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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten 

yang berada di Provinsi Jawa Timur. Letak geografi 

Kabupaten Pasuruan antara 112 0 33` 55” hingga 113 30` 

37” Bujur Timur dan antara 70 32` 34” hingga 80 30` 20” 

Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai 

berikut :  

Utara    : Kabupaten Sidoarjo dan Selat 

Madura. 

Selatan  : Kabupaten Malang. 

Timur   : Kabupaten Probolinggo 

Barat     : Kabupaten Mojokerto 

Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat 

strategis yaitu jalur regional juga jalus utama perekonomian 

Surabaya – Malang dan Surabaya – Banyuwangi. Hal 

tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi 

dan membuka peluang infestasi di Kabupaten Pasuruan. 

Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah 147.401,50 

Ha (3,13 % luas Propinsi Jawa Timur) terdiri dari 24 

Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan. 

Daratan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 3 

bagian: 

1. Daerah Pegunungan dan Berbukit, dengan 

ketinggian antara 180m s/d 3000m. Daerah ini 

membentang dibagian Selatan dan Barat 

meliputi: Kec. Lumbang, Kec Puspo, Kec. 
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Tosari, Kec. Tutur, Kec. Purwodadi, Kec. 

Prigen dan Kec. Genpol. 

2. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 

6m sampai 91m, dataran rendah ini berada 

dibagian tengah, merupakan daerah yang subur. 

3. Daerah Pantai, dengan ketinggian antara 2m 

sampai 8m diatas permukaan laut. Daerah ini 

membentang dibagian Utara meliputi Kec. 

Nguling, Kec. Rejoso, Kec. Kraton dan Kec. 

Bangil. 

Sebagai modal dasar pembangunan penduduk 

Kabupaten Pasuruan relatif besar tercatat 1.510.261 jiwa 

terdiri dari laki – laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 

jiwa (data akhir tahun 2010 BPS Kabupaten Pasuruan) 

dengan kepadatan 1024,59 jiwa/km2. Keaneka ragaman 

penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku 

Tengger dan keturunan asing antara lain : Cina, Arab, 

India. Agama yang dianut Islam, Kristen Protestan, 

Katholik, Budha dan Hindu. 

Peternak lebah madu di Kabupaten Pasuruan 

berjumlah 48 orang dengan rata-rata memiliki populasi 

sebanyak 96 stup. Lebah yang di ternakkan yaitu lebah  

Apis melifera yang merupakan lebah dari Eropa. Lebah 

Apis melifera banyak disukai oleh peternak karena lebah 

Apis melifera memiliki kelebihan dari jenis lebah yang lain, 

kelebihan itu diataranya yaitu: mempunyai daya adaptasi 

yang bagus, produksi madu yang dihasilkan banyak dan 

juga lebahnya jinak. 

 

4.2 Karakteristik Responden Penelitian 

 Responden dalam penelitian terbagi menjadi empat 

kelompok, yaitu: Peternak, Tengkulak atau pedagang besar, 

retailer, dan Konsumen. Jumlah responden keseluruhan 
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adalah 52 responden dan dijadikan sebagai data primer 

mengenai identitas peternak, tengkulak atau pedagang 

besar, retailer atau pengecer, dan konsumen serta beberapa 

profilnya, yaitu data jenis kelamin, usia, pendidikan, lama 

usaha dan pekerjaan. Berikut dijelaskan karakteristik 

responden didaerah penelitian. 

 

 

4.2.1 Profil Peternak Lebah Madu 

Peternak Lebah Madu di kecamatan Pandaan, 

Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, 

Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Lumbang rata-

rata memiliki populasi stup sebanyak 96 stup. 

Produksi madu rata-rata per tahun adalah 870 botol 

ukuran 660 ml. Pendapatan peternak rata-rata per 

tahun adalah Rp 55.195,-/botol. Peternak lebah madu 

di Kabupaten Pasuruan meiliki pengalaman yang 

bagus karena sudah berternak lebah madu cukup lama 

yaitu mnimal 5 tahun dan yang paling lama yaitu 30 

tahun. Usia peternak tergolong usia produktif karena 

kesuluruhan peternak berusia antara 32 tahun sampai 

58 tahun. Keseluruhan peternak lebah madu di 

Kabupaten pasuruan berjenis kelamin laki-laki. 

Keuntungan peternak lebah madu dapat dilihat pada 

tabel 3. 
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Tabel 1. Laporan Rugi Laba Peternak Per Botol Per 

Tahun 

NO KETERANGAN Jumlah (Rp) 

I Penerimaan Peternak 

 

 

Penjualan Madu    54.514,76  

 

Total Penerimaan    54.514,76  

II Biaya Produksi 

 

 

Biaya Tetap (fixed cost) 

 

 

Penyusutan Stup      6.024,40  

 

Sewa Tanah      4.021,77  

 

Gudang           35,90  

 

Penyusutan Tandon         175,27  

 

Penyusutan Jerigen           96,22  

 

Penyusutan Timbangan           64,62  

 

Gaji Tenaga Kerja      2.929,63  

 

Keamanan      2.047,51  

 

Pajak Pendapatan           20,82  

 

Penyusutan Kendaraan      1.199,14  

 

Penyusutan Ekstraktor         287,22  

 

Penyusutan Masker           51,27  

 

Penyusutan Songkel             6,82  

 

Biaya Tidak Tetap (variabel cost) 

 

 

Pindah Lokasi      2.251,07  

 

Pakan Tambahan    19.587,57  

 

Obat           95,14  

 

Air         156,71  

 

Tenaga Kerja Panen      1.832,81  

 

Total Biaya Produksi    40.883,92  

III Keuntungan Sebelum Pajak (EBIT)    13.630,84  

IV Keuntungan Setelah Pajak (EAT)      1.363,08  

Sumber: Data Primer 2014 (diolah) Lampiran 17. 

Botol ukuran 660 ml 

Peternak berperan sebagai produsen madu yang 

memeproduksi madu untuk selanjutnya di jual ke 
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tengkulak, pengecer, atau langsung ke konsumen. 

Harga madu ditentukan oleh peternak berdasarkan 

biaya tetap dan biaya tidak tetap yang digunakan 

untuk memproduksi madu. Biaya keseluruhan tersebut 

dihitung selama 1 periode yaitu 1 tahun dan biaya 

pengeluaran dihitung per tahun per botol ukuran 660 

ml, sehingga peternak dapat menentukan harga madu. 

Harga madu bervariasi berdasarkan jenis bunga yang 

menjadi makanan lebah. Variasi harga madu jika di 

jual ke peagang besar adalah sebagai berikut:   

 Tabel 2. Harga Madu Di Peternak 

 
 Sumber : Data Primer yang diolah (2014) 

Pendapatan peternak hanya diperoleh dari 

penjualan madu saja karena meskipun masih ada hasil 

samping dari lebah madu yaitu: propolis, bee pollen, 

tepungsari dan royal jelly. Namun, peternak tidak 

memproduksi itu, hal tersebut karena kurangnya 

pengetahuan peternak dan juga musim yang tidak 

bagus, sehingga pendapatan peternak sangat minim. 
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4.2.1.1 Karakteristik Peternak Berdasarkan Usia 

 Usia sangat berpengaruh dalam 

menjalankan suatu usaha karena untuk 

menjalankan usaha lebah madu diperlukan 

tenaga yang cukup banyak. Bagan usia 

peternak  lebah madu di Kabupaten Pasuruan 

dapat di lihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 1. Karakteristik peternak 

berdasarkan usia 

Peternak lebah madu yang barada di 

Kabupaten Pasuruan mayoritas usianya 

berkisar antara 31 - 40 tahun sebanyak 53%. 

