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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang menopang kehidupan sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena 

itu, seiring dengan berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk dan 

perkembangan teknologi guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Produksi 

hasil pertanian berperan penting dalam pembangunan, terutama untuk memenuhi 

konsumsi pangan masyarakat serta untuk kemajuan pertanian di Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang subur dan kaya akan hasil 

pertanian dan perkebunan. Indonesia merupakan penghasil jenis buah-buahan yang 

memiliki keanekaragaman dan keunggulan cita rasa yang cukup baik bila  

dibandingkan dengan buah-buahan dari negara-negara penghasil buah tropis lainya, 

sehingga sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari pemerintah karena peranannya yang sangat penting dalam rangka 

pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi 

pedesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertan ian yaitu agribisnis dan 

agroindustri yang berpotensi sebagai komoditas unggulan.  

Jeruk atau limau adalah semua tumbuhan berbunga anggota marga Citrus dari 

suku Rutaceae (suku jeruk-jerukan). Anggotanya berbentuk pohon dengan buah 

yang berdaging dengan rasa masam yang segar, meskipun banyak diantara 

anggotanya yang memiliki rasa manis. Rasa masam berasal dari kandungan asam  

sitrat yang memang menjadi terkandung pada semua anggotanya. Jeruk sangatlah 

beragam spesies dan dapat saling bersilangan menghasilkan hibrida antarspesies 

('interspecific hybrid) yang memiliki karakter yang khas, yang berbeda dari spesies 

tertuanya. salah satu komoditas buah unggulan nasional yang keberadaanya 

menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jeruk banyak digemari oleh seluruh 

lapisan masyarakat yang umumnya dikonsum si dalam bentuk buah segar. Selain itu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Genus
https://id.wikipedia.org/wiki/Familia
https://id.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_sitrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_sitrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida
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jeruk memiliki zat gizi, vitamin, dan mineral yang cukup tinggi yang bermanfaat 

untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.  Jeruk Pontianak 

merupakan jenis jeruk siam dengan ciri fisik kulitnya tipis dan licin mengkilat.  

Jeruk Pontianak mempunyai rasa yang manis dan merupakan salah satu komoditas 

unggulan Kota Pontianak. Sebenarnya jeruk ini bukanlah hasil produksi pertanian 

Kota Pontianak. Sentra tanaman jeruk justru berasal dari Kecamatan Tebas, 

Kabupaten Sambas dan Sejak lama jeruk ini telah dikenal dengan merek dagang 

"jeruk Pontianak". Seiring berjalannya waktu populasi tanaman holtikultura ini 

telah menyebar hampir di seluruh Indonesia khususnya di daerah yang beriklim  

tropis dan dataran rendah yaitu dengan ketinggian 50-200 dari permukaan air laut.  

Dengan penyebarannya yang meluas, jeruk Pontianak ini berganti nama 

penyebutannya yaitu lebih di kenal dengan jeruk siam terutama disalah satu wilayah 

yang banyak dijum pai dan sudah cukup lama memudidayakan jeruk yaitu di 

Kabupaten Jember, khususnya daerah Jember Selatan, yaitu Kecamatan Umbulsari.   

Desa Umbulsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Umbulsari yang menjadi salah satu sentra produksi jeruk siam  di Kabupaten 

Jember. Desa Umbulsari memiliki luas wilayah Desa Umbulsari adalah 5.773,140 

Ha yang terdiri dari luas lahan pertanian 551,65 Ha. wilayah Desa Umbulsari 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 M dari permukaan 

air laut, beriklim tropis dengan suhu antara 23 – 330 C. Berjarak sekitar ± 17,4 Km 

dari Pantai Laut Selatan Jawa ( Samudera Indonesia ) dan merupakan wilayah 

dengan curah hujan 2.000 – 3.000 mm per tahun. Berdasarkan data tahun 2018 

jumlah penduduk Desa Umbulsari 8.145 orang dengan komposisi penduduk la ki-

laki 3.989 orang dan perempuan 4.156 orang. Sumber pendapatan masyarakat 

secara mayoritas berasal dari sektor pertanian, perkebunan, buruh tani/perkebunan 

dan peternakan serta minoritas berasal dari sektor perdagangan, industri rumah 

tangga. Desa Umbulsari didominasi tanaman buah-buahan (holtikultura) tidak 

hanya di persawahan khususnya pada lahan tegalan juga sebagal lahan penanaman. 

