
9 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait dengan analisis pemasaran dalam usahatani 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.Oleh karena itu, 

dicantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

telah meneliti tentang analisis pemasaran dalam usahatani. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Ayu Purnama Sari (2010) dengan 

judul “Analisis Pemasaran Jeruk Di Kabupaten Bangli” menunjukkan bahwa ada 

empat tipe saluran pemasaran jeruk di Kabupaten Bangli yaitu, saluran I:Petani → 

Penebas → Pedagang Besar → Pedagang Kecil → Pedagang Pengecer → 

Konsumen, saluran II: Petan → Pedagang besar → Pedagang Kecil → Pedagang 

Pengecer → Konsumen,saluran III: Petani → Pedagang Besar → Pedagang 

Pengecer → Konsumen dan saluran IV: Petani → Pedagang Pengumpul → 

Pedagang Besar → Pedagang Kecil → Pedagang Pengecer → Konsumen. Pada 

saluran I memiliki total biaya pemasaran Rp 1.713,4/kg, marjin pemasaran Rp 

5.485,1/kg dan keuntungan pemasaran Rp 3.771,7/kg. Pada saluran II total biaya 

pemasaran Rp 1.582,8/kg, marjin pemasaran Rp 4.999,9/kg dan keuntungan 

pemasaran Rp 3.658,7/kg. Pada saluran III total biaya pemasaran Rp 1.405,9/kg, 

marjin pemasaran Rp 4.000,00/kg dan keuntungan pemasaran Rp 2.840,5/kg. Pada 

saluran IV total biaya pemasaran Rp 1.550,2/kg, marjin pemasaran Rp 5.267,8/kg 

dan keuntungan pemasaran Rp 3.717,5/kg.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Intan Ayu Purnama Sari (2010) 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam mengukur efisiensi sebuah 
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saluran pemasaran menggunakan tolak ukur besar kecilnya farmer’s share. 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan besar biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan pendistribusian barang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaduk janiwiata, Ketut Dunia, dan 

Luh Indrayani (2013) dengan judul “Analisis Saluran Pemasaran Usahatani Jeruk 

Di Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar”menunjukan bahwa 

terdapat lima pola saluran pemasaran jeruk di Desa Kerta yaitu; saluran I: petani → 

pedagang pengecer → konsumen, saluran II: petani → pedagang pengepul → 

pedagang pengecer → konsumen, saluran III: petani → pedagang pengepul → 

pasar Jawa (Jakarta), saluran IV: petani → pedagang pengepul → pasar (Solo), 

saluran V: petani → pedagang pengepul → pasar (Surabaya). Pola I memiliki 

jumlah marjin sebesar Rp.5.000,00/kg dan farmer share sebesar 61,53%, pola II 

memiliki marjin sebesar Rp.8.000,00/kg dan farmer share sebesar 42,85%, saluran 

III, IV dan saluran V memiliki margin yang sama yaitu sebesar Rp.7.500,00/kg dan 

untuk farmer share sebesar 48,27%. Tingkat efisiensi dari lembaga pemasaran 

belum efisien karena persentasenya >5%. Pada pola II untuk pedagang pengepul 

sebesar 14,71%, dan pada pola III, IV dan V sebesar 13,79%. Pada saluran I untuk 

pedagang pengecer sebesar 8,46%, sedangkan pada saluran II untuk pedagang 

pengecer sudah efisien dengan jumlah persentase 1,42%. Dilihat secara keseluruhan 

saluran I memiliki persentase paling kecil yaitu sebesar 8,46% dibandingkan 

saluran II sebesar 16,13%, dan saluran III, IV dan V masing-masing memiliki 

persentase sebesar 13,79% hal ini mengindikasikan bahwa saluran yang pendek 

lebih efisien dari saluran yang panjang. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kaduk janiwiata, Ketut Dunia, 

dan Luh Indrayani (2013) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam 

mengukur efisiensi sebuah saluran pemasaran menggunakan tolak ukur besar 

kecilnya farmer’s share. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan besar biaya 

yang dikeluarkan dalam kegiatan pendistribusian barang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronyanda Saputra (2013) ini 

menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang terjadi di Kabupaten Karo yaitu 