Usia merupakan salah satu tolak ukur 

dimana seseorang dikatakan masih produktif 

atau sudah tidak produktif. Seseorang 

dikatakan produktif atau tidak produktif 

berdasarkan kinerja seseorang tersebut yang 

artinya apabila seseorang tersebut terampil 

atau kreatif, cepat dan cekatan dalam 

menyeleseikan pekerjan, dan mudah 

mengerti maka orang tersebut bisa dikatakan 

53% 
31% 

16% 

31-40 

41-50 

51-60 
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masih produktif dan orang yang dikatakan 

tidak produktif adalah orang yang memiliki 

kemampuan sebaliknya dari orang yang 

produktif yaitu kurang memiliki 

keterampilan, tidak cepat mengerti apabila 

dijelaskan dan lama dalam menyeleseikan 

sesuatu, selain itu usia juga menentukan 

kemampuan fisik dalam menjalankan usaha 

yang ditekuninya, terutama usaha dibidang 

peternakan lebah madu yang membutuhkan 

kekuatan fisik yang ekstra, sehingga 

peternak harus mampu menanganinya 

walaupun sudah memperkerjakan tenaga 

kerja untuk membantu usahanya. Mayoritas 

usia yang dimiliki oleh peternak lebah madu 

di Kabupaten Pasuruan adalah usia 31-40 

tahun berjumlah 17 orang dengan persentase 

mencapai 53%, usia 31-40 tahun termasuk 

usia yang produktif. Sedangkan, usia 

dibawah 20 tahun merupakan usia yang 

belum produktif dan dapat dikategorikan 

sebagai usia sekolah. 

 

 

4.2.1.2 Karakteristik Peternak Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 Faktor jenis kelamin menentukan 

dalam jenis usaha yang akan dilakukan. 

Bidang usaha peternakan atau khususnya 

usaha peternakan lebah madu banyak 

melakukan aktifitas-aktifitas yang berat 

sehingga banya menguras fisik peternak. 

Bagan karakteristik peternak lebah di 
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Kabupaten Pasuruan berdasarkan jenis 

kelamin dapat di lihat pada Gambar 3.   

 
Gambar 2. Karakteristik peternak 

berdasarkan jenis kelamin 

Peternak lebah madu di Kabupaten 

Pasuruan mayoritas berjenis kelamin laki-

laki dengan jumlah 32 orang dengan 

Persentase 100%. Peternak lebah madu 

keseluruhan adalah laki-laki dan tidak ada 

perempuan hal ini dikarnakan usaha lebah 

madu membutuhkan tenaga fisik yang ekstra 

sehingga perempuan tidak mau dan tidak 

mampu dalam menjalankan usaha 

peternakan lebah madu. Faktor yang 

menyebabkan perempuan tidak mau 

menjalankan usaha ternak lebah madu 

kemungkinan karena usaha peternakan lebah 

madu membutuhkan tenaga fisik yang ekstra, 

sedangkan perempuan belum tentu mampu 

menjalankannya, jadi mayoritas pelaku 

usaha ternak lebah madu adalah laki-laki.  

laki-laki 

perempuan 

100% 
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4.2.1.3 Karakteristik Peternak Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

 Tingkat pendidikan seseorang 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

dalam suatu usaha dibidang peternakan lebah 

madu. Bagan pendidikan terakhir peternak 

lebah madu di Kabupaten Pasuruan dapat di 

lihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 3. Karakteristik peternak 

berdasarkan tingkat pendidikan akhir 

Semakin tinggi pendidikan yang 

dimiliki oleh peternak maka keterampilan 

dan wawasan yang dimiliki di bidang 

peternakan lebah madu akan semakin banyak 

sehingga munculnya inovasi-inovasi baru 

yang dapat memberikan perkembangan dan 

kemajuan usaha yang sedang dijalankannya. 

Orang yang memliki tingkat pendidikan 

yang rendah cenderung akan menggunakan 

pengalaman sebagai keterampilan usahanya 

SD 

SMP 

SMA 

Sarjana 

28% 

44% 

22% 

6% 
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dan orang tersebut tidak mudah menerima 

inovasi baru yang diberikan penyuluh 

peternakan dikarenakan alasan pengalaman 

yang didapatkannya lebih bermakna 

dibandingkan inovasi baru yang diberikan 

penyuluh kepadanya. Peternak lebah madu di 

Kabupaten Pasuruan mayoritas memiliki 

pendidikan terakhir SMP sebanyak 14 orang 

atau mencapai 44% dari total keseluruhan 

peternak. Sehingga banyak peternak yang 

wawasanya tidak begitu luas, namun 

peternak lebah madu dapat mengimbangi 

kurangnya wawasan akan inovasi-inovasi 

yang baru dengan mengandalkan 

pengalaman dalam usaha peternakan lebah 

madu. Pendidikan sangat mempengaruhi 

pola pikir seseorang, terutama dalam hal 

pengambilan keputusan dan pengaturan 

manajemen dalam mengelola suatu usaha. 

Pendidikan dapat mempermudah dalam 

menerima atau menangkap serta 

mempertimbangkan suatu inovasi yang dapat 

membantu mengembangkan usaha menjadi 

lebih baik dari sebelumnya, sehingga 

peternak tidak mempunyai sifat yang terlalu 

tradisional dan hanya mengandalkan 

pengalaman saja sebagai dasar untuk 

memajukan usahanya. 

 

 

 

 



60 
 

4.1.2.4 Karakteristik Peternak Berdasarkan 

Lama Usaha 

 Pengalaman berternak sangat 

diperlukan untuk usaha peternakan lebah 

madu karena akan membuat peternak 

semakin mengerti cara berternak lebah madu 

yang baik. Lama usaha peternak lebah madu 

di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 4. Karakteristik peternak 

berdasarkan lama usaha 

Pengalaman berternak dari peternak 

lebah madu di Kabupaten pasuruan yaitu 

berkisar antara 1 hingga 30 tahun. Sebagian 

peternak sudah berpengalaman karena 

persentase terbesar yaitu peternak yang 

berpengalaman antara 11-20 tahun 15 orang 

dengan persentase mencapai 47%, persentase 

selanjutnya yaitu peternak dengan 

1-10 Tahun 

11-20 Tahun 

21-30 Tahun 

41% 

47% 

12% 
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pengalaman berkisar 1-10 tahun 13 orang  

