
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Sektor pertanian dijadikan andalan dalam 

menopang perekonomian rakyat karena luasnya lahan pertanian Indonesia. Selain itu, 

sektor pertanian juga mendukung dan turut andil dalam pembangunan perekonomian 

nasional (Saragih,2001). Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil 

bahan kebutuhan pokok, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan sumbangan 

terhadap pendapatan nasional yang tinggi dan memberikan devisa kepada Negara. 

Sektor pertanian juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi 

pedesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Sektor pertanian sendiri 

terdiri dari beberapa sub sektor diantaranya sub sektor perkebunan, sub sektor 

kehutanan, sub sektor hortikultura, sub sektor tanaman pangan dan sub sektor 

perikanan. Salah satu sub sektor pertanian yang saat ini banyak digeluti masyarakat 

yaitu sub sektor hortikultura. 

Komoditi hortikultura merupakan komoditas perdagangan, sebagai komoditas 

perdagangan pengembangannya memegang peran strategis dalam menunjang 

peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan yang dimaksud yaitu meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah serta penguatan ekonomi nasional. 

Pengembangan hortikultura juga mempunyai fungsi ekologi dan sosial. Fungsi 

ekologinya yaitu membantu melestarikan kualitas kehidupan alam. Fungsi sosialnya
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yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan hortikultura, 

memelihara kearifan lokal serta meningkatkan interaksi masyarakat. Budidaya 

tanaman hortikultura tropis dan subtropis sangat memungkinkan untuk dikembangkan 

di Indonesia karena tersedianya keragaman agroklimat dan karakteristik lahan serta 

sebaran wilayah yang luas.  

Komoditas hortikultura terdiri dari beberapa macam, yakni buah-buahan, 

tanaman sayuran dan tanaman bunga. Pengembangan komoditi hortikultura 

khususnya buah-buahan dapat dirancang sebagai salah satu sumber pertumbuhan 

ekonomi nasional (Rukmana,2003). Pengembangan komoditas hortikultura di 

Indonesia masih dalam skala perkebunan rakyat dan dipelihara secara alami dan 

tradisional. Prospek buah-buahan juga ditunjukkan dengan potensi pasar yang terus 

berkembang. Jumlah produksi permintaan buah-buahan di Indonesia dalam ton dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi Buah-buahan di Indonesia 2011-2015 

Jenis buah 
2011 2012 2013 2014 2015 

Alpukat 275.953 294.200 289.893 307.318 382.537 

Duku 171.113 258.453 233.118 208.424 274.310 

Rambutan 811.909 757.336 582.456 737.239 882.694 

Sukun 102.089 111.766 106.934 103.483 125.039 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura, 2016 

Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi buah-buahan yang ada di Indonesia 

mengalami peningkatan. Peningkatan produksi terhadap komoditi buah-buahan 

disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kecukupan gizi dari buah-buahan. Buah-buahan merupakan bagian yang 
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penting dari tubuh karena mengandung banyak serat, air, vitamin dan mineral yang 

baik bagi kesehatan. Salah satu buah-buahan yang banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat Indonesia adalah buah Naga. 

Tanaman buah naga yang awalnya dikenal sebagai tanaman hias ini sudah 

cukup dikenal masyarakat Taiwan, Vietnam maupun Thailand. Terlebih saat 

diketahui bahwa buahnya dapat dikonsumsi, semakin banyak yang mengenal dan 

membudidayakannya (Kristanto,2008). Usaha budidaya buah naga pun terus 

dilakukan karena sangat menguntungkan. Prospek buah naga di pasar cukup baik 

karena penikmatnya berangsur meningkat. Buah yang sering disebut sebagai dragon 

fruit ini juga dapat tumbuh di Indonesia dan jenis yang paling digemari adalah buah 

naga merah. Salah satu tempat  penghasil buah naga adalah Kabupaten Jombang, 

Jawa Timur.  