Petani → Pedagang pengumpul → Pedagang besar → Pedagang pengecer → 

Konsumen. Marjin pemasaran di Pasar Buah Berastagi yaitu Rp 15.656/kilogram, 

marjin pemasaran di Pasar Pajak Melati Medan yaitu Rp 8.906/kilogram dan 

Swalayan Buah Berastagi di Medan yaitu Rp 12.156/kilogram. Berdasarkan 

perhitungan farmer’s share maka diperoleh pada Pasar Buah Berastagi memiliki 

nilai sebesar 21,72%, Pasar Pajak Melati Medan sebesar 32,78% dan Swalayan 

Buah Berastagi di Medan dengan nilai sebesar 26,33%. Berdasarkan analisis 

korelasi diperoleh integrasi vertikal yang paling kuat terjadi pada integrasi harga di 

tingkat petani dengan harga konsumen di Pasar Buah Berastagi dengan nilai sebesar 

0.960, dan yang paling kecil adalah integrasi harga di tingkat petani dengan harga 

di Swalayan Buah Berastagi di Kota Medan dengan nilai sebesar 0.839, sedangkan 

integrasi horizontal yang paling tinggi adalah integrasi harga konsumen di Pasar 

Buah Berastagi – Pasar Pajak Melati Kota Medan dengan nilai sebesar 0.909, dan 

yang paling rendah adalah di Pasar Buah Berastagi – Swalayan Buah Berastagi Kota 

Medan sebesar 0.738 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ronyanda Saputra (2013) dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah dalam mengukur efisiensi sebuah saluran 
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pemasaran menggunakan tolak ukur besar kecilnya farmer’s share. Penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan besar biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

pendistribusian barang. 

 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 Saluran pemasaran 

Kotler (1987), mendefinisikan saluran pemasaran merupakan suatu saluran 

distribusi (channel of distribution) dianggap mencakup suatu kelompok lembaga-

lembaga yang melaksanakan keseluruhan kegiatan (fungsi) untuk mengalihkan 

produk disertai hak miliknya dari lingkungan produksi ke arah lingkungan 

konsumsi.Saluran pemasaran merupakan suatu jalur dari lembaga-lembaga 

pemenyalur yang mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen. Penyalur ini secara aktif akan mengusahakan perpindahan bukan hanya 

secara fisik tapi dalam arti agar barang-barang tersebut dapat dibeli konsumen 

(Stanton, 1993). 

Rangkuti (2003) dalam Rochmadi Slamet (2012), pemasaran adalah suatu 

proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan social, budaya, ekonomi, 

dan manajerial. Akibat pengaruh dari berbagai factor tersebut adalah masing 

masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan menciptakan dan 

menawarkan produk yang memiliki nilai. 

Menurut Swastha (2000:207), dalam penyaluran barang konsumsi yang 

ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat lima macam saluran. Pada setiap saluran, 

produsen memiliki alternative yang sama untuk menggunakan kantor dan cabang 

penjualan. Selanjutnya, produsen juga dapat menggunakan lebih dari satu pedagang 
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besar lainnya. Adapun macam macam saluran distribusi barang konsumsi tersebut 

yaitu: 

a. Produsen → konsumen 

b. Produsen → pengecer → konsumen 

c. Produsen → pedagang besar → pengecer → konsumen 

d. Produsen → agen → pengecer → konsumen 

e. Produsen → agen → pedagang besar → pengecer → konsumen 

2.2.2 Pengertian pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dengan mana seseorang atau 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan 

dan pertukaran produk dan nilai. Pemasaran merupakan semua kegiatan manusia 

yang dilakukan dalam hubungannya dengan pasar, yang berarti bekerja dengan 

pasar guna mewujudkan pertukaran potensial untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia (Kotler, 1992). 

Menurut Swastha (1990), pemasaran adalah salah satu dari kegiatan-

kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan 

laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian 

mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun di bidang lain. 

Pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk 

memindahkan suatu produk  dari titik produsen ke titik konsumen. Dari definisi ini 

paling tidak ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian.Yang pertama yaitu kegiatan 

yang disebut sebagai jasa adalah suatu fungsi yang dilaksanakan dalam kegiatan 

pemasaraan.Fungsi ini bertujuan untuk mengubah produk berdasarkan bentuk 
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(form), waktu (time), tempat (place) atau kepemilikan (possession).Yang kedua 

adalah titik produsen.Titik produsen adalah asal dari produk itu dijual pertama oleh 

produsen atau petani.Yang ketiga adalah titik konsumen. Tujuan dari suatu 

pemasaran adalah menyampaikan produk ke konsumen akhir sebagai transaksi 

akhir (Anindita, 2004 : 3). 

Menurut Sudiyono (2002 : 5) secara umum, pemasaran dianggap sebagai 

proses aliran barang yang terjadi dalam pasar. Dalam pemasaran ini, barang 

mengalir dari produsen sampai ke konsumen akhir yang disertai penambahan guna 

bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses pengangkutan dan 

guna waktu melalui proses penyimpanan. 

2.2.3 Pengertian margin pemasaran 

Saluran pemasaran ditinjau sebagai satu kelompok atau satu tim operasi, 

maka marjin dapat dinyatakan sebagai suatu pembayaran yang diberikan kepada 

mereka atas jasa-jasanya. Jadi, marjin merupakan suatu imbalan, atau harga atas 

suatu hasil kerja.Apabila ditinjau sebagai pembayaran atas jasa-jasa, marjin 

menjadi suatu elemen yang penting dalam strategi pemasaran.Konsep marjin 

sebagai suatu pembayaran pada penyalur mempunyai dasar logis dalam konsep 

tentang nilai tambah.Marjin didefinisikan sebagai perbedaan antara harga beli 

dengan harga jual (Swastha, 1992). 

Marjin pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima oleh petani.Komponen marjin pemasaran 

terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran dalam 

menjalankan fungsi-fungsi pemasaran dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh 

lembaga pemasaran, sehingga besarnya marjin pemasaran pada dasarnya 
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merupakan penjumlahan antara biaya-biaya dan keuntungan yang diterima lembaga 

pemasaran (Manggopa, 2013). 

Secara matematis formula umum margin pemasaran dirumuskan sebagai 

berikut (Ulya at all, 2007) dalam (Singarimbun 2013). 

Keterangan:  

Mp = Pr – Pf 

Mp = Margin pemasaran  

Pr = Harga di tingkat konsumen  

Pf = Harga di tingkat produsen  

Suatu sistem distribusi dikatakan efisien jika besarnya tingkat marjin 

pemasaran bernilai kurang dari 50% dari tingkat harga yang dibayarkan konsumen. 

2.2.4 Konsep pemasaran dan pendekatan pemasaran 

pemasaran secara mudahnya adalah kegiatan memasarkan barang atau jasa 

umumnya kepada masyarakat, dan khususnya kepada pembeli potensial. Pemasaran 

dikembangkan dengan suatu pola yang tertata dalam suatu sistem yang sering kali 

disebut sebagai ilmu dan juga dikembangkan dengan cara masing masing pelaku 

sehingga disebut improvisasi dan karenanya disebut seni. Dalam praktiknya 

pemasaran dijalankan dengan kedua cara itu, ilmu dan seni. Pemasaran ritel sebagai 

kegiatan pemasaran dalam perdagangan eceran juga dijalankan dengan kedua cara 

itu. 

Secara ringkas, pemasaran adalah (mengutip pendapat Philip 

Kotler)pekerjaan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang dan 

jasa kepada konsumen dan pebisnis. Dalam uraian lain, Assosiasi pemasran AS 

(American Marketing Association) memberikan definisi pemasaran sebagai berikut 
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“ pemasaran adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan penciptaan ide, 

barang, dan jasa berikut harga, promosi, dan pendistribusiannya untuk menciptakan 

transaksi yang memuaskan kebutuhan individu dan institusi. 