Salah satu komoditas buah yang dikembangkan di Desa Umbulsari adalah buah 

jeruk. Jenis jeruk yang ditanam di Desa Umbulsari adalah jeruk siam. Masyarakat 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeruk_siam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk
https://id.wikipedia.org/wiki/Tebas,_Sambas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sambas
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di Desa Umbulsari sudah banyak yang memanfaatkan lahan tegalannya untuk 

ditanami tanaman hortikultura khususnya tanaman jeruk.  

Sebagai sentra produksi jeruk dan komoditas unggulan, aspek pemasaran 

sangat penting dalam memasarkan hasil pertanian. Bila mekanisme pemasaran pola 

distribusi atau saluran pemasaran berjalan dengan baik, maka semua pihak yang 

terlibat akan mendapat keuntungan yang maksimal. Kemampuan dalam 

memasarkan barang yang dihasilkan akan dapat menambah aset dalam upaya 

peningkatan dan pengembangan usahatani. Sebuah usahatani yang produktifitasnya 

bagus akan gagal jika pemasaranya tidak baik. Salah satu aspek pemasaran yang 

perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan arus barang dari produsen ke 

konsumen adalah efisiensi pemasaran, karena melalui efisiensi pemasaran selain 

terlihat perbedaan harga yang diterima petani sampai barang tersebut dibayar oleh 

konsumen akhir, juga kebanyakan pendapatan yang dite rima petani maupun 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas pemasaran. Pemasaran produk 

pertanian cenderung kurang efisien, karena biasanya mempunyai rantai pemasaran 

yang panjang. Rantai pemasaran yang panjang cenderung mempengaruhi kualitas 

produk, besarnya margin pemasaran dan harga baik di tingkat petani maupun 

tingkat konsumen.  

Menurut Soekartawi (2010) lembaga pemasaran khususnya di negara 

berkembang, yang dicirikan oleh lemahnya pemasaran hasil pertanian atau 

lemahnya kompetisi pasar yang sem purna, akan menentukan mekanisme pasar. 

Barang pertanian umumnya dicirikan oleh sifat diproduksi musiman, selalu segar 

(freshable), mudah rusak, jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit (tidak 

dapat diproduksi di semua tempat), lokal dan spesifik (bulky) maka ciri ini akan 

mempengaruhi mekanisnme pemasaran. Oleh karena itu sering terjadi harga 

produksi pertanian yang dipasarkan menjadi berfluktuasi secara tajam. Maka yang 

sering dirugikan adalah di pihak petani atau produsen.  

Pola pemasaran jeruk di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari berawal dari  

Petani sampai Konsumen. Panjangnya saluran pemasaran yang harus dilalui, 

mengakibatkan pemasaran jeruk menjadi kurang efisien  sehingga biaya yang 

dikeluarkan semakin tinggi dan harga yang di terima konsumen  semakin tinggi. 
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Menurut Daniel (2002), semakin pendek rantai pemasaran suatu barang khususnya 

hasil pertanian, maka akan terjadi : 1. biaya tenaga kerja semakin rendah, 2. margin 

tataniaga juga semakin rendah, 3. harga yang harus dibayarkan konsumen semak in 

rendah, dan 4. harga yang diterima petani (produsen) semakin tinggi.  

Sampai saat ini saluran distribusi jeruk di Desa Umbulsari sering kali 

menjumpai beberapa kendala dalam memasarkan jeruk, diantaranya mencakup pola 

saluran pemasaran yang digunakan terlalu panjang sehingga melibatkan banyak 

lemaga pemasaran, besar biaya pemasaran yang digunakan mengakibatkan 

banyaknya biaya distrbusi yang dikeluarkan, besar margin pemasaran seingga harga 

yang di terima konsumen tinggi, dan ketidak seim bangan keuntungan yang 

diperoleh masing – masing lembaga pemasaran dalam jeruk siam. Berdasarkan 

uraian diatas maka pentingnya dilakukan penelitian tentang analisis saluran 

pemasaran jeruk siam di Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten 

Jember. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana saluran pemasaran jeruk Siam ditingkat petani sampai pengecer di 

Desa Umbulsari? 

