atau kombinasi dari kegiatan tataniaga 

ke dalam atau dibawah satu manajemen. Ada dua bentuk dasar integrasi 

yaitu integrasi vertikal dan horisontal. Integrasi vertikal adalah 

penggabungan proses dan fungsi-fungsi dari dua atau lebih stage of 

distribution masuk dalam satu sistem manajemen. Integrasi horisontal 

adalah penggabungan dua atau lebih dari dua lembaga yang melaksanakan 
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kegiatan/fungsi yang sama pada stage of distribution yang sama pula dalam 

satu sistem manajemen. 

 

TUGAS PRIBADI 
 

 

Buatlah Kesimpulan dari materi yang telah dipelajari di atas ( Kompetensi Lembaga 

dan Saluran Tata Niaga Hasil Perikanan), kemudian, tulis pada catatan anda 
kemudian serahkan hasilnya pada guru untuk dinilai ! 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

 

 

Buatlah kelompok yang terdiri menjadi 4 sampai 5 orang kemudian carilah tentang 

Kompetensi Lembaga dan Saluran Tata Niaga Hasil Perikanan kemudian buatlah 
Makalah yang terdiri : Pendahuluan, Pembahasan & Penutup, diketik dengan huruf 

Time News Roman Ukuran 12 dengan spasi 1,5 minimal 15 lembar  diskusikan  
dengan kelompok anda dan dipersentasikan di depan kelas untuk dinilai oleh guru ? 

 
 

 
UJI KOMPETENSI 

 

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 

1. Coba anda jelaskan yang dimaksudkan Saluran Tata Niaga Hasil Perikanan ? 
2. Coba anda jelaskan faktor – faktor panjang pendeknya saluran tata niaga ? 

3. Coba anda jelaskan lembaga – lembaga dalam saluran tata niaga hasil 
perikanan ? 

 
 

APLIKASI PENGEMBANGAN KARAKTER 
 

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat lebih memahami dalam 
mengidentifikasi  Lembaga dan Saluran Tata Niaga Hasil Perikanan, kemudian 

siswa dapat menghubungkan untuk menanamkan sikap karakter bangsa dan nilai-
nilai Kewirausahaan. 
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UJIAN KOMPETENSI 3 

PETUNJUK UMUM 

1) Tulislah lebih dahulu nama anda pada kertas lembar jawaban yang telah 
disediakan. 

2) Bacalah dan fahami dengan cermat setiap kalimat soal. 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 

Untuk soal uraian, diharapkan saudara dapat menjelaskan dengan benar soal 

dibawah ini  ? 

1. Coba anda jelaskan pengertian lembaga dan saluran tataniaga hasil 

perikanan ? 

 

 

LEMBAR JAWABAN 

 

1. Lembaga tataniaga adalah badan-badan yang menyelenggarakan 

kegiatan atau fungsi tataniaga dengan mana barang-barang penggerak 

dari produsen ke konsumen. Istilah lembaga tataniaga ini termasuk 

golongan produsen, pedagang, dan lembaga pemberi jasa (Hanafiah & 

Saefuddin, 2006). 

2. Produser  adalah mereka yang tugas utamanya menghasilkan barang-

barang. Antara lain nelayan, petani ikan dan pengolah hasil perikanan, 

disamping berproduksi mereka ini sering aktif  melaksanakan beberapa 

fungsi tataniaga tertentu untuk menyalurkan hasil produksinya kepada 

konsumen. 

3. Pedagang perantara adalah mereka yang membeli dan mengumpulkan 

barang-barang yang berasal dari produsen dan meyalurkannya kepada 

konsumen. 

4. Lembaga pemberi jasa adalah mereka yang memberi jasa atau fasilitas 

untuk memperlancar fungsi tataniaga yang dilakukan produsen atau 

pedagang perantara.    
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LEMBAR PENILAIAN 

  Jawaban soal uraian diberi nilai / skor 100 dengan rincian nilai sebagai 

berikut : 

1. Menjawab semua nilainya 100 (seratus) 
2. Menjawab 1 skor nilainya 15 (lima belas) 
3. Menjawab  2 skor nilainya 30  (tiga puluh) 
4. Menjawab 3 skor nilainya 45 (empat puluh lima) 
5. Menjawab 4 skor nilainya 60 (enam puluh) 
6. Tidak dapat menjawab nilainya 0 (nol) 
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