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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Tanah yang 

dimiliki mampu ditanami berbagai macam jenis tanaman holtikultura. Buah  

merupakan jenis holtikultura yang berdaya guna antara lain: sebagai penunjang 

gizi masyarakat, sumber pendapatan, serta menyerap tenaga kerja bila diusahakan 

secara intensif (Satuhu, 2004). Asupan buah pepaya ini dapat menunjang aktifitas 

sehari – hari dan pentingnya gizi dalam tubuh. Peningkatan kesadaran ini telah 

mendorong para pebisnis untuk mendirikan usaha bisnis buah. Pola konsumsi 

masyarakat dalam mengonsumsi buah yang terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya daya beli di masyarakat.  

Buah-buahan merupakan bisnis yang sangat potensial dalam perdagangan, 

baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Produk buah-

buahan yang berada di Indonesia cukup besar dan memiliki pasar cukup luas 

sehingga mampu memberikan nilai cukup besar untuk di exspor keluar negeri. 

Salah satu prasyarat perkembangan budidaya pepaya adalah penggunaan varietas 

unggul dan benih yang bermutu varietas pepaya yang bisa meningkatkatkan hasil 

produksi, yaitu Pepaya California, Pepaya California sebenarnya hasil pemuliaan 

tanaman dari pusat kajian buahbuahan tropika Institut Pertanian Bogor ( PKBT– 
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IPB ) dengan nama IPB–9 atau Calina. Pepaya ini berukuran kecil berbentuk lebih 

lonjong dengan bobot rata – rata 1,3 kg perbuah. Tanaman ini dapat tumbuh subur 

sepanjang tahun (tanpa mengenal musim) di Indonesia. Buah pepaya dapat 

ditemukan disepanjang tahun karena untuk budidaya buah pepaya sendiri tidak 

mengenal musim seperti buah manggis dan buah duku sehingga dapat dikenal 

diberbagai negara. Pepaya sendiri memiliki berbagai macam bentuk dari ukuran 

kecil sampai yang besar, serta memiliki rasa yang manis, dan terdapat berbagai 

macam kandungan vitamin seperti vitamin A, B dan C yang berfungsi bagi tubuh 

manusia. Kandungan buah pepaya tidak hanya terdapat pada buahnya akan tetapi 

terdapat juga pada bagian daun dan bunga  yang dapat digunakan sebagai sayuran, 

dan obat tradisional, sedangkan buah pepaya bermanfaat untuk memperlancar 

proses pencernaan. Komposisi buah dan daun pepaya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan dan Komposisi Buah Maupun Daun Papaya 

Unsur Komposisi Buah Masak Buah Mentah Daun 

Energi (kal) 46 26 79 

Air (g) 86,7 92,3 75,4 

Protein (g) 0,5 2,1 8 

Lemak (g) - 0,1 2 

Karbohidrat (g) 12,2 4,9 11,9 

Vitamin A (mg) 365 50 18,250 

Vitamin B (mg) 0,04 0,02 0,15 

Vitamin C (mg) 78 19 140 

Kalsium (mg) 23 50 353 

Besi (mg) 1,7 0,4 0,8 

Foshfor 12 16 63 

Sumber : Direktorat Gizi, Depkes RI, 1979 
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 Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan kandungan gizi yang memiliki nilai 

tertinggi pada buah pepaya adalah vitamin A, yaitu 365 pada buah masak, 50 pada 

buah mentah, dan 18.250 pada daun pepaya. Penjelasan tersebut menunjukan 

bahwa pepaya sangat penting untuk dikonsumsi bagi manusia. Banyaknya 

manfaat baik dari  daun pepaya, bunga, sampai ke buah menyebabkan buah sangat 

digemari oleh berbagai kalangan di masyarakat, baik dari kalangan atas maupun 

bawah, hal tersebut menyebabkan permintaan pepaya semakin meningkat 

khususnya di Provinsi Jawa Timur. Salah satu Kabupaten penghasil pepaya yaitu 

Kabupaten Lumajang. Hal ini bisa dibuktikan dengan data persebaran pepaya 

yang berada di Provinsi Jawa Timur pada Tabel 2. 

Tabel 2. Persebaran Pepaya yang Berada Di Provinsi Jawa Timur. 

Lokasi 2010 2011 2012 2013 

Kab. Pacitan  609 1,284 1,631 3,139 

Kab. Ponorogo 4,103 3.781 8,577 9,570 

Kab. Trenggalek 777 687 917 981 

Kab. Tulunggagung 26,275 37,277 5,241 6,572 

Kab. Blitar  5,423 2,640 2,597 1,661 

Kab. Kediri 78,818 103,167 70,966 41,155 

Kab. Malang 47,777 31,500 112,728 143,647 

Kab. Lumajang 4,525 9,225 16,038 26,257 

Kab. Jember  4,800 2,975 6,007 10,755 

Kab. Banyuangi 5,536 5,065 3,875 8,133 

Kab. Bondowoso 1,173 268 383 1,110 

Kab. Situbondo  1,742 56 620 182 

Kab. Pronolinggo 1,164 1,492 1,073 570 

Kab. Pasuruan  6,005 13,698 4,614 3,852 

Kab. Sidoarjo 388 128 1,194 1,296 

Sumber : Data ekspor BPS diolah ditjen holtikultura (2013) 
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Berdasarkan data pada Tabel 2, menunjukkan Kabupaten Lumajang 

merupakan Kabupaten yang persebaran pepayanya terbanyak setelah Kabupaten 

Malang dan Kediri. Setiap tahunnya persebaran pepaya di Kabupaten Lumajang 

terus bertambah. Salah satu komoditas pepaya yang banyak dibudidayakan oleh 

petani yakni Pepaya California. Desa Pasirian Kecamatan Pasirian merupakan 

salah satu penghasil Pepaya California. Buah pepaya yang dihasilkan petani di 

Desa Pasirian merupakan pepaya yang berkualitas tinggi. Seiring dengan 

berkembangnya pertanian, petani juga tidak lepas dari suatu permasalahan. 