2. Bagaimana margin pemasaran, distribusi margin, dan farmer’s share ditingkat 

petani sampai pengecer di Desa Umbulsari?  

3. Saluran mana yang paling efisien dalam pem asaran jeruk siam di Desa 

Umbulsari? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengkaji pola saluran pemasaran jeruk siam di Desa Umbulsari.  

2. Menganalisis marjin pemasaran, distribusi margin, dan Farmer’s Share 

pemasaran jeruk siam. 
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3. Menganalisis efisiensi pemasaran jeruk siam di Desa Umbulsari. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Sebagai acuan untuk menentukan dan membuat kebijakan bagi pemerintah . 

3. Sebagai informasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya.  

 

1.5. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Adapun batasan istilah dan pengukuran variabel dalam penelitian ini 

terbentuk agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar. Batasan istilah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Saluran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang saling tergantung dalam 

proses mempermudah penyaluran produk dari produsen ke konsumen untuk 

digunakan atau dikonsumsi.  

2. Petani adalah orang atau perusahaan yang memproduksi dan menjual hasil 

pertanian yang berupa jeruk siam  

3. Pedagang pengecer adalah seseorang yang menjual jeruk siam secara langsung 

ke konsumen, pedagang pengecer bisa dibilang rantai terakhir dari saluran 

pemasaran 

4. Pedagang tengkulak adalah seseorang yang membeli hasil produksi jeruk siam  

secara langsung pada petani dengan harga yang murah bahkan jauh dibawah 

harga pasaran, sekaligus berperan sebagai pemasok jeruk siam pada pedagang 

pengepul 

5. Pedagang besar adalah seseorang yang berperan sebagai pemborong sekaligus 

sebagai penyalur jeruk siam terhadap pedagang pengecer  sebelum barang 

sampai ke konsumen. 
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6. Margin pemasaran adalah perbedaan harga diantara tingkat lembaga dalam 

sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen atas 

jeruk siam yang diperjual belikan dinyatakan dalam bentuk (Rp/Kg). 

7. Biaya pemasaran adalah biaya yang d ikeluarkan untuk biaya pengoperasian 

jeruk siam. Biaya pemasaran meliputi, biaya angkut, biaya pengiriman, biaya 

penyusutan, biaya retribusi dan biaya bongkar muat dinyatakan dalam bentuk 

(Rp/Kg). 

8. Harga jual adalah sebuah nilai jeruk siam yang akan dikeluarkan  produsen untuk 

konsumen dengan laba yang diinginkan produsen diukur dengan satuan (Rp/Kg). 

9. Harga beli adalah harga per unit yang diterapkan pada setiap transaksi pembelian 

jeruk siam yang berkaitan dengan pembatalan atau pemindahan suatu unit  

dinyatakan dalam bentuk (Rp/Kg). 

10. Keuntungan pemasaran adalah harga yang diberikan konsumen dikurangi harga 

yang dibayarkan oleh produsen dan hasilnya merupakan laba yang diterima oleh 

produsen dinyatakan dalam bentuk (Rp/Kg). 

11. Distribusi margin pembagian antara biaya yang dikeluarkan setiap lembaga 

dalam proses memasarkan jeruk siam dan deuntungan yang didapat pada setiap 

masing – masing lembaga dengan margin pemasaran kemudian dikalikan 100% 

dinyatakan dalam bentuk presentase (%). 

12. Farmer’s share persentase perbandingan antara bagian harga yang diterima oleh 

petani dengan bagian harga di konsumen akhir dinyatakan dalam bentuk 

presentase (%). 

13. Market share bagian dari seluruh permintaan atas jeruk siam yang 

mencerminkan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya (market segment). 

Pangsa pasar atau market share adalah bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu 

perusahaan dan seluruh potensi jual, umumnya dinyatakan dalam persentase  

(%). 

14. Indeks Efisiensi merupakan perbandingan harga jeruk siam ditingkat konsumen 

dengan jumlah biaya pemasaran yang telah dikeluarkan dikurangi 1 . Semakin 

tinggi nilai atau indeks efisiensi yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula 

efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran tersebut.



 

 

 

 

                     


