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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dikawasan 

khatulistiwa dan memiliki iklim tropis, sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani. Hal ini membuktikan perlunya pertanian menjadi 

primadona yang harus didepankan dan diprioritaskan dari pada sektor lainnnya. 

Sebuah negara dapat berkembang dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat 

apabila kebijakan pembangunan ekonominya sesuai dengan keunggulan komparatif 

negara tersebut dan mengembangkannya menjadi suatu keunggulan kompetetif 

didunia internasional. Secara komparatif Indonesia unggul dalam sumber daya alam 

yang berlimpah, dan sumber daya manusia secara kuantitas dan kuwalitas, sehingga 

bisa memberi peluang untuk menumbuhkan industri nasional terutama agroindustri. 

Salah satu komoditas pertanian yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

dalam agroindustri adalah buah pisang. Buah pisang sudah sangat dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Pemanfaatan buah ini sebagian besar dikonsumsi segar 

(buah matang), sebagian lagi dibuat sayur dan diolah dalam berbagai bentuk olahan 

makanan dan minuman. Salah satu jenis buah-buahan tropis pisang masih 

berpotensi untuk dikembangkan, baik dalam bentuk segar maupun produk olahan 

(Dianti et al., 2014). 

Suhardi dalam Musdalifah dkk. (2018) mengatakan bahwa pisang 

merupakan salah satu tanaman pangan yang sudah cukup populer. Penggunaanya 

banyak, dapat dibuat aneka makanan, baik dengan cara direbus, digoreng, dibuat   
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kripik, dibuat sale dan lain-lain, menunjukan bahwa tanaman ini memang amat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia.  

Salah satu produk makanan unggulan dari Bojonegoro yang terbuat dari 

olahan buah pisang adalah ledre pisang. Ledre pisang merupakan makanan yang 

berbentuk seperti gulungan, yang mana makanan ini telah lama ada di Bojonegoro 

sejak dulu dan cara pembuatannya masih tradisional. Makanan ini mempunyai 

bentuk seperti kue astor yang mana panjang ledre sekitar 20 cm dengan diameter 

kurang lebih 1,5 cm. berat ledre ini cukup ringan dengan warna coklat muda yang 

yang menggoda lidah. Ledre ini mempunyai citarasa manis dengan aroma pisang 

yang khas. Buah pisang yang digunakan dalam pembuatan ledre adalah buah pisang 

raja, buah ini dipilih dikarenakan mempunyai rasa yang manis dan juga aroma yang 

begitu harum ketika matang. Buah pisang yang dipakai sebagai bahan baku utama 

ini haruslah yang benar-benar telah matang. Tekstur buah yang sudah empuk 

sehingga memudahkan untuk menjadi lapisan ledre. Proses pembuatan ledre 

dengan menggunakan pisang yang belum matang akan membuat ledre lengket dan 

susah untuk diangkat. 

Daerah yang menjadi sentra produksi ledre pisang di Bojonegoro adalah 

Kecamatan Padangan. Usaha ledre pisang di Kecamatan ini masih dikembangkan 

secara indutri rumahan. Usaha ledre pisang ini dikelola oleh keluarga home industry 

sendiri dengan menggunakan sistem turun temurun dan bersifat kekeluargaan. 

Adanya industri rumah tangga pembuat ledre pisang ini diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Padangan. Keberadaan 

ledre pisang ini dapat meningkatkan nilai jual dari komoditi pisang dengan cara 
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mengolah pisang menjadi produk olahan pisang yaitu ledre. Home industry ledre 

pisang memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan, hal ini karena selain 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani juga dapat menciptakan lapangan kerja 

baru untuk masyarakat sekitar. 

Menurut Hasrina (2017) pemasaran adalah aktivitas manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses, penawaran dan pertukaran 

(nilai) produk dengan yang lain, dimana dalam pemasaran ini kegiatan bisnis 

dirancang untuk mendistribusikan barang-barang dari produsen ke konsumen untuk 

mrncapai sasaran serta tujuan organisasi. 

