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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil buah tropis yang memiliki 

keanekaragaman dan keunggulan cita rasa yang cukup baik bila dibandingkan 

dengan buah-buahan dari negara-negara penghasil buah tropis lainya, sehingga 

sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari 

pemerintah karena peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan 

ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi pedesaan 

melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan agroindustri 

yang berpotensi sebagai komuditas unggulan. Salah satu jenis tanaman hortikultura 

yang sesuai di daerah beriklim tropis adalah jeruk, yang banyak dijumpai dan sudah 

cukup lama dibudidayakan di Kabupaten Lumajang khususnya Lumajang Selatan. 

Salah satu sentra penghasil jeruk di Kabupaten Lumajang berada di Kecamatan 

Yosowilangun. Sentra produksi jeruk di Kecamatan Yosowilangun tersebar di 

beberapa desa salah satunya adalah Desa Yosowilangun Kidul 

Jeruk merupakan salah satu komoditi buah-buahan yang mempunyai 

peranan penting di pasaran dunia maupun di dalam negeri. Karena mempunyai nilai 

ekonomis tinggi, maka pemerintah tidak hanya mengarahkan pengelolaan jeruk 

bagi petani kecil saja, tetapi juga mengorientasikan kepada pola pengembangan 

industri jeruk yang komprehensif. Prospek yang lebih cerah ke arah agribisnis jeruk 

semakin nyata dengan memperhatikan berbagai potensi yang ada seperti potensi 

lahan yaitu ketersediaan lahan pertanian untuk tanaman buah-buahan meliputi 

jutaan hektar sehingga mempunyai peluang yang cukup besar untuk membuka 
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perkebunan dengan skala besar dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat, 

potensi produksi dapat dicapai jika pengelolaan usahatani jeruk dilakukan secara 

intensif untuk mengarah ke agribisnis, dan potensi pasar diperkirakan permintaan 

terhadap buah jeruk akan semakin meningkat dengan memperhitungkan 

peningkatan pendapatan pertambahan jumlah penduduk dan elastisitas pendapatan 

terhadap permintaan(Soelarso, 1996). 

Buah jeruk keprok siem berbentuk bulat, kulit licin dan tipis, daging 

buahnya berair, kulit buahnya mudah dikupas dari daging buahnya. Tanaman ini 

berbunga pada bulan Oktober hingga bulan November dan berbuah pada bulan Juni 

hingga Agustus. Jeruk keprok siem ini sangat digemari orang karena rasa buahnya 

yang manis dan enak dimakan. Biasa digunakan sebagai buah meja dan kadang juga 

dibuat sirup atau limun (LIPI, 1980).  

Jeruk keprok siem dapat tumbuh baik di dataran rendah sampai 700 meter 

di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan okulasi dengan 

jeruk R.L atau J.C sebagai pohon pokok atau dengan cangkok. Jeruk ini banyak 

pula ditanam dari biji karena berbuah cepat yaitu rata-rata sekitar empat tahun 

(Rismunandar, 1981). 

Desa Yosowilangun Kidul merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Yosowilangun yang menjadi salah satu sentra produksi jeruk Keprok di 

Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa 

luas wilayah Desa Yosowilangun Kidul adalah 746.958 Ha yang terdiri dari luas 

lahan pertanian 423.489 Ha, luas ladang atau tegalan 167.496 Ha, luas pemukiman 

sebesar 135.982 Ha, panjang jalan 13.076 Ha, luas makam 4.5 Ha dan lain lain 

1.965 Ha.Tofografi wilayah Desa Yosowilangun Kidul merupakan dataran rendah 
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dengan ketinggian kurang dari 100 M dari permukaan air laut, beriklim tropis 

dengan suhu antara 23 – 330 C. Berjarak sekitar ± 7 Km dari Pantai Laut Selatan 

Jawa ( Samudera Indonesia ) dan merupakan wilayah dengan curah hujan 2.000 – 

3.000 mm per tahun. Berdasarkan data tahun 2016 jumlah penduduk Desa 

Yosowilangun Kidul 8.708 orang dengan komposisi penduduk laki-laki 4.276 

orang dan perempuan 4.332 orang. Sumber pendapatan masyarakat secara 

mayoritas berasal dari sektor pertanian, perkebunan, buruh tani/perkebunan dan 

peternakan serta minoritas berasal dari sektor perdagangan, industri rumah 

tangga,.Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yaitu; petani (475 orang), 

buruh tani (1.375 orang), perdagangan (415 orang), peternak (675 orang), 

pengusaha kecil dan menengah (50 orang). 