dengan persentase 41% dan prosntase 

terakhir yaitu peternak dengan pengalaman 

berkisar 21-30 tahun 4 orang dengan 

persentase 12%. Presentase paling tinggi 

adalah peternak yang mempunyai 

pengalaman antara 11-20 tahun. Lama usaha 

peternakan lebah madu menghasilkan 

pengalaman yang dimiliki oleh peternak 

selama menjalankan usaha peternakan lebah 

madu. Pengalaman tersebut menentukan 

keberhasilan dari bidang usaha produksi dan 

pemasaran hasil ternak lebah madu, sebab 

dari pengalaman yang didapatkan seorang 

peternak mampu mengukur kemampuan 

kerja dan produktifitas yang dihasilkan dari 

usaha peternakan lebah madu yang 

dijalaninya, selain itu pengalaman juga dapat 

membuat peternak menjadi terampil dan 

mandiri dalam mengembangkan usaha 

peternakan lebah madu yang dimilikinya, 

semakin lama pengalaman berternak 

cenderung semakin memudahkan peternak 

dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan teknis pelaksanaan 

usaha peternakan lebah madu yang 

dilakukannya, hal itu disebabkan karena 

pengalaman dijadikan suatu pedoman dan 

penyesuaian terhadap suatu permasalahan 

yang terkadang dihadapi oleh peternak 

dimasa yang akan datang, namun 

pengalaman tidak menjadi landasan utama 
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dalam mengambil suatu keputusan untuk 

mengembangkan usaha peternakan lebah 

madu. Pengalaman akan lebih berharga jika 

di tambah dengan ilmu-ilmu baru yang di 

peroleh dari penyuluh atau buku yang 

membahas tentang peternakan lebah madu. 

 

 

4.2.2 Profil Pedagang Besar Produk Madu 

Pedagang besar produk madu di Kabupaten 

Pasuruan sebanyak 4 orang. Usia pedagang besar 

berkisar antara 34 sampai 54 tahun. Pengalaman 

pedagang besar dalam usaha pemasaran produk 

lebah madu sudah berpengalaman karena 

pengalaman peagang besar berkisar dari 11 tahun 

sampai 34 tahun. Produksi pedagang berkisar dari 

4.500 sampai 11.000 botol/tahun dengan ukuran 660 

ml. Keuntungan pedagang besar dapat dilihat pada 

Tabel  5. 
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Tabel 3. Laporan rugi laba pedagang besar per botol per 

tahun. 

NO KETERANGAN Jumlah (Rp) 

I Penerimaan Pedagang Besar 

 

 

Penjualan Madu    77.749,28  

 

Total Penerimaan    77.749,28  

II Biaya Produksi 

 

 

Biaya Tetap (fixed cost) 

 

 

Penyusutan Kendaraan         869,57  

 

Penyusutan Timbangan           27,17  

 

Penyusutan Tandon         241,30  

 

Penyusutan Jerigen           50,27  

 

Penyusutan Etalase           15,22  

 

Tenaga Kerja      6.043,48  

 

Botol         255,43  

 

Biaya tidak tetap (variabel cost) 

 

 

Madu Randu    25.373,17  

 

Madu Mangga    11.950,07  

 

Madu Kopi      7.899,20  

 

Madu Kangkung         920,65  

 

Madu Karet      3.774,67  

 

Madu Rambutan      3.774,67  

 

BBM         278,99  

 

Beban Telepon           86,96  

 

Total Biaya Produksi    61.560,82  

III Keuntungan Sebelum pajak (EBIT)    16.188,45  

IV Keuntungan Setelah Pajak (EAT)      1.618,85  

Sumber : Data Primer 2014 (diolah) Lampiran 18. 

Botol ukuran 660 ml 

Tabel rugi laba pedagang besar diatas 

menjelakan behwa pedagang besar rata-rata 

mendapatkan keuntungan per botol 660 ml per tahun 
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sebesar Rp. 16.188,45,- sebelum pajak dan Rp. 

1.618,85,- setelah pajak. Biaya terbesar yang di 

keluarkan pedagang besar adalah untuk membeli 

madu randu yaitu sebesar Rp. 25.373,17,- per botol 

per tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Produk madu ukuran 660 ml 

Peran pedagang besar produk madu adalah 

sebagai perantara pemasaran dari pihak produsen 

hingga sampai ketangan konsumen akhir melalui 

retailer atau pengecer. Konsumen yang mendatangi 

pedagang besar secara langsung untuk membeli 

produk madu tersebut. Produk yang dipasarkan oleh  

pedagang besar adalah produk pangan yaitu madu, 

sehingga perlu penanganan yang bagus agar tidak 

terjadi kerusakan yang dapat membuat pedagang 

besar merugi. Pedagang besar  harus memperhatikan 

kesterilisasian pada saat penanganan madu karena 

kesterilan madu akan mempengaruhi kualitas madu 
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disisi lain ada juga resiko yang dihadapi oleh 

pedagang besar yaitu dalam saluran pemasaran 

pedagang besar menjual kepada retailer dan 

konsumen pada waktu proses transaksi sering kali 

retailer dengan cara hutang dan sistem dengan 

pembayaran hutang seperti ini membutuhkan modal 

yang cukup besar bagi pedagang besar. 

Pedagang besar melakukan fungsi fisik yaitu 

menyimpan dan mengemas. Penyimpanan dilakukan 

karena tidak semua madu akan langsung di kemas 

dalam bentuk botol dalam jangka waktu satu hari, 

selain itu penjualan juga dilakukan dalam selang 

waktu yang lumayan lama karena penjualan produk 

madu dari pedagang besar tidak habis dalam satu 

hari, hal ini di karenakan jumlah produksi yang 

diambil dari peternak sangat banyak mencapai 

27.600 botol/tahun. Pengemasan dilakukan dengan 

menempatkan madu pada botol yang sudah 

disediakan untuk selanjutnya di jual ke retailer dan 

konsumen dalam bentuk botolan. Ukuran botol 

beragam dari  660 ml, 335 ml dan 250 ml namun 

baik dari retailer maupun konsumen kebanyakan 

memilih botol yang berukuran 660 ml hal ini di 

karenakan botol yang berukuran 660 ml dapat 

dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama dari 

pada ukuran-ukuran botol yang lain. Sehingga pada 

penelitian kali ini digunakan botol yang berukuran 

660 ml sebagai sampel.  
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4.2.2.1 Karakteristik Pedagang Besar Berdasarkan 

Usia 

  Usia sangat menentukan pedagang 

besar dalam melakukan transaksi dalam 

penjualan karena pedagang besar 

membutuhkan tenaga yang cukup berat 

untuk mengambil produk madu dari peternak 

di Kabupaten Pasuruan. Pedagang besar 

berasal dari Kabupaten Malang dan 

Kabupaten Pasuruan. Usia pedagang lebah 

madu dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 6. Karakteristik pedagang besar 

berdasarkan usia 

Pedagang besar yang berada di 

Kabupaten Pasuruan dan di Kabupaten 

Malang mayoritas  berusia 31-40 tahun 

sebanyak 2 orang dengan persentase 50%. 

Usia 31-40 tahun merupakan usia produktif 

dalam melakukan pekerjaan dan memiliki 

cukup banyak pengalaman dalam 

31-40 Tahun 

41-50 Tahun 

51-60 Tahun 

50% 

25% 

25% 
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penditribusiannya, dengan usia yang 

produktif akan memberikan manfaat pada 

lingkungan pekerjaan, dimana tenaga kerja 

produktif dari luar akan terminimalisir, 

sehingga biaya yang digunakan untuk upah 

tenaga kerja juga akan terminimalisir. Usia 

produktif merupakan tingkatan usia dimana 

seseorang akan mampu mengahasilkan 

produk maupun jasa atau dengan kata lain 

usia produktif merupakan usia dimana 

seseorang akan mampu bekerja dengan baik. 

