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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Analisis pemasaran buah naga di Kabupaten Jember yang dilakukan Siti Arofah 

pada tahun 2014 memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

keuntungan usahatani buah naga berdasarkan skala usaha di Jember, mengetahui 

macam-macam saluran pemasaran buah naga di Kabupaten Jember, mengetahui 

efisiensi pemasaran pada tiap saluran serta mengetahui kendala apa saja yang 

dihadapi oleh petani dalam memasarkan buah naga di Kabupaten Jember. Penelitian 

dilaksanakan di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa pada bulan Agustus sampai 

dengan Oktober 2013. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive sedangkan 

sampel menggunakan metode random sampling. Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan uji t, share harga dan rasio keuntungan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keuntungan usahatani 

buah naga yang nyata secara statistic antara petani skala besar dan skala kecil di Desa 

Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan keuntungan per 100 

tiang penyangga pada skala besar Rp 2.430.553 dan skala kecil Rp 1.877.638, 

terdapat tiga saluran pemasaran buah naga di Desa Kemuning Lor yaitu saluran 

pemasaran nol tingkat, satu tingkat dan dua tingkat. Saluran pemasaran nol tingkat 

dimanfaatkan oleh 5% petani, saluran pemasaran satu tingkat dimanfaatkan oleh 60% 

petani dan 35% petani sisanya memanfaatkan saluran pemasaran dua tingkat. Saluran 

pemasaran nol tingkat menghasilkan efisiensi pemasaran pemasaran yang lebih tinggi 
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ditinjau dari share harga dan rasio keuntungan dengan  nilai sebesar 100% dan 96,4%. 

Penggunaan saluran pemasaran yang semakin panjang dalam pemasaran buah naga di 

Kabupaten Jember menyebabkan saluran pemasaran semakin tidak efisien. Kendala 

yang dihadapi oleh petani buah naga adalah buah naga yang bersifat mudah busuk 

dan  persediaan barang yang bersifat musiman. 

Penelitian selanjutnya tentang Analisis Saluran Pemasaran Dan Transmisi Harga 

Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pada Petani Swadaya Di Desa Sari Galuh 

Kecamatan Tapun Kabupaten Kampar dilakukan oleh Ermy Tety. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis saluran pemasaran margin TBS serta 

harga minyak kelapa sawit yang diterima oleh petani swadaya. Penelitian dilakukan 

pada bulan Maret 2012 sampai Agustus 2012. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. 

Sampel dari penelitian ini adalah 42 petani swadaya dengan usia pohon palem berusia 

antara 8-12 tahun, sedangkan untuk pedagang dan pks menggunakan metode 

snowball sampling dengan mengikuti marketing chanel.  

Hasil penelitian menunjukkan satu pasar dengan petani swadaya TBS dari petani 

ke pedagang disbanding pks dan margin pemasaran digunakan secara periodik. Data 

deret waktu dari Januari-Desember 2011 Rp. 223,12, termasuk harga yang diterima 

sebesar 85,05%. Nilai korelasi harga dari swadaya petani dengan harga pks adalah 

0,983. Elastisitas transmisi harga yang diterima petani swadaya dan harga minyak 

kelapa sawit oleh pks adalah 0,085. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Juneke Marisa Sambuaga tentang Analisis 

Pemasaran Buah Pepaya Di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten 

Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemasaran buah 

papaya pada masing-masing saluran pemasaran di Desa Matungkas. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2016. Data yang digunakan adalah 

data primer. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling 

dengan jumlah responden 45 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

untuk menggambarkan saluran pemasaran serta analisis marjin pemasaran dan farmer 

share.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pola saluran pemasaran yaitu : (1) 

saluran pemasaran pertama (petani→pedagang pengumpul→pedagang pengecer) 

dengan marjin pemasaran pada saluran pertama sebesar Rp. 8640/trip dan farmer 

share  sebesar 40%. (2) Saluran pemasaran kedua (petani→pedagang pengecer di 

Kabupaten/Provinsi) dengan marjin pemasaran pada pedagang penngecer di 

Kabupaten sebesar Rp. 4.200 dan farmer share 58,82%, sedangkan marjin pemasaran 

pada pedagang pengecer di Provinsi sebesar Rp. 9.600/trip dan farmer share  50%. 