Sektor pertanian di Desa Yosowilangun Kidul didominasi tanaman buah-

buahan (holtikultura) khususnya pada lahan tegalan. Salah satu komuditas buah 

yang dikembangkan di Desa Yosowilangun Kidul adalah buah jeruk. Jenis jeruk 

yang ditanam di Desa Yosowilangun Kidul adalah Jeruk keprok. Masyarakat di 

Desa Yosowilangun kidul sudah banyak yang memanfaatkan lahan tegalannya 

untuk ditanami tanaman hortikultura khususnya tanaman jeruk. Luas lahan yang 

bisa dimanfaatkan petani jeruk di Desa Yosowilangun Kidul adalah 167.496 Ha 

Sebagai sentra produksi jeruk dan sebagi komuditas unggulan, aspek 

pemasaran sangat penting dalam memasarkan hasil pertanian. Bila mekanisme 

pemasaran baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Kemampuan 

dalam memasarkan barang yang dihasilkan akan dapat menambah aset dalam upaya 

peningkatan dan pengembangan usahatani. Pemasaran hasil produksi suatu 

usahatani dalam memperoleh keuntungan yang maksimal akan tergantung dari pola 
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distribusi atau saluran pemasaran. Sebuah usahatani yang produktifitasnya bagus 

akan gagal jika pemasaranya tidak baik. Salah satu aspek pemasaran yang perlu 

diperhatikan dalam upaya meningkatkan arus barang dari produsen ke konsumen 

adalah efisiensi pemasaran, karena melalui efisiensi pemasaran selain terlihat 

perbedaan harga yang diterima petani sampai barang tersebut dibayar oleh 

konsumen akhir, juga kebanyakan pendapatan yang diterima petani maupun 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas pemasaran. Pemasaran produk 

pertanian cenderung kurang efisien, karena biasanya mempunyai rantai pemasaran 

yang yang panjang. Rantai pemasaran yang panjang cenderung mempengaruhi 

kualitas produk, besarnya margin pemasaran dan harga baik di tingkat petani 

maupun tingkat konsumen. Menurut Soekartawi (2010) lembaga pemasaran 

khususnya di negara berkembang, yang dicirikan oleh lemahnya pemasaran hasil 

pertanian atau lemahnya kompetisi pasar yang sempurna, akan menentukan 

mekanisme pasar. Barang pertanian umumnya dicirikan oleh sifat diproduksi 

musiman; selalu segar (freshable); mudah rusak; jumlahnya banyak tetapi nilainya 

relatif sedikit (bulky); lokal dan spesifik (tidak dapat diproduksi di semua tempat), 

maka ciri ini akan mempengaruhi mekanisnme pemasaran. Oleh karena itu sering 

terjadi harga produksi pertanian yang dipasarkan menjadi berfluktuasi secara 

tajam.Maka yang sering dirugikan adalah di pihak petani atau produsen. 

Pola pemasaran jeruk di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan 

Yosowilangun berawal dari, Petani sampai Konsumen. Panjangnya saluran 

pemasaran yang harus dilalui, mengakibatkan pemasaran jeruk menjadi kurang 

efisien. Menurut Daniel (2002: 160), semakin pendek rantai pemasaran suatu 

barang khususnya hasil pertanian, maka akan terjadi. 
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1. biaya tenaga kerja semakin rendah,  

