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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sub sektor peternakan merupakan salah satu pemegang
peran terpenting didalam pemenuhan kebutuhan pangan di
Indonesia, selain bidang pertanian yang memberikan
sumbangsih dalam bidang pemenuhan protein nabati,
peternakan tidak kalah penting dengan pemenuhan kebutuhan
pangan namun dalam memenuhi kebutuhan protein hewani
dan senyawa lain yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup
manusia. Subsektor peternakan juga dipengaruhi oleh
beberapa hal didalamnya diantaranya adalah lingkungan, bibit,
pakan ternak, pembudidayaan, dan pasca panen, dalam pasca
panen juga terdapat pengolahan yang dilakukan sesuai dengan
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan
ISO sebab produk yang dihasilkan dari peternakan memiliki
sifat perishability yang artinya produk tersebut cepat
mengalami kerusakan jika tidak diolah secara benar. Saat ini
yang sedang banyak dijalankan oleh para peternak baru adalah
menjalankan bisnis dibidang peternakan dengan komoditi
lebah madu, karena lebah madu yang bermanfaat bagi
kesehatan manusia yang menjadikan daya minat beli madu
mejadi tinggi, sehingga perlu adanya pemasaran yang efisien
dari penyaluran madu mulai dari peternak lebah hingga
disalurkan kepada pedagang pengepul sampai dengan madu
tersebut dikonsumsi oleh konsumen akhir.

Lebah madu juga menghasilkan beberapa produk antara
lain Madu, Royal jelly, Propolis, Beeswax, dan Bee venom.
Madu secara umum berkhasiat untuk menghasilkan energi,
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karena kandungan utama madu adalah karbohidrat tinggi dan
merupakan gula sederhana yang mudah dicerna sehingga baik
dikonsumsi oleh orang dewasa maupun bayi. Selain itu madu
juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan
stamina (White and Downer, 2001) dalam Sarwono (2005).
Komposisi terbesar yang terdapat pada madu adalah
karbohidrat (79.7 %). Sedangkan penyusun yang lain berupa
air (17.2 %) dan penyusun minor (3.1%). Vitamin, mineral,
asam, dan protein adalah penyusun minor pada madu.
Karbohidrat pada madu secara garis besar terdiri dari
monosakarida ( 38.2 %) fruktosa dan 31.3 % glukosa), 5.7 %
disakarida dan 4.5 % oligosakarida. Madu juga mengandung
beta karoten, flavonoid, asam urat, asam fenolik dan asam
nikotinat. Vitamin yang terkandung pada madu antara lain
vitamin A, B ( B1, B2, B3, B5, B6), C, D, E dan K. Madu juga
mengandung mineral, garam dan zat lain seperti kalsium,
kalium, zat besi, sodium, antibiotika, dan enzim pencernaan.
Lebah adalah jenis insekta yang hidup secara berkelompok
(koloni) seperti bangsa semut, rayap dan sejenisnya. Jumlah
populasinya sangat tergantung dari jenis lebah ratunya. Lebah
madu unggul asal eropa populasinya 10.000 sampai 100.000
ekor perkoloni sedang lebah lokal 20.000 sampai 40.000 ekor
perkoloni (Sarwono, 2001). Jumlah populasi ini juga sangat
bergantung pada kualitas dan potensi lebah ratu. Kemampuan
bertelur setiap lebah ratu tidak sama tergantung dari
pemeliharaan dan pembudidayaan.

Madu sangat disukai oleh banyak orang, akan tetapi
mereka kesulitan untuk mendapatkan produk ini terutama yang
terjamin keasliannya. Menurut Uleander (2007), tingkat
konsumsi madu negara-negara maju seperti, Jerman, Jepang,
Inggris dan Perancis mencapai 700-1500 g/kapita/tahun,
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sedangkan untuk negara berkembang kurang dari 70
g/kapita/tahun, dan untuk Indonesia kurang dari 20
g/kapita/tahun. Menurut Pusat Perlebahan Nasional (2002)
dalam Darmawan (2003), Indonesia memiliki tingkat
konsumsi madu sekitar 15 g/kapita/tahun. Saat ini kebutuhan
nasional madu ialah 150.000–200.000 ton/tahun, sedangkan
produksi nasional baru mencapai 20.000–40.000 ton/tahun.
Meskipun tingkat konsumsi madu di Indonesia tergolong
sangat rendah, namun jumlah produksinya masih dibawah
permintaan. Jumlah produksinya yang masih di bawah jumlah
permintaan tersebut adalah sebuah peluang usaha di bidang
pemasaran.