Tingkat produktifitas seseorang dipengaruhi 

oleh tingkat usia yang dapat dilihat dan 

diamati dari beberapa segi antara lain 

lamban, kurang kreatif, sukar dimengerti 

serta diarahkan dan sebagainya. Efisiensi 

kerja biasanya dari golongan yang 

nonproduktif yang lebih sukar mengerjakan 

sesuatu secara maksimal. Usia antara 20-59 

tahun merupakan usia yang produktif, 

sedangkan usia dibawah 20 tahun merupakan 

usia yang belum produktif dan dapat 

dikategorikan sebagai usia sekolah. Tidak 

semua penduduk dapat bertindak sebagai 

faktor produksi. Penduduk yang berupa 

pedagang atau pemasar yang membeli hasil 

ternak dari peternak juga dapat dikatakan 

sebagi faktor produksi. 
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4.2.2.2 Karakteristik Pedagang besar 

Bardasarkan Jenis Kelamin 

  Pedagang besar produk madu di 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Bagan 

jenis kelamin pedagang besar produk madu 

di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten 

Malang dapat dilihat pada Gambar 8.  

 
Gambar 7. Karakteristik pedagang besar 

berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin sangat menentukan 

usaha yang dijalankan seseorang karena 

usaha yang dijalankan adalah pedagang 

besar dimana usaha pedagang besar 

membutuhkan kemampuan fisik yaitu seperti 

pengambilan madu dari peternakan atau 

produsen ke konsumen dimana laki-laki 

merupakan mayoritas yang bisa menjalankan 

Laki-laki 

Perempuan 

25% 

75% 
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kemampuan fisik tersebut, sedangkan untuk 

perempuan bisa melakukan usaha tersebut 

akan tetapi pada waktu pengangkutan 

barang, perempuan membutuhkan tenaga 

kerja dari laki-laki dan mengeluarkan biaya 

untuk upah dari pengangkutan tersebut maka 

bisa dikatakan kurang efisien. Responden 

pedagang besar berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 3 orang atau 75%, jenis kelamin 

perempuan sebanyak 1 orang atau 25%. 

Jenis kelamin seseorang menentukan kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan, namun antara 

laki-laki dan perempuan memilih suatu 

pekerjaan berdasarkan apa yang menjadi 

peluang pekerjaan dan juga kebutuhannya 

pada saat itu. Perempuan yang berkecimpung 

di dunia perdagangan produk madu biasanya 

adalah usaha turun temurun, kebanyakan 

perempuan sebagai kepala rumah tangga dan 

biasanya perempuan yang menjadi pedagang 

menganggap pekerjaan ini sebagai tantangan 

karena perempuan akan turun tangan secara 

langsung dalam melakukan perdagangan 

tersebut, akan tetapi hal ini hanya menjadi 

minoritas saja sebab semua aktifitas fisik 

dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan 

membayar tenaga kerja laki-laki untuk 

mengerjakan tenaga fisik. 
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4.2.2.3 Karakteristik Pedagang Besar 

Berdasarkan Lama Usaha 

  Lama suatu usaha mempengaruhi 

pengalaman usaha. Semakin lama sesorang 

dalam berusaha maka pengalaman usahanya 

akan semakin banyak. Bagan lama usaha 

pedagang besar produk madu dapat dilihat 

pada Gambar 9.  

 
Gambar 8. Karakteristik pedagang besar 

berdasarkan lama usaha 

Pedagang besar merupakan pedagang 

yang membeli madu dari peternak dengan 

jumlah skala pembelian yang besar, 

pengalaman dalam melakukan usaha 

pemasaran produk madu didapat tidak dalam 

jangka waktu yang pendek, semakin lama 

pedagang besar melakukan usaha maka 

pedagang besar akan semakin 

11-20 Tahun 

21-30 Tahun 

75% 

25% 
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berpengalaman dan lebih mampu dalam 

mengevaluasi setiap keadaan yang terjadi 

dan kegagalan yang dihadapi pedagang besar 

akan menjadi semakin diminimalisir 

dikarenakan pedagang besar sudah mengerti 

betul asam manis dunia perdagangan. 

Pengalaman lamanya usaha bisa menjadi 

tolak ukur keberhasilan dalam melakukan 

usaha, semakin lama pedagang besar 

melalukan usaha maka pedagang akan lebih 

mengerti hal-hal yang sudah pernah dialami 

dan lamanya usaha akan menjadikan 

pedagang besar mendapatkan hasil yang 

lebih baik dari hasil sebelumnya. Mayoritas 

pedagang besar berdasarkan lamanya usaha 

di Kabupaten Pasuruan adalah berkisar 

antara 11-20 tahun sebanyak 3 orang dengan 

perentase 75% dan 1 orang yang mempunyai 

pengalaman 21-30 tahun dengan persentase 

25%. Bukan faktor pendidikan saja yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

pekerjaan akan tetapi faktor pengalaman 

sangat berpengaruh untuk menjalankan 

usaha tersebut. Pengalaman pekerjaan 

seseorang dapat dilihat pada lamanya 

seseorang tersebut menggeluti pekerjaan 

tersebut. Kotler dan Amstrong (2004) 

menyatakan bahwa lama usaha dapat 

memiliki pengalaman yang banyak dan dapat 

di ambil manfaatnya sehingga dapat 

membantu dalam mengembangkan 

usahanya. 
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4.2.2.4 Karakteristik Pedagang Besar 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

  Tingkat pendidikan terakhir sesorang 

akan mempengaruhi cara berfikir, semakin 

tinggi tingkat pendidikannya maka akan 

membuat wawasan semakin luas. Bagan 

pendidikan terakhir pedagang besar produk 

madu dapat dilihat pada Gambar 10.   

 

Gambar 9. Karakteristik pedagang bersar 

berdasarkan pendidikan terakhir 

Tingkat pendidikan akhir akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

pemasaran Produk Madu, dimana semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka orang 

tersebut akan memiliki ketrampilan dan 

wawasan yang tinggi, sehingga orang 

tersebut akan terampil dalam memasarkan 

produk madu yang akan dijualnya. 

SMP 

SMA 

SARJANA 

50% 

25% 

25% 
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Responden pedagang besar di Kabupaten 

Pasuruan mayoritas berpendidikan sarjana 

yaitu 2 orang dengan persentase 50%, 

kemudian pendidikan akhir SMA 1 orang 

dengan persentase 25% dan pendidikan akhir 

SMP 1 orang dengan persentase 25%. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan akhir 

seorang pedagang besar maka akan mampu 

menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat 

memudahkannya dalam proses pemasaran 

produk madu, sehingga kerusakan akibat 

penanganan yang kurang bagus akan dapat 

diminimalisir. 

 

 

4.2.3 Profil Retailer Produk Madu 

Retailer produk madu di Kabupaten Pasuruan 

yang dijadikan responden dalam penelitian sebanyak 6 

orang. Jumlah keseluruhan produksi retailer sebanyak 

1.726 botol/tahun ukuran 660 ml. Usia retailer produk 

madu di Kabupaten Pasuruan berkisar dari 29 tahun 

sampai 42 tahun. Pengalaman retailer berkisar antara 

3 sampai 8 tahun. Retailer produk madu merupakan 

usaha sampingan sebagai tambahan pendapatan, 

sehingga jumlah produksi tidak begitu banyak. 

