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I.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara agraris sehingga mayoritas penduduk 

Indonesia bermata pencarian disektor pertanian. Keadaan lingkungan di Negara 

Indonesia sangat cocok untuk memperkembangkan sektor pertanian dengan didukung 

oleh lahan yang subur sehingga dapat memberikan keuntungan kepada para petani 

Indonesia supaya dapat menghasilkan berbagai macam produk pertanian yang sangat 

dibutuhkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. 

Pembangunan dibidang pertanian dapat memperluas lapangan pekerjaan, 

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya para petani, peternak dan 

pekebun serta dapat mendorong pemerataan pembangunan daerah dengan tetap 

memperhatikan segi kelestarian sumber daya alam di Negara Indonesai (Daniel, 

2002). 

 Tanaman holtikultura adalah tanaman kebun yang dibudidayakan oleh petani 

untuk menghasilkan komoditas pertanian yang memiliki banyak potensi untuk 

dikembangkan di Negara Indonesia mengingat sebagian besar Wilayah Indonesia 

beriklim tropis yang sesuai untuk tanaman holtikultura contohnya adalah tanaman 

tomat. Tanaman Holtikultura merupakan salah satu sumber baru pertanian yang 

pertumbuhannya dapat diharapakan peranannya untuk menunjang pembangunan 

ekonomi nasional(Nofianto, 2015). 

Pembangunan pertanian di Indonesia diharapkan mampu menjadi sektor 

andalan yang dengan cepat dapat menghasilkan serta mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih 

banyak bagi masyarakat Indonesia dengan dukungan dari pengembangan usaha 

sistem tataniaga yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani 

Indonesia, Menentukan tinggi atau rendahnya pendapatan petani dapat dilihat dari 

baik atau buruknya sistem tataniaga. Tataniaga adalah salah satu komponen penting 

bagi usahatani dimana petani harus mamapu mengalokasikan biaya tataniaga
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 seefisien mungkin sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar 

(Rizka, Antara, & Muis, 2016). 

Aspek pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting, bertujuan untuk 

memperlancar aliran barang maupun jasa dari produsen hingga sampai ke konsumen 

secara efisien, apabila mekanisme pemasaran dapat berjalan dengan baik maka semua 

pihak lembaga pemasaran yang terlibat seperti produsen, pedagang tengkulak, 

pedagang besar dan pedagang pengecer akan diuntungkan sehingga peranan lembaga 

pemasaran sangat penting untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan konsumen 

(Meitasari, Yenni, 2011). 

Perlunya mengetahui saluran pemasaran untuk melihat banyaknya lembaga 

pemasaran yang terlibatkarena  apabila semakin panjang rantai pemasaran akan dapat 

mempengaruhi besarnya biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran akan mengarah 

kepada semakin besarnya perbedaan harga antara petani produsen dengan konsumen. 

Oleh sebab itu peneliti memiliki alasan pemilihan judul yaitu “AnalisisSaluran dan 

Margin Pemasaran Tomat Di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten  

Malang)”. 

1.2    Rumusann Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

1. Berapa banyak saluran pemasaran komoditas tomat di Desa Gading Kulon 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang ? 

2. Berapa besarnya margin pemasaran, distribusi margin danshare komoditas tomat 

di Desa Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis saluran pemasaran komoditas tomat di Desa Gading Kulon 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis besarnya margin pemasaran, distribusi margin dan  share 

komoditas tomat di Desa Gading Kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian ini, antara lain : 

1. Pemerintah yaitu sebagai bahan ukurpembuatan kebijakan pemerintah  untuk 

mendukung kemakmuran pangan nasional. 

2. Petani yaitu sebagai informasi dalam mendistribusikan hasil produksi petani tomat. 

3. Peneliti lain yaitu dapat digunakan sebagai pertimbangan atau masukan untuk 

melakukan pengembangan penelitian. 

1.5 Batasan Operasional dan pengukuran variable 

  Batasan operasional dan pengukuran variabel ini dibuat oleh peneliti dengan 

tujuan agar permasalahan yang diteliti oleh peneliti  tidak meleber dari yang sudah 

ditentukan. Penelitian ini diukur dengan menggunakan satuan tertentu supaya peneliti 

dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat dan benar, peneliti memfokuskan 

pada sebagai berikut : 

1. Tomat 

Tumbuhan holtikultura yang dapat diukur dengan satuan (Kg) varietas servo. 

2. Petani 

Orang yang pekerjaanya bercocok tanam pada lahan pertanian di Desa Gading 

Kulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

3. Pedagang tengkulak 

Orang yang membeli hasil tani dengan langsung datang ke petani tomat. 

4. Pedagang besar 

Pedagang yang membeli produk dalam jumlah besar dari pedagang tengkulak 

tomat dan melakukan kegiatan penjualan. 

5. Pedagang pengecer 

Pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen untuk melakukan 

transaksi jual beli komoditas tomat. 

6. Harga beli 

Harga yang dikeluarkan saat pembelian produk yang dapat diukur dengan satuan 

(Rp/Kg). 
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7. Harga jual 

Harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya kepada pembeli yang 

dapat diukur dengan satuan (Rp/Kg). 

8. Fungsi pemasaran  

adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pergerakan tomat  dari 

produsen sampai konsumen.  

9. Biaya pemasaran 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pemasaran produk yang 

dapat diukur dengan satuan (Rp). 

10. Keuntungan pemasaran 

Selisih harga yang dibayarkan produsen dan harga yang diberikan oleh konsumen 

yang dapat diukur dengan satuan (Rp). 

11.Distribusi margin 

Bagian keuntungan lembaga pemasaran yang telah dikeluarkan untuk melakukan 

fungsi pemasaran yang dapat diukur dengan satuan (%). 

12. Share 

Merupakan indikator perbandingan antara harga yang diterima petani dengan 

harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir yang dinyatakan dalam bentuk 

persentase (%). 

13. Saluran pemasaran 

Serangkaian lembaga yang saling bergantung mulai dari produsen sampai ke 

konsumen. 

14. Margin pemasaran 

Merupakan perbedaan harga antara harga yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yanga diterima petani yang dapat diukur dengan satuan (Rp/Kg). 

15. Perhitungan besarnya biaya usahatani yang diusahakan oleh petani tomat tidak 

masuk_kedalam_pembahasan_hasil_penelitian_ini 
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