Zarem (2000, p.28-31) mengutip pernyataan Sanders, Direktur Yahoo, yang 

menyatakan bahwa pengalaman merupakan dasar perekonomian baru untuk semua 

industri.Sebagai contoh industry penerbangan berkompetisi menawarkan harga 

yang kompetitif dan keselamatan yang tinggi.Mereka berusaha menawarkan 

pengalaman terbang (flying experience) sebagai senjata bersaingnya.Lebih lanjut 

Sanders menyatakan bahwa saat ini adalah masanya ‘experience’ economy.Tanpa 

mempedulikan produk atau jasa yang dijual, seorang pemasar perlu memberikan 

pengalaman yang tak terlupakan pagi pelanggannya karena hal inilah yang sangat 

mereka hargai. 

Lippman, president of corporate sales and marketing Emap USA, tidak 

sependapat dengan Sanders. Menurut Lippman, pengalaman ini bukan merupakan 

hal yang baru karena konsep pemasaran seperti ini sudah dilakukan sejak jaman 

dahulu. Yang membedakan adalah cara-cara memasarkan produk dan 

jasa.Sekarang ini pemasar menggunakan internet dan TV kabel, yang belum 

tersedia bertahun-tahun lalu. Lippman tidak menyangkal akan efektifitas konsep ini 

karena menurut beliau konsepnya tetap sama tetapi kemasannya atau caranya saja 

yang berbeda. 

Menurut Wong (2005, p.11), pengalaman merupakan sebuah alat yang 

membedakan produk atau jasa.Tidak dapat disangkal bahwa dengan semakin 

berkembangnya teknologi produk dan jasa maka penciptaan product differentiation 

sangatlah sulit, bahkan kadang kala tidak mungkin dilakukan. Dengan kematangan 
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sebuah produk maka kompetisi menjadi sangat ketat karena para competitor 

menawarkan core product dengan fungsi dan fitur yang sama. Oleh karena itu 

hanya ada sedikit perbedaan yang bisa diciptakan. Lalu apa yang bisa dilakukan 

untuk mengatasi hal ini? 

Menurut Wong (2005, p.11) ada 2 pilihan yang dapat disiasati :Differentiate 

on how well you do it (i.e., compete on operational quality) or differentiate on how 

and where you do it. Kutipan itu artinya membedakan dengan cara sebaik mungkin 

yang bisa dilakukan pemasar (misalnya bersaing dalam memperbaiki kinerja dan 

kualitas operasional) atau membedakan dengan cara bagaimana dan di mana 

pemasar melakukannya. Sebagai contoh dengan teknologi yang canggih, pemasar 

dapat memberikan kemudahan checkout bagi pelanggannya, memberikan 

pelanggan kesempatan untuk melakukan sendiri dengan caranya sendiri atau 

dengan proses-proses inovatif lainnya. 

2.2.5 Fungsi pemasaran dan lembaga pemasaran 

Definisi pemasaran tidak dapat dibahas secara terpisah tapi merupakan 

gabungan dari kegiatan penjualan, iklan pengecer (rentailer) dan sebagainya 

(Zikmud,1984) dalam (Rochmadi Slamet, 2012). (Limbong dan Sitorus, 1987) dan 

(Mubyarto, 1982) dalam (Rochmadi Slamet, 2012) menyatakan bahwa istilah 

pemasaran atau tataniaga adalah sama dengan marketing, lebih lanjut dinyatakan 

bahwa pemasaran merupakan serangkaian proses kegiatan atau aktivitas yang 

ditujukan untuk menyalurkan barang barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 

Definisi fungsi pemasaran adalah semua jasa jasa atau kegiatan yang 

diberikan dalam proses pengaliran jasa atau komodite dari produsen ke konsumen 

sehingga merupakan aktivitas penting yang dispesialisasikan dalam pelaksanaan 
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tataniaga (Atmakusuma, 1984) dalam (Rochmadi Slamet, 2012). Menurut Kohl dan 

Downey (1972), fungsi fungsi tataniaga terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik 

dan fungsi fasilitas. 