Keuntungan retailer produk madu di Kabupaten 

Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 6.  
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Tabel 4. Laporan Rugi Laba Retailer Per Botol Per 

Tahun 

NO KETERANGAN Jumlah (Rp) 

I Penerimaan Retailer 

 

 

Penjualan Madu  91.520,86  

 

Total Penerimaaan  91.520,86  

II Biaya Produksi 

 

 

Biaya Tetap (fixed cost) 

 

 

Penyusutan Kendaraan    2.491,31  

 

Penyusutan Etalase       139,05  

 

Biaya Tidak Tetap (variabel cost) 

 

 

Madu Randu  33.771,73  

 

Madu Mangga  16.095,02  

 

Madu Kopi    9.361,24  

 

Madu Kangkung    2.838,93  

 

Madu Karet    6.944,38  

 

Madu Rambutan    7.728,85  

 

BBM    1.216,69  

 

Beban Telepon       405,56  

 

Total Biaya Produksi 80.992,76  

III Keuntungan Sebelum Pajak (EBIT) 10.528,10  

IV Keuntungan Setelah Pajak (EAT)   1.052,81  

Sumber : Data primer 2014 (diolah) Lampiran 19. 

Botol ukuran 660 ml 

Tabel rugi laba retailer produk madu di 

Kabupaten Pasuruan memperlihatkan bahwa rata-rata 

keuntungan retailer per botol ukuran 660 ml per tahun 

adalah Rp. 10.528,10,- sebelum pajak dan setelah di 

potong pajak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 

1.052,81,-. Retailer atau yang biasa disebut dengan 

pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli 
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barang dagang dalam skala kecil dari pada pedagang 

besar dan menjual ke konsumen akhir, retailer atau 

pedagang pengecer yang berada di Kabupaten 

Pasuruan sebanyak 6 orang. Karakteristik pedagang 

pengecer menggambarkan tingkat kemampuan dari 

masing-masing pedagang pengecer. Karakteristik 

pedagang pengecer dapat diperoleh dengan melihat 

latar belakang pedagang pengecer. Karakteristik yang 

perlu diamati meliputi usia, jenis kelamin, lama usaha 

dan tingkat pendidikan terakhir. 

 

 

4.2.3.1 Karakteristik Retailer Produk Madu 

Berdasarkan Usia 

Usia sangat berpengaruh dalam 

melakukan transaksi pembelian dan penjualan. 

Usia retailer akan berpengaruh terhadap 

usahanya dalam proses pemasaran. Usia retailer 

produk madu di Kabupaten Pasuruan dapat 

dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 10. Karakteristik Retailer produk madu 

berdasarkan usia. 

Responden retailer atau pedagang 

pengecer di Kabupaten Pasuruan sebanyak 6 

orang. Persentase retailer merata baik usia 21-

30 tahun, usia 31-40 tahun, maupun usia 41-50 

tahun dengan persentase 33,33%. Ketiga 

ketegori usia mempunyai persentase yang sama 

yakni 33,33% dan dari ketiga kategori usia 

tersebut masih tergolong ke dalam usia 

produktif.  Usia sangat menentukan dalam 

bidang usaha dimana usia sangat menentukan 

keberhasilan usaha karena usia menentukan 

seseorang masih produktif atau tidak dalam 

menjalankan suatu usaha, pada usia dibawah 20 

tahun bisa dikatakan usia tidak produktif karena 

usia dibawah 20 adalah usia dimana seseorang 

21-30 Tahun 

31-40 Tahun 

41-50 Tahun 

33,33% 

33,33% 

33,33% 
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masih menempuh sekolah. Usia diatas 60 tahun 

bisa dikatakan usia tidak produktif juga karena 

seseorang mengalami penurunan kekuatan fisik 

sedangkan usaha perdagangan membutuhkan 

aktifitas kemampuan fisik dan pola berfikir 

yang baik sehingga akan mempermudah dalam 

proses penjualan prduk madu. 

 

 

4.2.3.2 Karakteristik Retailer Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Retailer produk madu di Kabupaten 

pasuruan mayoritas berjenis kelamin 

perempuan. Jenis kelamin retailer produk madu 

dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 11. Karakteristik Retailer berdasarkan 

jenis kelamin 

Jenis kelamin seseorang menentukan 

keberhasilan suatu pekerjaan. retailer atau 

pedagang pengecer adalah pekerjaan yang 

Laki-laki 

Perempuan 

33,33% 

66,67% 
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telibat dengan aktivitas-aktivitas yang berkutat 

dengan tenaga atau fisik dalam perdagangan, 

namun untuk skala retailer atau pedagang 

pengecer tenaga atau fisik yang dibutuhkan 

tidak terlalu banyak karena memang pada 

lembaga ini skala penjualannya tidak terlalu 

banyak, sehingga wanita dapat melakukan 

pekerjaan ini. Hasil penelitian di Kabupaten 

pasuruan menunjukan bahwa jumlah responden 

retailer atau pedagang pengecer mayoritas 

adalah perempuan dengan jumlah 4 orang 

dengan persentase 66,67%, dan minoritas 

adalah laki-laki dengan jumlah 2 orang dengan 

persentase 33,33%. 

 

 

4.2.3.3 Karakteristik Retailer Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Tingkat pendidikan terakhir sesorang 

akan mempengaruhi cara berfikir, semakin 

tinggi tingkat pendidikannya maka akan 

membuat wawasan semakin luas. Pendidikan 

terakhir retailer produk madu di Kabupaten 

Pasuruan dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 



79 
 

Gambar 13. Karakteristik Retailer Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Tingkat pendidikan seseorang retailer 

atau pedagang pengecer sangat menentukan 

dalam penjualan produk madu, semakin tinggi 

pendidikannya maka semakin banyak 

pengetahuan yang didapat maka akan semakin 

pandai seseorang pedagang dalam menghadapi 

situasi, semakin tinggi pendidikan seseorang 

akan semakin terampil, mudah mengerti apabila 

di jelaskan, berwawasan luas dan berinovatif. 

Retailer atau pedagang pengecer yang berada di 

Kabupaten Pasuruan sebanyak 6 orang dengan 

rincian pendidikan terakhir tingkan SMP 2 

orang dengan persentase 33,33%, tingkat SMA 

2 orang dengan persentase 33,33% dan tingkat 

Sarjana 2 orang dengan persentase 33,33%. 

