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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Pertanian modern merupakan pertanian dengan sistem penggunaan 

pestisida, pupuk kimia/sintetis, dan penggunaan mesin-mesin pertanian untuk 

mengolah tanah dan memanen hasil yang sering digunakan di Indonesia. Namun 

banyak negara – negara industri berpendapat bahwa pertanian modern yang 

memiliki hasil tinggi berdampak terhadap lingkungan. Semakin lama, pertanian 

modern berubah menjadi masalah lingkungan yang perlu diperhatikan.  

     Masalah pembangunan pertanian sampai saat ini yaitu bagaimana cara 

mempertahankan unsur-unsur dalam  tanah agar mampu menghasilkan tanah yang 

sehat dan aman bagi manusia. Pertanian organik dengan campur tangan manusia 

menjawab masalah lingkungan akibat pertanian modern. Dimana pertanian 

organik memperbaiki struktur tanah tanpa adanya bahan kimia. Penggunaan 

produk-produk organik diharapkan mampu mempertahankan kesehatan tanah. Hal 

tersebut perlu diingatkan kembali kepada masyarakat luas agar menggunakan 

bahan organik untuk kegiatan pertanian seperti pupuk organik dan pestisida 

organik. 

PT. Mulya Agro Bioteknologi merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang pembuatan biostater cair. Produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya 

bermanfaat untuk tanaman namun juga bagi ternak. Produk- produk tersebut 

meliputi nutrisi cair organik yang digunakan untuk menutrisi tanaman buah dan 

sayur serta menghidupkan kembali organisme dalam tanah, starter fermentasi dan 

pencuci pestida serta starter fermentasi untuk dekomposer digunakan untuk 
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pembuatan pupuk kompos dengan waktu yang lebih cepat serta sebagai pencuci 

pestisida tanaman saat panen dan agen biodegradasi digunakan untuk lima fungsi 

sekaligus yaitu peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan. 

Perusahaan yang  berdiri sejak tahun 2008 sudah memiliki pangsa pasar di daerah 

tertentu.  

Pengembangan usaha PT. Mulya Agro Bioteknologi dilakukan dengan 

berbagai cara. Salah satunya ialah melakukan pemasaran produk-produk yang 

dihasilkan. Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Saat ini perusahaan melakukan 

pemasaran produk biostater cair dengan cara bekerja sama dengan beberapa pihak 

seperti Koperasi Bank Indonesia, Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan 

beberapa perusahaan.  

Pemasaran pertanian adalah proses aliran komoditi yang disertai hak milik 

dan penciptaan guna waktu, guna tempat, dan guna bentuk yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi 

pemasaran (Sudiyono 2002). Pemasaran produk dikatakan efisien apabila mampu 

menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya 

dan mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga 

yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan 

produksi dan pemasaran (Rahardi 2000). 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka penting dilakukan 

penelitian analisis pemasaran produk di PT. Mulya Agro Bioteknologi guna 

mengetahui seberapa efisien pemasaran produk di PT. Mulya Agro Bioteknologi 
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dengan perhitungan margin pemasaran, distribusi margin, market share dan 

elastisitas pemasaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

          Berkaitan dengan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah 

yang  dapat diambil adalah : 

1. Bagaimana saluran pemasaran produk nutrisi organik cair, starter fermentasi 

dan pencuci pestisida, starter fermentasi untuk dekomposer dan agen 

biodegradasi di PT. Mulya Agro Bioteknologi? 

2. Apakah pemasaran produk nutrisi organik cair, starter fermentasi dan pencuci 

pestisida, starter fermentasi untuk dekomposer dan agen biodegradasi di PT. 

Mulya Agro Bioteknologi  sudah efisien? 

1.3 Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis saluran pemasaran produk nutrisi organik cair, starter fermentasi 

dan pencuci pestisida, starter fermentasi untuk dekomposer dan agen 

biodegradasi di PT. Mulya Agro Bioteknologi  yang meliputi : saluran 

pemasaran dan fungsi-fungsi pemasaran. 