Lembaga pemasaran adalah orang atau badan usaha atau lembaga yang 

secara langsung terlibat didalam mengalirkan barang dari produsen ke 

konsumen.Lembaga-lembaga pemasaran ini dapat berupa tengkulak, pedagang 

pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer. Lembagalembaga dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

a. Tengkulak, yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan

dengan petani, tengkulak melakukan transaksi dengan petani baik secara

tunai, ijon maupun dengan kontrak pembelian.

b. Pedagang pengumpul, yaitu membeli komoditi pertanian dari tengkulak

biasanya relatif kecil.

c. Pedagang besar, yaitu melakukan proses pengumpulan komoditi dari

pedagang pengumpul, juga melakukan proses distribusi ke agen penjualan

ataupun pengecer.

d. Pedagang pengecer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan

langsung dengan konsumen. (Sudiyono, 2002).

2.2.6 Keuntungan pemasaran 

Selisih harga yang dipasarkan ke produsen dan harga yang diberikan oleh 

konsumen dikurangi dengan biaya pemasaran disebut keuntungan pemasaran. 

Masing-masing lembaga ingin mendapatkan keuntungan, maka harga yang 

dibayarkan oleh masing-masing lembaga pemasaran juga berbeda. Semakin maju 

tingkat pengetahuan produsen, lembaga pemasaran dan konsumen terhadap 
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penguasaan informasi pasar, maka semakin merata distribusi marjin pemasaran 

yang diterima.Jarak yang mengantarkan produksi pertanian dari produsen ke 

konsumen menyebabkan terjadinya perbedaan besarnya keuntungan. Perbedaan 

harga di masing-masing lembaga pemasaran sangat bervariasi tergantung besar 

kecilnya keuntungan yang diambil oleh masing-masing lembaga pemasaran 

(Soekartawi, 1993). 

2.2.7 Prospek pengembangan jeruk di Indonesia 

Persebaran jeruk di Indonesia tersebar meliputi Garut (Jawa Barat), 

Tawangmangu (Jawa Tengah), Batu (Jawa Timur), Tejakula dan Kintamani (Bali), 

Selayar (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Medan (Sumatera 

Utara). Produktivitas jeruk di Indonesia mengalami penurunan atau kemunduran 

hasil, akibat dari gangguan penyakit terutama CVPD  (Citrus Vein Phloen 

Degeneration) yang menyebabkan kerugian besar tanaman jeruk di berbagai sentra 

produksi  (Soelarso, 1996). 

Jeruk merupakan buah yang sangat digemari oleh masyarakat selain karena 

enak dimakan, jeruk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini 

macam-macam zat gizi yang terkandung dalam buah jeruk: 
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Tabel 1. Kandungan Gizi Buah Jeruk (100gr) 

 

 

 

No  Kandungan gizi Jeruk 

besar 

Jeruk 

manis 

Jeruk 

nipis 

Jeruk 

keprok 

      

1.  VitaminC (mg) 10,50 10,08 27,00 10,60 

2. Energi (kkal) 53,00 51,00 37,00 50,00 

3. Protein (gr) 0,60 0,90 0,80 0,80 

4. Lemak (gr) 0,20 0,20 0,10 0,20 

6. Karbohidrat (gr) 12,20 11,40 - 11,60 

7. Retinol (mcg) 125,00 57,00 - 57,00 

8. Kalsium (mg) 23,00 33,00 40,00 34,00 

9. Phospor (mg) 27,00 23,00 22,00 23,00 

 10. Zat besi (mg) - 0,40 0,60 0,40 

11. As karbonat (mg) 49,00 49,00 - 49,00 

 

Sumber: Departemen Pertanian RI dalam Sutomo 2007 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa di dalam buah jeruk terdapat 

kandungan vitamin C, energi, protein, lemak, karbohidrat, retinol, kalsium, 

phospor, zat besi dan asam karbonat yang cukup tinggi dimana zat-zat gizi tersebut 

sangat diperlukan oleh tubuh. Selain sebagai makanan buah segar atau makanan 

olahan, jeruk dapat bermanfaat untuk mencegah kanker, mengobati batuk, 

menurunkan risiko penyakit jantung, melancarkan saluran pencernaan, menjaga 

kesehatan kulit, mencegah konstipasi, sebagai antioksidan, menurunkan kolesterol 

dan mencegah anemia (Sutomo, 2007). 