Agus  dalam (Rahim, 2016) mengatakan pemasaran memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam menghubungkan produsen dengan konsumen dan 

memberikan nilai tambah yang besar dalam perekonomian. Sebagai perusahaan, 

pemasaran sama pentingnya dengan kegiatan produksi karena tanpa bantuan sistem 

pemasaran perusahaan akan merugi akibat barang-barang hasil produksi tidak dapat 

dijual. Sistem distribusi dari produsen ke konsumen dapat terdiri dari berbagai 

rantai pemasaran dimana masing-masing pelaku pasar memberikan jasa yang 

berbeda. Besar keuntungan setiap pelaku tergantung pada struktur pasar disetiap 

tingkatan, posisi tawar dan efisiensi usaha masing-masing pelaku.  

Kebanyakan industri kecil dan rumah tangga di Indonesia menghadapi 

berbagai permasalahan, sebagaimana halnya juga dihadapi industri ledre pisang di 

Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Diantara permasalahan yang sering 

ditemukan adalah segi promosi yang diterapkan pengusaha ledre pisang masih 

kurang belum memaksimalkan media sosial yang ada maupun media lainnya, serta 
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produk ledre pisang yang mudah remuk atau rusak menjadi permasalahan ketika 

ledre pisang dipasarkan dalam jarak jauh. Pemasaran produk yang baik memerlukan 

distribusi pemasaran yang tepat agar industri rumah tangga ledre pisang dapat terus 

berkembang, sehingga penelitian tentang pemasaran ledre pisang penting untuk 

dilakukan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian berjudul 

tentang “Analisis Pemasaran Ledre Pisang di Kecamatan Padangan, 

Kabupaten Bojonegoro”, yang diharapkan dapat membantu pengusaha ledre 

mengetahui pemasaran yang dilakukan sudah efisien atau belum. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola saluran pemasaran Ledre Pisang di Kecamatan Padangan? 

2. Berapa margin pemasaran Ledre Pisang di Kecamatan Padangan? 

3. Apakah pemasaran Ledre Pisang di Kecamatan  Padangan sudah efisien? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis pola saluran pemasaran Ledre Ledre di Kecamatan Padangan  

2. Menganalisis margin pemasaran Ledre Ledre di Kecamatan Padangan  

3. Menganalisis efisiensi pemasaran Ledre Ledre di Kecamatan Padangan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemilik usaha dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan kebijakan efisiensi saluran pemasaran pemasaran  

2. Bagi peneliti sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang telah 

diperoleh dimasa perkuliahan 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk menyamakan persepsi 

antara pembaca dan peneliti. Istilah-istilah tersebut antara lain: 

1. Home industry Ledre Pisang adalah industri rumahan yang memproduksi 

ledre pisang di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.  

2. Ledre pisang adalah makanan ringan berbahan baku dari pisang raja yang 

menjadi makanan khas di Bojonegoro. 

3. Varian kemasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ledre pisang 

original yang berisi 2 plastik ledre pisang dengan berat 200 gr. 

4. Pisang adalah salah satu buah yang hidup dinegara tropis salah satunya 

Indonesia yang ketika matang berwarna kuning dan memiliki rasa yang 

manis. 

5. Pisang raja adalah salah satu jenis pisang yang memiliki rasa yang sangat 

manis ketika matang dan menjadi bahan baku utama pembuatan ledre. 
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6. Pemasaran adalah aktivitas yang diperlukan untuk membawa produk ledre 

pisang dari produsen ledre pisang yang melalui berbagai tahap produksi 

sampai ke konsumen. 

7. Lembaga pemasaran adalah yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran 

ketika produk ledre pisang mulai bergerak dari produsen sampai ke 

konsumen di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 

8. Saluran pemasaran adalah proses atau tahap-tahap produksi hingga produk 

ledre pisang dapat sampai ketangan konsumen. 

9. Distribusi Ledre Pisang adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan 

produsen ledre diluar Kabupaten Bojonegoro. 

10. Harga ledre pisang di produsen, lembaga pemasaran dan konsumen akhir 

ditetapkan dalam satuan rupiah per box (Rp/ box). 

11. Margin pemasaran adalah selisisih antara harga yang dibayarkan konsumen 

akhir dengan harga yang diterima produsen ledre pisang, dalam satuan 

rupiah (Rp). 

12. Biaya pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan setiap lembaga pemasaran 

ledre pisang untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran seperti transportasi, 

penyimpanan, pengemasan dan lainnya dalam satuan rupiah (Rp). 

13. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan total biaya pemasaran dengan 

nilai per unitnya dengan tingkat persentase 0-33%. 

 