2. margin tataniaga juga semakin rendah,  

3. harga yang harus dibayarkan konsumen semakin rendah, dan  

4. harga yang diterima petani (produsen) semakin tinggi 

Sampai saat ini saluran distribusi jeruk di Desa Yosowilangun Kidul sering 

kali menjumpai beberapa kendala dalam memasarkan jeruk, diantaranya mencakup 

pola saluran pemasaran yang digunakan, besar biaya pemasaran yang digunakan, 

besar margin pemasaran, dan keuntungan yang diperoleh masing – masing lembaga 

pemasaran dalam budidaya jeruk. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap jalannya 

proses pemasaran Jeruk di Desa Yosowilangun Kidul. Permasalahan inilah yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang analisis pemasaran jeruk 

di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dalam latar belakang yang sudah dijelaskan diatas telah ditemukan 

permasalahan yang harus dipecahkan, sebagai berikut : 

1. Bagaimana saluran pemasaran jeruk keprok ditingkat petani sampai 

pengecer di Desa Yosowilangun Kidul ? 

2. Bagaimana margin pemasaran, distribusi margin, dan farmer’s share 

ditingkat petani sampai pengecer di Desa Yosowilangun Kidul ? 

3. Saluran mana yang paling efisien dalam pemsaran jeruk keprok di Desa 

Yosowilangun Kidul? 
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1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis saluran pemasaran jeruk keprok ditingkat petani 

sampai pengecer di Desa Yosowilangun Kidul. 

2. Untuk menganalisis margin pemasaran, distribusi margin, dan farmer’s 

share  ditingkat petani sampai pengecer di Desa Yosowilangun Kidul. 

3. Untuk menganalisis saluran pemasaran yang lebih efisien di Desa 

Yosowilangun Kidul. 

1.3.2 Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan ukur bagi pemerintah untuk membuat alur kebijakan 

tentang pemasaran jeruk. 

2. Sebagai informasi bagi petani jeruk dalam mendistribusikan hasil 

produksi. 

3. Sebagai acuan bagi peneliti lain selanjutnya. 

 

1.4 Batasan Istilah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terbentuk agar pembahasan 

dalam penelitian tidak melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Saluran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang saling tergantung 

dalam proses mempermudah penyaluran produk dari produsen ke 

konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi. 
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2. Margin pemasaran adalah perbedaan harga di antara tingkat lembaga 

dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang dibayar 

konsumen dan jumlah yang diterima produsen atas produk pertanian 

yang diperjual belikan. 

3. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemasaran. 

Biaya pemasaran meliputi, biaya angkut, biaya pengiriman, biaya 

penyusutan, biaya retribusi dan biaya bongkar muat. 

4. Harga jual adalah sebuah biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk 

memproduksi suatu barang dan ditambah dengan laba yang diinginkan 

( Biaya total + Margin : Jumlah barang = Harga jual ). 

5. Harga beli adalah harga per unit yang diterapkan pada setiap transaksi 

pembelian suatu barang yang berkaitan dengan pembatalan atau 

pemindahan suatu unit. 

6. Produsen atau petani adalah orang atau perusahaan yang memproduksi 

dan menjual hasil hasil pertaniannya. 

7. Lembaga pemasaran adalah kelompok yang berperan sebagai 

penyampai produk hasil produksi terhadap konsumen dan membentuk 

sebuah saluran pemasaran. 

8. Pedagang tengkulak adalah seseorang yang berperan sebagai pengepul 

sekaligus sebagai pemasar yang membeli hasil produksi langsung dari 

produsen/petani dengan harga yang cukup murah bahkan jauh dibawah 

harga pasaran. 
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9. Pedagang besar adalah seseorang yang berperan sebagai pemborong

sekaligus sebagai penyalur barang terhadap pedagang pengecer sebelum

barang sampai ke konsumen.

10. Pedagang pengecer adalah seseorang yang menjual barang secara

langsung ke konsumen, pedagang pengecer adalah rantai terakhir dari

saluran pemasaran.

11. Keuntungan pemasaran adalah harga yang diberikan konsumen

dikurangi harga yang dibayarkan oleh produsen dan hasilnya merupakan

laba yang diterima oleh produsen.