(3) Saluran pemasaran ketiga (petani→konsumen) dengan marjin pemasaran sebesar 

Rp. 2.400 dan farmer share  100%. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah 

saluran pemasaran dua dan saluran pemasaran ketiga merupakan saluran pemasaran 

yang sangat menguntungkan bagi petani. 
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2.2 Buah Naga 

Buah naga termasuk jenis tanaman kaktus yang tumbuh merambat sehingga 

memerlukan tiang penyangga agar tanaman dapat berdiri tegak. Tanaman buah naga 

yang bibitnya sudah tua dan berkembang dengan baik akan mulai berbuah 9-12 bulan 

setelah tanam. Buah naga masuk dalam Family Cactaceae. Berikut adalah klasifikasi 

ilmiah dari buah naga (Idawati,2012). 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili  : Cactaceae 

Subfamily : Hyloocereus 

Species :  Hylocereus polyrhizus 

Buah naga pertama kali ditemukan di lingkungan hutan belantara sebagai 

tanaman pemanjat. Pada mulanya dikenal sebagai tanaman hias karena sososk 

tanamannya unik dengan bunga berbentuk corong mirip bungan wijaya kusuma. 

Buahnya yang paling banyak dibudidayakan secara komersial adalah kelompok dari 

subfamily Hylocereanae, terutama dari genus Hylocereus, antara lain Hylocereus 

undatus (daging putih kulit merah), Hylocereus costaricensis (daging super merah 

kulit kehitaman), sedangkan dari genus Selenicereus yang buahnya enak dimakan 

adalah Selenicereus megalanthus (daging putih, kulit kuning). 
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Tanaman buah naga mempunyai akar serabut yang menyebar di permukaan tanah 

(±30 cm). akar tersebut berfungsi untuk menyerap unsure hara dan air untuk 

kebutuhan hidupnya. Akar yang tumbuh di bagian batangnya berfungsi sebagai alat 

pelekat pada pohon panjatan atau tiang penyangga. Tanaman buah naga memiliki 

akar udara yang tumbuh pada ruas batang. Akar tersebut berfungsi menyerap air dan 

nutrisi dari udara sehingga walaupun tanaman ini dicabut maka masih akan tetap 

dapat hidup.  

Batang buah naga beruas-ruas, berbentuk segitiga dan berwarna hijau. Bagian 

punggung batang tumbuh duri yang keras berwarna hitam, berukuran kecil dan 

runcing. Pertumbuhan batangnya cenderung lurus, dari batang tersebut tumbuh 

banyak cabang yang bentuk dan warnanya sama dengan batang utama. Percabangan 

tersebut merupakan cabang/sulur produktif yang kelak akan dapat menghasilkan 

buah. 

Umumnya, tanaman buah naga muncul dari tempat tumbuhnya duri yang 

terdapat di bagian punggung cabang/sulur produktif. Buah naga mulai berbunga ±10 

bulan setelah tanam, tergantung ketinggian lokasi kebun dan kesuburan tanah. Musim 

berbunga buah naga jatuh antara bulan Oktober-Februari atau awal musim penghujan. 

Bentuk bunga seperti corong, berukuran besar mirip bunga Wijaya Kusuma. 

Bunganya mekar penuh pada tengah malam dan akan layu pagi harinya. Mahkota 

bagian luar mekar lalu disusul mahkota bagian dalam yang berwarna putih disertai 

sejumlah benang sari berwarna kuning yang berbau harum. Banyak serangga atau 

kelelawar yang dating pada saat bunga mekar dan secara tidak sengaja membantu 
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proses penyerbukan. Bunga yang berhasil diserbuki akan berkembang menjadi buah, 

sedangkan yang tidak berhasil dibuahi akan rontok. Waktu yang diperlukan sejak 

muncul kuntum bunga hingga buah siap petik sekitar 50-60 hari. Buah naga 

berbentuk bulat lonjong, bertangkai pendek dan berukuran seperti buah alpukat. 

Daging buahnya ada yang berwarna putih, merah dan hitam. Berat buah naga berkisar 

300-500 gram/buah, walaupun ada yang mencapai 800 gram/buah. Rasa buahnya 

manis agak asam dan kandungan airnya sekitar 83%.  

