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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang terpenting dalam pembangunan di

Indonesia, terutama dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan

sektor pertanian di Indonesia dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan

pembangunan ekonomi yang terbesar mengingat adanya peranan sektor pertanian

yang cukup penting yaitu, selain menjadi sektor penyedia kebutuhan pangan

nasional, kondisi alam Indonesia juga sangat cocok untuk dijadikan tempat

perkembangan peternakan lebah, selain itu Indonesia memiliki kekayaan alam

yang melimpah dan bermanfaat yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan manusia.

Budidaya lebah madu adalah salah satu kegiatan atau usaha yang banyak

manfaatnya. Madu memiliki pangsa pasar yang luas dan prospek yang baik,

sehingga banyak peternak lebah berkompetisis dalam persaingan dibidang usaha

ternak lebah. Produk yang dihasilkan lebah (Madu) sangat menguntungkan jika

digunakan sebagai peluang usaha.

PT. Kembangjoyo Sriwijaya yang terletak di Karangploso, merupakan

perusahaan dibidang ternak lebah madu yang hasil madunya diproduksi lalu

kemudian dijual. Karangploso merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten

Malang Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasinya terletak dibagian sebelah

barat laut Kota Malang. Budidaya lebah sampai memproduksi madu merupakan

upaya untuk mengatasi rendahnya pemasukan perusahaan melalui pemasaran,
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karena lahan yang dimiliki oleh PT.Kembang Joyo Sriwijaya sangat cocok untuk

memproduksi hasil yang diproduksi oleh lebah.

Salah satu upaya yang akan dilakukan PT. Kembangjoyo Sriwijaya dalam

mengembangkan sektor pertanian yaitu memfokuskan upaya peningkatan

pendapatan perusahaan dengan cara mengubah orientasi perusahaaan yang

subsistem melalui pemasaran yang baik dan efisien di PT. Kembangjoyo

Sriwijaya menggunakan dua saluran pemasaran yang pertama saluran pemasaran

business to business yaitu perusahaan menjualkan produk ke perusahaan lain dan

business to customer yaitu perusahaan menjualkan produknya ke konsumen,

pemasaran dapat dikatakan efisien baik apabila saluran pemasaran pendek

terdapat pembagian keuntungan yang adil diantara setiap lembaga pemasaran.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian “Analisis Efesiensi Saluran Pemasaran

Madu Super Propolis “ yang dimana tujuannya untuk mengetahui seberapa

efisisen saluran pemasaran yang telah dilakukan PT. Kembang Joyo Sriwijaya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian analisis pemasaran madu sebagai berikut:

1. Bagaimana saluran pemasaran,margin pemasaran, distribusi margin

serta farmer’s share madu business to business dan business to customer

di PT. Kembangjoyo Sriwijaya ?

2. Bagaimana efisiensi pemasaran madu business to business dan

businesss to customer ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada analisis saluran pemasaran madu adalah sebagai

berikut :

1. Mengetahui saluran pemasaran, margin pemasaran,, distribusi margin

serta farmer’s share madu business to business atau businesss to

customer di PT. Kembangjoyo Sriwijaya.

2. Mengetahui efisiensi pemasaran madu di PT. Kembang Joyo Sriwijaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari analisis pemasaran madu diharapkan dapat memberi manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai penerapan teori yang telah diperoleh teori yang

selama ini di bangku kuliah, menambah pengetahuan dan pengalaman

penulis, serta sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh

pendidikan strata satu di fakultas pertanian peternakan di Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Sebagai informasi peneliti dan pembaca untuk menambah pengetahuan

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan analisis saluran pemasaran

madu.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

sumbangan pemikiran, bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap

penetapan kebijakan, terutama kaitannya dengan pemasaran madu.

4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan

dalam melakukan penelitian yang sejenis.
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1.5 Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis madu yang gunakan dalam penelitian iniyaitu madu SUPROP

(Super Propolis)

2. Penelitian ini hanya dilakukan di PT. Kembangjoyo Sriwijaya,

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3. Varian kemasan botol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

ukuran 250ml.

4. PT. Kembangjoyo Sriwijaya bekerjasama dengan ECO.

5. Pada PT. Kembangjoyo Sriwijaya terdapat dua saluran pemasaran yaitu

business to business dan businesss to customer
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