Gitosudarmo (2008) pemasaran dapat diartikan sebagai
suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang
dipasarkan itu dapat diterima dan disenangi pasar. Produk
yang dipasarkan itu apabila didesain dengan baik dan disertai
dengan penetapan harga, maka langkah berikutnya yang harus
dilakukan adalah menyalurkan barang-barang tersebut agar
dapat sampai ke tangan konsumen secara tepat dan cepat.
Perbedaan biaya pemasaran pada produsen maupun lembaga
pemasaran menyebabkan perbedaan harga pada masing-
masing tingkatan lembaga pemasaran dan menghasilkan harga
akhir yang akan dibayar oleh konsumen. Besarnya biaya yang
ditanggung akan menentukan harga yang seimbang pada
produsen, lembaga pemasaran dan konsumen, sehingga
masing-masing mendapatkan keuntungan yang layak dalam
menjalankan usaha maupun mendapatkan produk yang
diinginkan. Suatu perusahaan besar dengan tingkat pemasaran
yang telah meluas, tentunya membutuhkan suatu kemitraan
dalam usahanya. Dengan membuat suatu jalinan kerjasama
usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara
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dua pihak atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan.
Kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan
pengembangan. Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya
masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan
kelebihan, sehingga akan saling melengkapi antara kedua
belah pihak yang bekerjasama. Strategi pemasaran erupakan
hal yang penting untuk mengenalkan  produk atau brand
kepada orang banyak atau pembeli, oleh karena itu, marketing
merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan jika ingin
menjalani sebuah usaha atau bisnis. Hal penting lainnya yang
harus diingat bahwa marketing merupakan hal yang terus
berubah, maka dituntut keharusan untuk terus berinovasi.
Berikut ini beberapa strategi di dalam memasarkan produk
perlebahan baik madu maupun propolis ataupun jenis
perlebahan yang lainnya seperti lilin, polen maupun royal jelly
dengan cara memberikan promosi, diskon dan membuat
konsumen agar tertarik dengan produk asal perlebahan.

1.2 Rumusan Masalah
Tujuan utama dari suatu suatu usaha peternakan lebah

adalah untuk memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa
adanya ketimpangan harga dari produsen dan lembaga
pemasaran madu. Berdasarkan inti dari permasalahan
pemasaran tersebut, maka dapat dirumuskan suatu
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Jenis lembaga pemasaran dan saluran

pemasaran apa saja yang berperan dalam pemasaran
madu di CV Kembang Joyo?

2. Bagaimana nilai margin pemasaran dan nilai efisiensi
pemasaran madu?
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3. Bagaimana struktur, perilaku dan penampilan pasar pada
pemasaran madu di CV Kembang Joyo?

1.3 Tujuan
1. Mengetahui Jenis lembaga pemasaran dan saluran

pemasaran apa saja yang berperan dalam pemasaran
madu di CV Kembang Joyo?

2. Mengetahui nilai margin dan nilai efisiensi pemasaran
madu ?

3. Mengetahui struktur, perilaku dan penampilan pasar
pada pemasaran madu di CV Kembang Joyo?

1.4 Kegunaan
1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang

pemasaran produk usaha peternakan lebah madu bagi
lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat.

2. Bahan masukan bagi produsen atau peternak lebah madu
untuk dijadikan bahan pengkajian guna perbaikan
pemasaran yang akan dilakukan.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi salah satu
sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta
sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

1.5 Kerangka Konsep Penelitian
Usaha peternakan lebah madu merupakan salah satu usaha

yang sedang diuleti oleh peternakan rakyat dengan alasan
biaya budidaya yang tidak semahal komoditi ruminansia dan
perunggasan. Setiap proses pemasaran produk lebah terutama
dalam penjualan madu, setiap produsen tahu peternak
memiliki strategi-strategi dalam proses pemasaran produk.
Pemasaran tersebut dapat dikaitkan dengan analisis struktur,
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perilaku dan kinerja dalam pemasaran. Struktur pemasaran
akan mempengaruhi perilaku dan kinerja dalam proses
pemasaran produk. Proses pemasaran dilakukan sepenuhnya
oleh perusahaan, yakni perusahaan menawarkan produk
kepada pembeli dengan harga yang ditentukan. Pembeli madu
terdiri dari banyak pedagang sehingga untuk sampai ke
konsumen terdapat saluran-saluran lembaga yang terkait.
Dalam setiap saluran akan memiliki margin pemasaran yang
berbeda-beda. Pemasaran ini akan dianalisis kedalam struktur,
perilaku dan penampilan pasar. Kerangka pikir penelitian ini
dapat dilihat dalam gambar 1