Tanaman buah naga pada prinsipnya dapat ditanam di dataran rendah hingga 

dataran tinggi, bergantung pada varietasnya.buah naga berkulit kuning lebih sesuai 

untuk ditanam di daerah dengan ketinggian 800 m dpl, sedangkan buah naga daging 

putih dan daging merah lebih cocok ditanam di dataran rendah hingga menengah. 

Pemilihan lokasi penanaman sangat penting karena berhubungan dengan persyaratan 

tumbuh.  

Buah naga adalah buah sejenis pohon kaktus. Buah naga beradal dari Meksiko, 

Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah. Namun saat ini buah naga sudah ditanam 

secara komersial di Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Indonesia. Nama asing dari buah 

naga adalah “dragon fruit”, dalam bahasa latin buah naga dikenal dengan nama 

“Phitahaya”. Isi buah naga berwarna putih, merah atau ungu dengan taburan biji-biji 

berwarna hitam yang boleh dimakan (Idawati,2012).  

Tanaman buah naga merupakan salah satu tanaman yang telah dibudidayakan di 

pulau Jawa seperti Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Jombang dan daerah lainnya. 

Bentuk buah naga unik dan menarik. Kulitnya merah dan bersisik hijau mirip sisik 
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naga sehingga dinamakan buah naga atau dragon fruit. Jenis buah naga ada empat, 

yaitu Hylocereus undatus (buah naga kulit merah daging putih), Hylocereus 

costaricensis (buah naga kulit merah daging super merah), Selenicereus megalanthus 

(buah naga kulit kuning daging kuning) (Cahyono,2009). 

Berdasarkan klasifikasi buah naga dalam ilmu taksonomi, maka secara 

morfologis dapat digambarkan bahwa tanaman buah naga merupakan tumbuhan tidak 

lengkap, sebab tidak memiliki daun seperti tumbuhan lainnya. Meskipun demikian, 

tanaman buah naga tetap memiliki akar, batang, cabang, biji dan juga bunga. Buah 

naga daging merah memiliki kulit berwarna merah yang cerah dan dilingkupi dengan 

sisik. Buah naga merah memiliki daging buah yang berwarna merah. Buah naga 

daging merah ini digemari karena memiliki karakteristik asam manis. Kandungan air 

dalam buah naga merah berukuran 100 gram cukup tinggi yaitu 82,5-83 gram, serat 

0,7-0,9 gram, betakaroten 0,005-0,0012 gram, kalsium 6,3-8,8 mg, zat besi 0,55-0,65 

mg, fosfor 30,2-36,1 mg, proten 0,16-0,23 g, lemak 0,21-0,61g. beragam vitamin 

seperti B1 sebanyak 1.297-1,300 mg.  

Buah naga memiliki berbagai macam manfaat untuk membantu mengatasi dan 

menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari batang, daging sampai dengan kulit 

buah naga juga memiliki kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat. Berikut 

adalah beberapa manfaat buah naga secara luas: 

a. Buah naga merah membantu menyembuhkan penyakit kanker, kandungan 

vitamin kompleksnya sudah direkomendasikan oleh Dokter sebagai buah 

terapi penyembuhan kanker. 
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b. Mempercantik penampilan, dengan kandungan vitamin C yang tinggi buah 

naga merah membantu menjaga kesehatan kulit bahkan buah dan kulitnya 

bias digunakan sebagai bahan lulur. 

c. Rasa manis buah naga tidak berasal dari glukosa, sehingga buah naga bias 

membantu penyembuhan diabetes. 

d. Menjaga kesehatan dan stamina dengan kandungan antioksidan dan 

vitaminnya. 

e. Mencegah penyakit osteoporosis atau pengapuran tulang karena buah naga 

mengandung banyak kalsium organik. 

f. Mengandung vitamin B3 yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol 

dan untuk penyembuhan penyakit batuk serta asma dan dapat mengatasi 

tekanan darah tinggi. 

g. Merawat kesehatan mata, karena betakaroten yang terkandung dalam buah 

naga. 

h. Menjaga kesehatan jantung karena kandungan vitamin C, B1, B2, B3 

(Institute of Tropical Disease UNAIR, 2017). 