Jeruk keprok merupakan jeruk yang paling dikenal oleh masyarakat luas di 

Indonesia dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Di samping itu, bibit jeruk 

juga mudah diperoleh, sedangkan kulit buahnya mudah dikupas, serat cukup halus, 

mengandung banyak air, manis dan segar, bijinya sedikit dan kecil-kecil. Tidak 

semua jenis jeruk keprok komersial diusahakan petani. Beberapa jenis jeruk sampai 

saat ini masih diusahakan petani secara besar-besaran diantaranya adalah jenis jeruk 
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keprok siem. Dengan usaha budidaya tanaman jeruk ini ternyata sudah banyak 

petani jeruk di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, 

Riau, Jambi dan Sumatera Utara, terangkat kehidupan ekonominya menjadi lebih 

baik (AAK, 1994) 

Jeruk keprok adalah salah satu spesies jeruk yang dianjurkan oleh 

Departemen Pertanian untuk ditanam. Buahnya sangat populer di Indonesia dan 

banyak dikonsumsi sebagai buah segar. Hal ini di dukung oleh rasa buahnya yang 

manis dan menyegarkan (Sarwono, 1993). 

Jeruk keprok (Citrus nobilis lour) tumbuh berupa pohon berbatang rendah 

dengan tinggi antara 2-8 m. Umumnya tanaman ini tidak berduri. Batangnya bulat 

atau setengah bulat dan memiliki percabangan yang banyak dengan tajuk sangat 

rindang. Dahannya kecil dan letaknya terpencar tidak beraturan. Daunnya 

berbentuk bulat telur memanjang, elips, dengan pangkal tumpul dan ujung 

meruncing seperti tombak. Permukaan atas daun berwarna hijau tua mengkilat 

sedangkan permukaan bawah berwarna hijau muda. Panjang daun berkisar antara 

4-8 cm dan lebar 1,5-4 cm. Tangkai daunnya bersayap sangat sempit sehingga bisa 

dikatakan tidak bersayap. Jenis-jenis jeruk keprok yang diunggulkan dan 

dianjurkan untuk ditanam oleh Departemen  Pendidikan  adalah  jeruk  mandarin,  

jeruk  siem,  jeruk   keprok brastagi  atau jeruk medan,  jeruk keprok  bukit dan 

jeruk kerotan (Widyawati dan Paimin, 1993). 

Kunci keberhasilan pengembangan tanaman jeruk ditentukan oleh 

ketersediaan bibit yang bermutu pada saat tanaman yang tepat dan dengan harga 

yang tejangkau oleh petani. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan serta 
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pengelolaan kebun-kebun bibit yang ada, perlu  ditingkatkan   guna   memenuhi   

permintaan    konsumen   bibit  yang    terus meningkat (Sumekto dkk, 1995). 

Peminat jeruk keprok siem sangat tinggi, hal ini dikarenakan      rasa buah 

yang manis, kulit buahnya mudah dikupas. Dilihat dari sisi ekonomi, jeruk keprok 

siem mempunyai nilai komersial yang tinggi dan permintaan pasar  terhadap  jeruk  

keprok siem yang semakin meningkat sehingga  prospek  agribisnisnya  sangat  

bagus. Hal  ini  yang  mendorong peneliti untuk mengadakan suatu penelitian 

mengenai jeruk keprok siem. 