Retailer atau pedagang pengecer harus memiliki 

keterampilan dan wawasan yang tinggi 

dikarenakan munculnya persaingan-persaingan 

didunia marketing yang nantinya akan 

SMP 

SMA 

Sarjana 

33,33% 33,33% 

33,33% 
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berdampak pada pendapatan dan keuntungan 

yang diterima oleh retailer atau pedagang 

pengecer, oleh karena itu perlu adanya inovasi 

baru yang diterapkan oleh retailer atau 

pedagang pengecer untuk tetap hidup pada 

persaingan pasar. Pendidikan dianggap sebagai 

acuhan untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas karena pendidikan 

akhir ang tinggi dianggap mampu untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

 

 

4.2.3.4 Karakteristik Retailer Berdasarkan Lama 

Usaha 

Lama suatu usaha mempengaruhi 

pengalaman usaha. Semakin lama sesorang 

dalam berusaha maka pengalaman usahanya 

akan semakin banyak. Lama usaha retailer 

produk madu dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Gambar 12. Karakteristik Retailer berdasarkan 

lama usaha 

1-5 Tahun 

6-10 Tahun 
50% 50% 
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Lama usaha yang dijalankan oleh retailer 

atau pedagang pengecer adalah pengalaman 

usaha yang dikatakan tergolong baru dalam 

berpengalaman memasarkan produk madu. 

Jumlah responden sebanyak 6 orang dengan 3 

orang (50%) dalam usaha 1-5 tahun dan 3 orang 

(50%) dalam usaha 6-10 tahun. Retailer atau 

pedagang pengecer yang lebih lama dalam 

usaha perdangan tentu akan lebih cepat 

berkembang karena mengetahui kondisi pasar 

dan keinginan konsumen. Lama usaha 

menentukan pengalaman yang didapatkan oleh 

retailer atau pedagang pengecer, semakin lama 

usaha yang dijalankan oleh retailer atau 

pedagang pengecer maka semakin banyak 

pengalaman yang didapatkan oleh retailer atau 

pedagang pengecer selama menjalani usahanya. 

Pengalaman yang banyak maka menjadikan 

retailer atau pedagang pengecer selalu 

melakukan evaluasi dari hasil pemasaran yang 

dilakukannya, agar kejadian yang membuat 

kerugian retailer atau pedagang pengecer dapat 

diminimalisir. 

 

 

4.2.4 Profil Konsumen 

Konsumen produk madu di Kabupaten 

Pasuruan yang dijadikan responden sebanyak 10 

orang. Jenis kelamin konsumen laki-laki sebanyak 8 

orang, sedangkan konsumen perempuan sebanyak 2 

orang. Usia konsumen berkisar 22 tahun sampai 60 

tahun. Konsumen yanmg membeli ke retailer harus 
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membayar produk madu dengan harga Rp. 93.000,-

/botol sampai Rp. 100.000,-/botol. Konsumen yang 

membeli produk madu ke retailer memiliki tingkat 

pendidikan akhir SMA dan Sarjana dengan 

penghasilan per bulan berkisar dari Rp. 1.500.000,- 

sampai lebih dari Rp. 2.500.000,-. Harga yang harus 

dibayar oleh konsumen yang membeli produk madu 

di pedagang besar sekitar Rp. 85.000,-/botol. 

Konsumen yang membeli produk madu di pedagang 

besar memiliki tingkat pendidikan akhir SMA 

dengan pendapatan per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- 

sampai Rp. 2.500.000,-. Harga yang harus dibayar 

oleh konsumen yang membeli madu langsung ke 

peternak berkisar Rp. 80.000,-/botol sampai Rp. 

85.000,-/botol. Konsumen yang membeli langsung 

ke peternak mempunyai penghasilan per bulan lebih 

dari Rp. 2.500.000,- dengan pendidikan tingkat akhir 

SMA.  

Konsumen adalah lembaga pemasaran yang 

terakhir dan hanya melakukan transaksi pembelian 

tanpa melakukan transaksi penjualan. Jumlah 

responden konsumen dari penelitian ini adalah 10 

orang. Karakteristik responden konsumen diperoleh 

dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan 

pendapatan per bulan. 
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Tabel 5. Profil Konsumen 

Sumber: Data Primer 2014 (diolah) 

 

 

4.2.4.1 Karakteristik Konsumen Berdasarkan 

Usia 

 Usia konsumen akan berpengaruh 

pada kebutuhan hidup seseorang. Usia 

responden konsumen produk madu di 

Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada 

Gambar 14. 
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Gambar 13. Karakteristik konsumen produk 

madu berdasarkan usia 

 Hasil survey menunjukan bahwa 

konsumen produk madu di Kabupaten 

Pasuruan merata dari usia 21-60 tahun. Hasil 

ini terjadi karena dari keseluruhan usia 

konsumen masuk ke dalam kategori usia 

produktif. Usia mempengaruhi konsumen 

dalam membeli produk madu karena di usia 

produktif seseorang akan bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang 

melelahkan akan membutuhkan asupan gizi 

yang baik bagi tubuh. Usia 41-50 tahun 

banyak mengkonsumsi madu karena di usia 

41-50 tahun daya tahan tubuh sudah mulai 

melemah dan membuat seseorang harus 

mengkonsumsi madu.  

 

21-30 Tahun 

31-40 Tahun 

41-50 Tahun 

51-60 Tahun 

30% 

20% 

30% 

20% 
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4.2.4.2 Karekteristik Konsumen Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 Konsumen produk madu di 

Kabupaten Pasuruan mayoritas adalah laki-

laki. Konsumen produk madu di kabupaten 

Pasuruan dapat di lihat pada Gambar 16. 

 

Gambar 14. Karakteristik konsumen produk 

madu berdasarkan jenis kelamin 

 Hasil survey menunjukan bahwa 

konsumen produk madu di Kabupaten 

Pasuruan mayoritas adalah laki-laki dengan 

jumlah mencapai 80%. Sedangkan minoritas 

adalah perempuan dengan jumlah 20%. 

Responden laki-laki lebih mendominasi 

karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga 

yang mengharuskan untuk bekerja dan 

membutuhkan banyak tenaga sehingga 

mereka mengkonsumsi madu untuk 

Laki-laki 

Perempuan 
80% 

20% 
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menambah stamina dalam bekerja, sehingga 

daya tahan tubuh akan semakin kuat dan 

tidak mudah sakit. 

 

 

4.2.4.3 Karakteristik Konsumen Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

 Pendidikan terakhir akan 

mempengaruhi dalam pola fikir seseorang. 

Konsumen produk madu berdasarkan 

pendidikan terakhir di Kabupaten dapat di 

lihat pada Gambar 17.  

 

Gambar 15. Karakteristik konsumen 

berdasarkan pendidikan terakhir 

 Hasil survey menunjukan bahwa 

konsumen produk madu di Kabupaten 

Pasuruan berdasarkan pendidikan terakhir 

mayoritas adalah pendidikan SMA yang 

mencapai 60% kemudian diikuti oleh 

pendidikan Sarjana 30% dan yang terakhir 

SMP 

SMA 

Sarjana 

10% 

60% 

30% 
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adalah SMP 10%. Pendidikan terakhir 

mempengaruhi pola pikir dalam menentukan 

pembelian. Pendidikan seseorang akan 

menentukan apa yang akan dikonsumsi 

berdasarkan pengetahuan gizi yang 

didapatkan, sehingga semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka seseorang 

tersebut akan lebih selektif dalam memiliki 

produk. Tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap pola konsumsi seseorang yang 

disebabkan oleh pola pikir dan 

pengalamannya. Seseorang yang mempunyai 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi cenderung akan memilih produk 

yang lebih baik kualitasnya dari pada yang 

berpendidikan rendah. Konsumen produk 

madu di Kabupaten Pasuruan mayoritas 

adalah pendidikan SMA hal ini dikarenakan 

pendidikan SMA pola berpikirnya lebih luas 

dari pada pendidikan di bawahnya namun 

pendidikan SMA masih harus bekerja 

dengan tenaga yang benyak dibandingkan 

pendidikan sarjana sehingga banyak 

pendidikan SMA yang mengkonsumsi madu 

sebagai penambah stamina dalam bekerja. 