2.3 Saluran Pemasaran 

Menurut Philip Kotler (2007) saluran pemasaran adalah suatu perangkat 

organisasi yang tergantung, yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau 

jasa menjadikan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen.  

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan 

terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk barang atau jasa siap untuk 
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dikonsumsi. Saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahan barang dari 

produsen ke konsumen. Hal ini mengalami perputaran waktu, tempat dan 

kepemilikan. Adanya jarak antara produsen dengan konsumen maka penyaluran 

produk dari produsen ke konsumen melibatkan beberapa perantara mulai dari 

produsen sendiri, lembaga-lembaga perantara sampai pada konsumen akhir. Pola 

umum saluran pemasaran produk pertanian dapat dilihat pada Gambar 2. 

Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan bila hendak 

memilih pola penyalur (Limbong dan Sitorus, 1987).  

Pertimbangan tersebut adalah : 

a. Pertimbangan pasar : siapa konsumen rumah tangga atau industry, besarnya 

potensi pembelian, bagaimana konsentrasi pasar secara geografis, berapa 

jumlah pesanan dan bagaimana kebiasaan konsumen dalam membeli. 

b. Pertimbangan barang : berapa besar nilai unit per barang, besar dan berat 

barang (mudah rusa atau tidak), sifat tekhnis (berupa barang standar atau 

pesanan) dan bagaimana luas produk perusahaan yang bersangkutan. 

c. Pertimbangan dari segi perusahaan : sumber permodalan, kemampuan dalam 

pengalaman manajerial, pengawasan penyaluran dan pelayanan yang 

diberikan penjual. 

d. Pertimbangan terhadap lembaga perantara : pelayanan yang dapat diberikan 

oleh lembaga perantara, kegunaan perantara, sikap perantara, terhadap 

kebijakan produsen, volume penjualan dan pertimbangan biaya. 
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Menurut Saefudin dan Hanafah (1983) panjang pendeknya saluran pemasaran 

bergantung pada :  

a. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen dan 

konsumen maka makin panjang pola saluran yang terjadi. 

b. Skala produksi. Semakin kecil skala produksi, saluran yang terjadi cenderung 

panjang karena memerlukan pedagang perantara dan salurannya. 

c. Cepat tidaknya produk rusak. Produk yang mudah rusak menghendaki saluran 

pemasaran yang pendek karena harus segera diterima konsumen. 

d. Keadaan keuangan pengusaha. Pedagang dengan kondisi keuangan yang kuat 

cenderung dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran dan meperpendek 

saluran pemasaran. 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Limbong dan Sitorus, 1987 

Gambar 1. Pola umum saluran tataniaga produk pertanian di Indonesia. 
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2.4 Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga 

yang diterima oleh produsen (Hastuti dan Rahim). Harga di tingkat konsumen 

merupakan harga di tingkat pengecer yang merupakan perpotongan antara kurva 

primer (primary demand curve) dengan kurva penawaran turunan (derive supply 

curve). Sedangkan harga di tingkat produsen merupakan perpotongan antara kurva 

permintaan turunan (derived demand curve) dengan kurva penawara primer (primary 

supply curve) (Sudiyono,2004). Menurut Tomek dan Robinson (1972) dalam 

Purnama (2004) margin pemasaran terdiri atas dua bagian, bagian pertama 

merupakan perbedaan antara harga dibayar konsumen dengan harga yang diterima 

produsen. Bagian kedua, margin pemasaran merupakan biaya dari jasa-jasa 

pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran 

(pedagang) dalam menyalurkan hasil pertanian dari produsen hingga konsumen. 

Menurut Soekartawi (2006) ada beberapa masalah pemasaran komoditi pertanian 

yang banyak ditemukan di Negara-negara sedang berkembang antara lain sebagai 

berikut. 

a. Tidak tersedianya komoditi pertanian dalam jumlah yang kontiniu. 

b. Harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam dan bukan saja 

berpengaruh terhadap lestabilan pendapatan produsen dan tingkat konsumsi 

masyarakat, akan tetapi juga akan memperbesar resiko pemasaran. 

c. Tidak efisiensinya para pelaku pasar. 

d. Tidak memadainya fasilitas. 
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e. Lokasi produsen dan konsumen yang terpencar sehingga menyulitkan dalam 

penyampaian barang. 

f. Kurang lengkapnya informasi pasar. 

g. Kurangnya pengetahuan terhdapa pemasaran. 

h. Kurangnya modal. 

i. Tidak memadainya peraturan yang ada. 