 

2.3 Kerangka berfikir 

Desa Yosowilangun Kidul adalah desa dengan dataran rendah yang 

memiliki ketinggian kurang dari 100 m dari permukaan air laut. Desa 

Yosowilangun Kidul memiliki luas tanah 746.958 Ha dengan luas lahan pertanian 

sebesar 423.489 Ha, jenis tanaman yang banyak di budidayakan di Desa 

Yosowilangun Kidul adalah tanaman hortikultura. Pengembangan tanaman 

hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi mengharapkan untuk 

meningkatkan pendapatan petani di Desa Yosowilangun Kidul. Salah satu tanaman 

hortikultura yang banyak dibudidayakan di desa Yosowilangun Kidul adalah 

tanaman jeruk. Jeruk merupakan buah yang sangat digemari oleh masyarakat selain 

karena enak dimakan, jeruk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Dengan meningkatnya peminat terhadap jeruk maka akan meningkat pula 

permintaan terhadap jeruk. 

Jeruk yang dihasilkan petani tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat sampai ke tangan 
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konsumen jeruk harus melalui proses distribusi yang biasa disebut dengan proses 

pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang membentuk rantai 

distribusi yang menhubungkan antara produsen ke konsumen. Pola pemasaran yang 

digunakan untuk memasarkan jeruk akan berpengaruh terhadap pendistribusian 

jeruk terhadap konsumen. 

Terbentuknya saluran pemasaran yang baik dan efisien tidak akan luput 

dengan terlibatnya lembaga – lembaga pemasaran didalamnya. Lembaga – lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam pendistribusian berperan sebagai penyampai produk 

hasil produksi terhadap konsumen dan membentuk sebuah saluran pemasaran. 

Untuk mengetahui saluran pemasaran Jeruk Keprok di desa Yosowilangun Kidul 

dengan cara mengikuti aliran pemasaran dari petani sampai ke konsumen. 

Kegiatan pemasaran dalam menyalurkan produk dari produsen ke 

konsumen memerlukan biaya. Sedangkan biaya yang dibutuhkan berbeda – beda 

dari setiap lembaga pemasaran , tergantung perlakuan terhadap produk ketika 

proses pemsaran. Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam pemasaran Jeruk 

Keprok meliputi biaya petik, biaya angkut, biaya packing, biaya bongkar, dan biaya 

transportasi. Besarnya biaya pemasaran dapat di rumuskan sebagai berikut : 

BP = 𝐵𝑝1+ 𝐵𝑝2 +… +𝐵𝑝𝑛 

 Dimana : 

 BP  : Biaya pemasaran jeruk 

 𝐵𝑝1, 𝐵𝑝2, 𝐵𝑝𝑛 : Biaya pemasaran tiap lembaga pemasaran Jeruk 

Setiap lembaga pemasaran menetapkan harga yang berbeda – beda sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkan dari masing masing lembaga pemasaran. Selain 

biaya, dalam menentukan harga dari suatu produk lembaga pemasaran juga 
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memperhitungkan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Keuntungan sebuah 

saluran pemasaran diperoleh dengan menjumlahkan dari tiap lembaga pemasaran 

yang terlibat didalamnya dan dirumuskan sebagai berikut : 

𝐾 = 𝐴 − ( 𝐵 + 𝐶 ) 

 K : Keuntungan Pemasaran 

 A : Harga jual 

 B : Biaya Pemasaran 

 C : Harga Beli 

Marjin pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima oleh petani. Margin pemasaran tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Mp = Pr – Pf 

Mp = Margin pemasaran  

Pr = Harga di tingkat konsumen  

Pf = Harga di tingkat produsen. 

 Suatu saluran pemasaran dapat dikatakan efisien apabila saluran pemasaran 

tersebut memiliki nilai margin pemasaran yang relative rendah serta bagian yang 

diterima oleh petani atau nilai presentase share nya lebih dari 50% 

 Dalam penjelasan yang sudah terurai diatas dapat digambarkan skema dari 

kerangka pemikiran peneliti sebagai berikut : 
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Skematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Diduga pemasaran Jeruk Keprok di Desa Yosowilangun Kidul belum 

efisiens. 

b. Diduga pemasaran Jeruk Keprok yang lebih pendek di Desa Yosowilangun 

Kidul secara ekonomis lebih efisien.  

 




