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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sayuran adalah tanaman hortikultura yang dibudidayakan sebagai 

salah satu makanan pokok untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang 

dikonsumsi dalam bentuk segar ataupun olahan. Bawang prei merupakan salah 

satu jenis sayuran daun yang digunakan sebagai sayuran atupun bumbu masakan. 

Bawang prei memiliki batang berwarna putih digunakan sebagai penyedap rasa. 

Bawang prei pada umumnya ditanam di daerah dataran tinggi (Dewi E, 2015).       

Pemasaran pertanian merupakan kegiatan jual beli hasil pertanian dari 

petani sampai ke konsumen. Kegiatan jual beli tersebut bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan. Menurut (Fitriani,S.R, 2016) Setiap kegiatan jual beli 

terdapat saluran pemasaran yang melibatkan lembaga pemasaran. Efisiensi dalam 

permasaran dilihat dari nilai farmer’s share, margin, dan keuntungan terhadap 

biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan bergantung pada panjang atau pendeknya 

rantai tataniaga yang dilalui hasil pertanian sebelum sampai ke pihak konsumen.  

Kota Batu dikenal sebagai lokasi pengembangan budidaya tanaman 

hortikultura. Tanaman hortikultura yang dikembangkan terdapat berbagai macam 

diantaranya yaitu bawang prei. Salah satu daerah yang membudidayakan bawang 

prei adalah Desa Sumberejo. Mayoritas penduduk Desa Sumberejo bekerja 
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sebagai petani, dan penduduk desa sumberejo menggantungkan hidupnya dari 

hasil pertanian. Permasalahan yang terjadi di Desa Sumberejo yakni pemasaran 

hasil pertanian yang belum efisien, dikarenakan harga yang diterima petani renda 

dan kegiatan pemasaran yang kurang baik, sehingga perlu diadakan penelitian 

mengenai analisis margin pemasaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan 

guna mengetahui rantai saluran pemasaran, saluran pemasaran yang efisien, 

besarnya magin pemasaran, distribusi margin dan market share yang terdapat di 

Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana saluran pemasaran bawang prei?  

2. Berapa besarnya margin pemasaran, distribusi magin, dan market share  

bawang prei?  

3. Saluran pemasaran bawang prei mana yang paling efisien? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui saluran pemasaran bawang prei.  

2. Mengetahui besarnya margin pemasaran, distribusi margin dan market share 

bawang prei. 
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3. Mengetahui saluran pemasaran daun prei yang paling efisien. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Untuk peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman 

dibidang pemasaran 

2. Untuk masyarakat dapat digunakan sebagai informasi bagia para petani, 

tengkulak, dan juga pengecer agar lebih memperhatikan setiap kegiatan 

pemasaran.  

3. Memberi informasi dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

1. Petani bawang daun prei merupakan petani yang membudidayakan bawang 

daun prei mulai penyiapan lahan, pembibitan sampai pasca panen. 

2. Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan petani setelah melakukan 

panen atau pasca panen. 

3. Saluran pemasaram merupakan suatu struktur pemasaran yang terdiri dari 

lembaga lembaga pemasaran bertujuan untuk mencapai pasar-pasar tertentu. 

4. Lembaga pemasaran adalah lembaga yang melakukan aktivitas dan fungsi 

pemasaran untuk melanyalurkan kepada lembaga pemasaran berikutnya. 

5. Pengecer yaitu lembaga yang meneruskan penjualan langsung kepada 

konsumen. 

6. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang diterima petani dengan 

harga yang dibayarkan konsumen akhir. Share merupakan pembagian yang 
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diterima oleh petani dan lembaga pemasaran dengan membandingkan harga 

yang dibayar oleh konsumen akhir atau biasa disebut market share. 

 

1.4.1 Pengukuran Variabel 

1. Bawang prei adalah tanaman sayuran yang dapat digunakan untuk sayuran 

atau bumbu penyedap rasa, dengan produksi yang diperoleh per Kg. 

2. Margin pemasaran merupakan selisih harga ditingkat petani yang dihitung 

dengan satuan rupiah atau Kg. 

3. Harga jual merupakan harga yang ditentukan oleh masih-masing lembaga 

pemasaran yang diukur dengan satuan rupiah. 

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

dihitung dengan satuan rupiah. 

5. Harga beli merupakan harga yang diterima oleh lembaga pemasaran yang 

ditentukan oleh masing masing lembaga pemasaran yang diukur dengan 

satuan rupiah. 

6. Keuntungan merupakan selisih yang diperoheh dengan menjual suatu barang 

lebih tinggi dari pada pembelinya dengan satuan rupiah (Rp). 

4. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga antara harga jual dan harga 

beli dengan satuan rupiah. 

 