 

 

4.2.4.4 Karakteristik Konsumen Berdasarkan 

Pendapatan Per Bulan 

 Pendapatan konsumen akan 

mempengaruhi dalam memilih produk yang 

akan dibeli. Konsumen produk madu 

berdasarkan pendapatan per bulan di 
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Kabupaten Pasuruan dapat di lihat pada 

Gambar 18. 

 

Gambar 16. Karakteristik konsumen 

berdasarkan pendapatan per bulan 

 Hasil survey menunjukan bahwa 

konsumen produk madu di Kabupaten 

Pasuruan ditinjau dari pendapatan per bulan 

mayoritas adalah yang mempunyai 

pendapatan > Rp. 2.500.000,- dengan 

persentase 60%. Tingkat pendapatan 

berkaitan erat dengan daya beli dari 

konsumen. semakin tinggi tingkat 

pendapatan seseorang maka daya belinya 

akan semakin meningkat. Kotler (2002) 

menyebutkan bahwa pekerjaan seseorang 

juga mempengaruhi pola konsumsinya, di 

dalam hal ini pemasar harus bisa 

mengidentifikasi kelompok profesi yang 

memiliki kekuatan di atas rata-rata produk 

madu dan perusahaan harus bisa 

Rp. 1.500.000,- 
- Rp. 
2.000.000,- 

Rp. 2.000.000,- 
- Rp. 
2.500.000,- 

>2.500.000 

20% 

20% 
60% 
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mengklasifikasikan produknya untuk 

kelompok profesi. 

 

 

4.3 Fungsi Pemasaran Produk Madu 

Peternak memiliki fungsi pemasaran antara lain fungsi 

pertukan yang mencakup penjualan produk kepada 

pedagang besar, retailer atau pedagang pengecer dan 

konsumen. Rasyaf (2000) menjelaskan bahwa pemasaran 

produk madu mempunyai beberapa peranan yaitu peran 

tempat, peran waktu, peran bentuk dan peran harga 

pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran saling berkaitan satu 

dengan yang lain, sehingga apabila ada salah satu lembaga 

yang tidak menjalankan fungsi pemasaran dengan baik 

maka proses pemasaran dapat terganggu. Fungsi pemasaran 

oleh lembaga-lembaga pemasaran yang terkait dalam 

pemasaran produk madu dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 6. Fungsi lembaga pemasaran 

Sumber : Data primer 2014 (diolah) 
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4.3.1 Fungsi Pemasaran Peternak 

Peternak memiliki fungsi pemasaran antara lain 

fungsi pertukaran yang mencakup penjualan produk 

madu kepada pedagang besar, retailer atau pedagang 

pengecer dan konsumen. Peternak lebah madu pada 

umumnya menjual hasil produksinya berupa madu ke 

pedagang besar, namun tidak semua hasil produksinya 

di jual ke pedagang besar karena ada sebagian dari 

hasil produksi meskipun itu sedikit yang di jual yang 

langsung ke konsumen. Hal ini di lakukan untuk 

menambah pendapatan dari peternak karena harga jual 

ke pedagang besar lebih murah jika dibandingkan 

dengan harga langsung ke konsumen. Para pembeli 

baik dari pedagang besar, pedagang pengecer maupun 

konsumen akan datang ke tempat peternak untuk 

membeli madu dengan harga penjualan ke pedagang 

besar seperti yang tertera pada Tabel 3.  

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh peternak 

lebah madu adalah penyimpanan, sedangkan untuk 

pengangkutan dilakukan oleh pedagang besar. Fungsi 

pemasaran dengan fasilitas terdiri dari informasi pasar 

yang artinya peternak harus mengetahui informasi 

mengenai naik turunnya harga madu yang ada di 

pasaran, kemudian produsen juga menanggung resiko 

kerusakan mada madu akibat penyimpanan yang tidak 

baik. 
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4.3.2 Fungsi Pemasaran Pedagang Besar 

Fungsi pemasaran bagi pedagang besar adalah 

sebagai pertukaran yang dilakukan pedagang besar 

yaitu meliputi pembelian dan penjualan. Pedagang 

besar membeli madu dengan datang ke tempat 

peternak. Jumlah pembelian madu oleh pedagang 

besar sebanyak 27.600 botol/tahun ukuran 660 ml. 

Fungsi penjualan yang dilakukan oleh pedagang besar 

dengan menjual kepada retailer atau pedagang 

pengecer dan konsumen yang berada di area pedagang 

besar  tersebut. Pedagang besar melakukan fungsi fisik 

yaitu penyimpanan dan pengangkutan. Fungsi 

penyimpanan dilakukan oleh pedagang besar karena 

tidak semua produk madu yang di jual oleh pedagang 

besar akan habis dalam satu hari. Fungsi 

pengangkutan dilakukan oleh pedagang besar pada 

waktu pembelian madu yaitu pada waktu pengambilan 

dari tempat peternak dan dibawa menuju tempat 

pedagang besar. Pengangkutan menggunakan 

kendaraan baik menggunakan truk maupun 

menggunakan pick up tergantung jumlah 

pengirimannya.  Proses pemasaran yang dilakukan 

pedagang besar membutuhkan biaya pemasaran yang 

mencangkup biaya transportasi, biaya prasarana, dan 

biaya tenaga kerja. Informasi pasar sangat dibutuhkan 

pedagang besar karena untuk mengetahui antara 

jumlah penawaran dengan permintaan pedagang 

pengecer dan konsumen. 
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4.3.3 Fungsi Pemasaran Retailer 

Fungsi pemasaran pedagang pengecer yaitu 

pertukaran produk madu dengan melakukan pembelian 

dan penjualan produk madu. Pemebelian produk madu 

dilakukan oleh pedagang pengecer dari pedagang 

besar dalam bentuk botol ukuran 660 ml dengan harga 

seperti yang tertera pada Tabel 9. 

 Tabel 7. Harga Madu dari Pedagang Besar ke Retailer 

Jenis Madu      Harga per Botol 660 ml (Rp) 

 Randu   84.667 

Mangga   75.000 

Kopi    75.000 

Kangkung   70.000 

Karet   70.000 

Rambutan    60.000 

 Sumber : Data primer 2014 (diolah) 

Fungsi fisik yaitu penyimpanan dan 

pengangkutan. Fungsi penyimpanan dilakukan 

pedagang pengecer karena produk madu tidak terjual 

dalam waktu 1 hari. Pengangkutan dilakukan oleh 

pedagang pengecer dari pedagang besar. Pedagang 

pengecer menanggung resiko dalam proses penjualan 

yaitu apabila produk madu tidak terjual maka 

pendapatan yang di peroleh oleh pedagang pengecer 

akan berkurang. Proses pemasaran yang dilakukan 

pedagang pengecer membutuhkan biaya pemasaran 

yang mencakup biaya transportasi, biaya telepon, dan 

sarana prasarana untuk menunjang proses penjualan. 