Permasalahan yang biasanya dihadapi oleh petani yaitu pemasaran buah pepaya.  

Pemasaran memang tidak bisa lepas dan mempunyai kaitan sangat erat dengan 

komoditas pertanian.  

Lembaga pemasaran biasanya terdiri dari produsen, tengkulak, pedagang 

pengumpul, eksportir, importir atau lainnya menjadi sangat penting. Lembaga 

pemasaran ini, khususnya bagi negara berkembang dicirikan lemahnya pemasaran hasil 

pertanian akan menentukan mekanisme pasar. Bila mekanisme pemasaran berjalan 

dengan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan (Soekartawi, 2003). 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian mengenai rantai – 

rantai pemasaran pepaya California di Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, 

Kabupaten Lumajang apakah masuk dalam kategori efisien atau belum. 

Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui secara langsung perkembangan 

pemasaran pepaya California di Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Pasirian. 
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1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana saluran pemasaran pepaya California dari petani Desa Pasirian 

sampai ke pengecer ? 

2. Bagaimana margin pemasaran, distribusi margin dan share dari petani Desa 

Pasirian sampai ke pengecer ? 

3. Bagaimana elastisitas transmisi dimasing-masing saluran pemasaran di Desa 

Pasirian sampai luar Provinsi ? 

 

1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui saluaran-saluran pemasaran buah pepaya California dari petani 

Desa Pasirian sampai pengecer. 

2. Menganalisis margin pemasaran, distribusi margin dan share dari petani Desa 

Pasirian sampai ke pengecer. 

3. Menganalisis elastisitas transmisi di masing-masing saluran pemasaran di Desa 

Pasirian sampai luar Provinsi. 
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1.4 Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai tolak ukur pemerintah untuk membuat alur kebijakan tentang saluran 

pemasaran Pepaya California 

2. Penelitian ini diharapkan berfungsi bagi masyarakat umum mengenai saluran 

pemasaran. 

3. Sebagai informasi dan menambah wawasan bagi petani Pepaya California 

dalam mendistribusikan hasil pertanian sampai konsumen. 

 

1.5 Batasan Istilah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan dalam 

penelitian tidak menimbulkan permasalahan yang melebar. Batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Saluran pemasaran pepaya adalah lembaga pemasaran pepaya dari produsen 

sampai ke konsumen akhir. 

2. Produsen atau petani adalah seseorang atau perusahaan yang memproduksi dan 

menjual hasil pertaniannya kepada konsumen. 

3. Lembaga pemasaran adalah sekelompok orang yang berperan sebagai 

penyampai hasil produksi terhadap konsumen dan membentuk sebuah saluran 

pemasaran. 
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4. Pedagang tengkulak adalah seseorang yang berperan sebagai pengepul barang 

dan sekaligus sebagai pemasar yang membeli hasil produksi langsung dari 

produsen/petani dengan harga yang cukup murah dibandingkan harga pasaran. 

5. Pedagang besar adalah seseorang yang berperan sebagai pemborong dan 

sekaligus sebagai penyalur barang terhadap pedagang pengecer sampai ke 

konsumen. 

6. Pedagang pengecer adalah seseorang yang menjual barang langsung ke 

konsumen, atau salah satu rantai terakhir dari saluran pemasaran. 

 

1.6 Pengukuran Variabel 

 Adapun variabel dan satuan ukuran dalam penelitian ini yaitu: 

1. Harga ditingkat petani adalah penerimaan harga petani pepaya dari lembaga 

pemasaran, dinyatakan dalam satuan Rupiah/Kg. 

2. Harga ditingkat pedagang pengumpul adalah harga yang diterima dari 

pedagang pengumpul dari hasil penjualan kepada pedagang pengecer, dan 

dinyatakan dalam satuan Rupiah/Kg. 

3. Harga ditingkat pedagang pengecer adalah harga yang diterima dari pedagang 

pengecer dari hasil penjualan kepada konsumen, dinyatakan dalam satuan 

Rupiah/Kg. 

4. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran dalam memasarkan pepaya, dinyatakan dalam satuan Rupiah/Kg. 
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5. Keuntungan adalah margin dikurangi biaya pemasaran dinyatakan dalam

satuan Rupiah/Kg. 

6. Margin pemasaran pepaya adalah perbedaan harga yang dibayarkan oleh

konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen, dinyatakan dalam 

satuan Rupiah/Kg. 

7. Share adalah perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga

yang dibayar konsumen yang dinyatakan dalam persen (%). 