2. Menganalisis efisiensi pemasaran produk nutrisi organik cair, starter fermentasi 

dan pencuci pestisida, starter fermentasi untuk dekomposer dan agen 

biodegradasi di PT. Mulya Agro Bioteknologi  yang meliputi : margin 

pemasaran, farmer’s share atau share harga, distribusi margin dan elastisitas 

transmisi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat yang dapat diberikan pada penelitian yaitu : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan 

produsen untuk melihat saluran pemasaran yang paling efisien dan saling 

menguntungkan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang  pemasaran produk pertanian 

berbasis pabrikan.  

1.5 Batasan Masalah  

          Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berfokus terhadap 

pemasaran produk biostater cair PT. Mulya Agro Bioteknologi. Selanjutnya 

pengujian analisis efisiensi pemasaran produk biostater cair menggunakan 

perhitungan biaya pemasaran, margin pemasaran,  farmer’s share atau share 

harga, distribusi margin, dan elastisitas transimisi. 

1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel  

1.6.1 Pembatasan Istilah   

Permasalahan pemasaran pada produk biostarter cair memberikan adanya 

batasan istilah sebagai berikut : 

1. PT. Mulya Agro Bioteknologi merupakan persekutuan yang didirikan satu 

atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang 

produk bioteknologi pertanian. 

2. Bioteknologi merupakan bidang ilmu baru di bidang pertanian yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara 

konvensional. Penggunaan bioteknologi bukan untuk menggantikan metode 
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konvensional tetapi bersama-sama menghasilkan keuntungan secara ekonomi 

(Sunarlim 2003). 

3. Pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian 

yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia 

sintetis (Mayrowani 2012). 

4. Pemasaran pertanian adalah proses aliran komoditi yang disertai perpindahan 

hak milik dan penciptaan guna waktu , guna tempat dan guna bentuk, yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau 

lebih fungsi-fungsi pemasaran (Sudiyono 2002). 

5. Saluran pemasaran merupakan suatu jalur dari lembaga-lembaga penyalur yang 

mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen 

(Sudiyono 2002). 

6. Lembaga pemasaran adalah badan atau usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

kepada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya (Sudiyono 2002). 

7. Produsen adalah seseorang atau lembaga yang mampu menghasilkan barang 

maupun jasa untuk dipasarkan. 

8. Distributor adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang membeli barang 

dari produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan 

tujuan menjualnyanya kembali kepada toko-toko atau ritail. 

9. Agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan 

jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan atau 
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distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki barang 

yang diperdagangkan (Swasta 1991). 

10. Pengecer adalah lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan

konsumen (Sudiyono 2002)

11. Margin pemasaran produk bioteknologi organik merupakan selisih antara

harga yang dibayarkan konsumen akhir dengan harga di tingkat pengecer

produk bioteknologi organik.

12. Farmer’s share yaitu persentase harga yang diterima produsen dibandingkan

dengan harga jual pada pedagang pengecer (Rosmawati 2011).

13. Efisiensi pemasaran adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui

kinerja pemasaran produk bioteknologi oganik CV. Biosel Agrosolusi.

14. Elastisitas transmisi harga adalah perbandingan persentase perubahan harga

di tingkat pengecer dengan persentase perubahan harga di tingkat produsen.

1.6.2  Pengukuran Variabel 

     Saluran pemasaran produk biostarter cair memerlukan pengujian 

kuantitatif dengan pengukuran variabel sebagai berikut:  

1. Harga jual adalah harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya

kepada pembeli. Satuan yang digunakan adalah rupiah per unit (Rp/unit).

2. Harga beli adalah harga atau biaya yang dikeluarkan saat membeli barang.

Satuan yang digunakan adalah rupiah per unit (Rp/unit).

3. Biaya Pemasaran adalah semua biaya yang sejak saat produk selesai diproduksi

dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah kembali
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dalam bentuk uang tunai. Satuan yang digunakan adalah rupiah per unit 

(Rp/unit) 

4. Total Biaya adalah  jumlah keseluruh biaya tetap dan biaya variabel yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu 

periode tertentu. Satuan yang digunakan adalah rupiah per unit (Rp/unit).  

5. Total Nilai Produk merupakan total produk (output) yang telah dikalikan 

dengan harga. Satuan yang digunakan adalah rupiah (Rp) 

6. Keuntungan merupakan selisih harga yang dibayarkan produsen dan harga 

yang diberikan oleh konsumen. Satuan yang digunakan adalah rupiah per unit 

(Rp/unit).  
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