Sistem pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

a. Mampu menyampaikan hasil pertanian dari petani kepada konsumen dengan 

biaya semurah-murahnya. 

b. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang 

dibayar konsumen terakhir pada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan 

produksi dan tataniaga barang tersebut (Soekartawi,2006). 

2.5 Elastisitas Transmisi 

Elastisitas transmisi harga (Et) merupakan perbandingan perubahan harga di 

tingkat pengecer dengan perubahan harga di tingkat petani. Apabila Et<1 artinya 

perubahan harga sebesar 1% di tingkat konsumen akan mengakibatkan perubahan 

harga kurang dari 1% di tingkat petani. Apabila Et=1 artinya perubahan harga sebesar 

1% di tingkat konsumen mengakibatkan perubahan harga sama dengan 1% di tingkat 

petani. Jika Et>1 artinya perubahan harga sebesar 1% di tingkat konsumen 

mengakibatkan perubahan harga lebih besar dari 1% di tingkat petani. Umunya nilai 

elastisitas transmisi ini lebih kecil dari 1 ( Et<1 ) artinya pada volume dan harga input 
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konstan maka perubahan harga di tingkat konsumen tidak akan melebihi perubahan 

harga di tingkat petani (Sudiyono, 2004). 

Hubungan elastisitas harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen dapat 

dilihat melalui elastisitas transmisi harganya yaitu perubahan nisbi dari harga eceran 

terhadap perubahan nisbi harga di tingkat produsen (Azzaino,1982). Elastisitas 

transmisi harga dapat dirumuskan sebagai berikut (George dan King,1971) :  

Et = ∑Pr/∑Pf . Pf/Pr 

Keterangan : 

Et : elastisitas transmisi 

Pr : harga di tingkat konsumen 

Pf : harga di tingkat petani 

∑Pr : perubahan harga di tingkat konsumen 

∑Pf : perubahan harga di tingkat petani 

Elastisitas transmisi harga umumnya bernilai lebih kecil satu. Apabila nilai Et 

suatu pasar lebih tinggi dari pasar yang lain, berarti pasar tersebut lebih efisien karena 

perubahan harga di tingkat produsen di transmisikan dengan lebih sempurna ke 

konsumen. Jika diketahui besaran elastisitas transmisi maka  adan  informasi pasar 

tentang : 

a. Kemungkinan adanya peluang kompetisi yang efektif dengan jalan 

memperbaiki “market transparency”. 

b. Keseimbangan permintaan dan penawaran antara petani dengan pedagang, 

sehingga dapat mencegah fluktuasi yang berlebihan. 
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c. Kemungkinan pengembangan pedagang antar daerah dengan mengkaitkan

informasi perkembangan pasar nasional atau lokal.

d. Kemungkinan pengurangan resiko produksi dan pemasaran sehingga

dapat mengurangi kerugian.

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah penjelasan terhadap suatu masalah yang menjadi 

objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada petani buah naga dalam memasarkan 

buah naga dengan memperhatikan saluran pemasaran, margin pemasaran dan 

elastisitas transmisi di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. 

  Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

Petani Buah 

Naga

Tengkulak 

Pengepul Buah 

Naga

Pedagang 
Pedagang Besar 

Pedagang 

Pengecer

Kuantitatif 

• Margin

Pemasaran 

• Share pemasaran

• Elastisitas 

Transmisi

Konsume

n

Grosir 

Kualitatif 

• Saluran Pemasaran



21 

2.7 Hipotesis 

1) Diduga saluran pemasaran buah naga yang paling efisien di Kecamatan

Wonosalam Kabupaten Jombang adalah saluran pemasaran I. 

2) Diduga setiap lembaga pemasaran buah naga yang terkait di Kecamatan

Wonosalam mendapat keuntungan. 

3) Diduga terdapat perbedaan persentase harga di tingkat konsumen dan produsen

buah naga di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. 