Kabupaten Jombang adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian tengah 

Provinsi Jawa Timur yang berjarak 79 km dari barat daya Surabaya. Sebagian besar 

lahannya digunakan sebagai area persawahan. Kesuburan tanahnya konon 

dipengaruhi oleh material letusan Gunung Kelud. Bagian utara Kabupaten Jombang 

merupakan sentra buah-buahan seperti mangga, pisang dan sirsak. Salah satu wilayah 

dengan komoditas unggulannya yang menyumbang peningkatan perekonomian 

Kabupaten Jombang adalah Kecamatan Wonosalam dengan sentra produsen durian 

dan buah naga. 

Permasalahan yang ada pada pertanian buah naga di Kecamatan Wonosalam 

ini adalah kurang luasnya jaringan pemasaran dan tidak stabilnya saluran pemasaran 
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dari beberapa lembaga mulai dari petani hingga ke tangan konsumen. Permasalahan 

lain juga tidak adanya tindak lanjut pemerintah daerah terkait perluasan saluran 

pemasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun dan 

melakukan penelitian skripsi dengan judul : ”Analisis Pemasaran Buah Naga di 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”. Penelitian dengan judul tersebut akan 

menganalisis saluran pemasaran, margin pemasaran serta elastisitas transmisi dari 

setiap lembaga pemasaran mulai dari petani hingga konsumen akhir buah naga di 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana saluran pemasaran buah naga di Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Jombang ? 

2) Berapa besar margin pemasaran yang diterima oleh lembaga pemasaran buah naga 

di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ? 

3) Bagaimana   elastisitas transmisi harga buah naga  di Kecamatan Wonosalam 

Kabupaten Jombang ? 

1.3 Tujuan 

Sesuai rumusan masalah di atas makalah ini memiliki tujuan, yaitu: 

1) Untuk mengetahui saluran pemasaran buah naga di Kecamatan Wonosalam 

Kabupaten Jombang. 
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2) Untuk mengetahui besarnya margin pemasaran yang diterima oleh lemabaga 

pemasaran buah naga di Kabupaten Jombang. 

3) Untuk mengetahui elastisitas transmisi harga buah naga di Kecamatan Wonosalam 

Kabupaten Jombang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1) Bagi petani : penelitian ini dapat berfungsi sebagai tolak ukur dan pengetahuan 

petani untuk memperluas saluran pemasaran serta wilayah pemasaran. 

2) Bagi pemerintah daerah : penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk masukan dan 

landasan pengambilan keputusan dalam menetapkan Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP). 

3) Bagi peneliti lain : penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi 

pertimbangan dalam melakukan penelitian sejenis dibidang saluran pemasaran. 

1.5 Batasan Istilah  

Penelitian ini dibatasi pada analisis saluran pemasaran buah naga di Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Jombang. Beberapa istilah dan pengukuran variabel  perlu 

dijelaskan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian. 

1.5.1 Batasan Istilah 

a. Petani buah naga adalah petani yang mengusahakan tanaman buah naga dan 

memasarkannya. 

b. Pemasaran buah naga adalah segala kegiatan dan usaha yang berhubungan 

dengan perpindahan buah naga dari petani kepada konsumen akhir. 

c. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan 

pemasaran, menyalurkan buah naga dari petani sampai konsumen akhir. 
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d. Saluran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang mempermudah penyampain 

barang dari petani kepada konsumen. 

e.  Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayarkan konsumen 

dengan harga yang diterima petani buah naga. 

f. Share margin adalah bagian harga yang diterima oleh setiap lembaga pemasaran 

terhadap harga beli konsumen. 

g. Elastisitas transmisi adalah perbandingan perubahan harga di tingkat konsumen 

dengan harga di tingkat produsen. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

a. Margin pemasaran buah naga dihitung dalam satuan rupiah per kilogram. 

b. Share adalah penerimaan yang diterima petani dari hasil penjualan ke konsumen 

dalam bentuk persen (%). 

c. Elastisitas transmisi dihitung dalam satuan rupiah per kilogram. 

d. Harga buah naga di tingkat petani, pedagang pengecer dan konsumen dihitung 

dalam satuan rupiah per kilogram. 

 

 