Informasi pasar sangat dibutuhkan pedagang pengecer 

karena untuk mengetahui jumlah permintaan pasar dan 

jumlah produk madu dipasaran. 
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4.3.4 Fungsi Konsumen 

 Fungsi konsumen dalam pemasaran yaitu 

untuk melakukan pembelian dan memanfaatkan 

produk madu yang di belinya sesuai dengan 

kebutuhan. Pembelian produk madu konsumen dari 

retailer atau pedagang pengecer dalam bentuk botol 

ukuran 660 ml dengan harga seperti yang tertera pada 

Tabel 10. 

Tabel 8. Harga Madu di Retailer 

 Jenis Madu Harga per Botol 660 ml (Rp) 

Randu   95.833 

Mangga   86.667 

Kopi    87.667 

Kangkung   85.000 

Karet   83.500 

Rambutan   80.000 

 Sumber : Data primer yang diolah (2014)  

Fungsi fisik yang dilakukan oleh konsumen 

adalah transportasi yang di gunankan untuk 

mendatangi tempat penjual guna unuk membeli 

produk madu. Resiko yang ditanggung oleh konsumen 

adalah bila konsumen mendapatkan madu dengan 

harga yang mahal namun kualitasnya rendah. 

Informasi pasar sangat dibutuhkan oleh konsumen 

untuk mengetahui produk madu yang ada di pasaran. 

 

 

4.4 Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran sebagai badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan 

jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir 
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serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 

individu lain. Tugas lembaga pemasaran ini adalah 

menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi 

keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen 

memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini 

berupa margin pemasaran (Tjiptono, 2002). Kotler (2001) 

menyatakan bahwa lembaga pemasaran timbul karena 

adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi 

yang sesuai waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan 

konsumen.  

Berdasarkan penelitian produk madu yang dijual 

dipasaran pada umumnya berukuran 660 ml dan di jual 

dalam bentuk botol. Proses pemasarannya yaitu melalui 

pedagang besar, retailer atau pedagang eceran dan 

selanjutnya sampai ketangan konsumen. Harga pasar pada 

saat sampai ketangan konsumen dengan harga Rp. 

92.100/botol dengan ukuran botol 660 ml.  

Pemasaran merupakan kegiatan terakhir dari 

produksi sehingga baik buruknya sistem pemasaran yang 

dilakukan berpengaruh nyata terhadap tingkat keuntungan 

yang didapat. Pemasaran apabila dilakukan dengan baik 

maka keuntungan yang didapat akan semakin besar akan 

tetapi jika pemasaran yang dilakukan kurang baik maka 

keuntungan yang didapat akan semakin kecil. 

Pembelian madu yang dilakukan pedagang besar 

dari peternak dengan mempertimbangkan kualitas dan jenis 

madu. Sistem penjualan produk madu dilakukan dengan 

beragam mulai dari apotik, toko oleh-oleh, pasar 

tradisional, retailer, tukang jamu dan lain-lain. Pemanenan 

dilakukan pada saat musim panen dan musim panen lebah 

madu adalah pada saat musim bunga. Jenis bunga yang 

menjadi pakan lebah menentukan harga madu.  
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Pedagang besar memperoleh madu dari peternak 

dengan ukran harga per kilogram, dari pedagang besar di 

jual ke pedagang eceran dalam bentuk botol dengan ukuran 

660 ml. Berat jenis dari madu sendiri adalah 1,4 sehungga 

untuk memperoleh madu dalam ukuran 660 ml maka 

membutuhkan madu 910 mg. Cara pemasaran yang 

dilakukan ada dua cara yaitu retailer atau pedagang 

pengecar mendatangi pedagang besar dan cara kedua 

adalah pedagang besar mengantar kepada retailer atau 

pedagang pengecar. Cara kedua biasa dilakukan apabila 

lokasi pedagang pengecer dan pedagang kecil jauh dari 

pedagang besar, cara ini membutuhkan biaya yang cukup 

banyak. 

 

 

4.4.1 Peternak 

Lembaga pemasaran peternak adalah lembaga 

yang berperan sebagai produsen yang memproduksi 

madu yang dijual kepada konsumen, namun selama 

proses penjualan atau pemasaran berlangsung, 

produsen membutuhkan peranan lembaga-lembaga 

lain dalam memasarkan madu sampai ke tangan 

konsumen akhir. Banyaknya lembaga-lembaga yang 

ikut dalam proses pemasaran madu, secara otomatis 

biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-

masing lembaga akan bertambah. 

 

 

4.4.2 Pedagang Besar 

Pedagang besar adalah pedagang perantara 

yang membeli madu dari peternak dengan jumlah 

besar dan dalam satuan kilogram, setelah itu pedagang 

besar melakukan fungsi pemasaran dengan menjual 
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produk madu dalam bentuk botol dengan ukuran 660 

ml tersebut kepada pedagang pengecer. Pedagang 

besar dalam lembaga pemasaran mempunyai peran 

sebagai pengepul sekaligus sebagai perantara penyalur 

dari produsen ke konsumen akhir. Pemasaran yang 

dilakukan oleh pedagang besar dilakukan dengan 

menjual produk madu dengan ukuran 660 ml. Sistem 

yang dilakukan oleh pedagang besar dalam proses 

pemasarannya adalah dengan cara mendekatkan 

barang yang dikirim dari produsen kepada konsumen 

akhir. Keberadaan pedagang besar sangat membantu 

produsen dalam menyalurkan barang kepada 

konsumen akhir, namun pada proses penyaluran 

barang ini terdapat keunggulan dan kekurangan yang 

didapat karena adanya pedagang besar adalah nilai 

margin pemasaran yang menjadi tinggi. 

 

 

4.4.3 Retailer (Pedagang Pengecer) 

Retailer atau pedagang pengecer adalah 

pedagang perantara yang membeli produk madu dari 

pedagang besar. Retailer atau pedagang pengecer 

mempunyai peran sebagai penyalur dari pedagang 

besar ke konsumen akhir. Pemasaran yang dilakukan 

oleh retailer atau pedagang pengecer ke konsumen 

adalah dalam bentuk botol dengan ukuran 660 ml, 

adannya retailer atau pedagang pengecer juga 

memudahkan produsen dalam menyalurkan barang 

sampai ke tangan konsumen akhir. Lembaga 

pemasaran yang panjang dari produsen menuju 

konsumen akhir membuat nilai margin pemasaran 

terus bertambah. Retailer atau pedagang pengecer 

mengalami kerugian apabila produk yang disimpan 
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terlalu lama, sebab banyaknya lembaga yang 

menyalurkan barang kepada retailer atau pedagang 

pengecer produk madu akan menumpuk dan 

pendapatan akan berkurang. 

 

 

4.4.4 Konsumen 

 Konsumen adalah lembaga pemasaran yang 

paling akhir. Konsumen berperan dalam proses 

pembelian dan tanpa melakukan transaksi penjualan. 

Konsumen adalah target dari semua lembaga 

pemasaran karena dari konsumen semua lembaga 

pemasaran akan melakukan evaluasi agar pemasaran 

yang dilakukan menjadi leih baik. Konsumen 

melakukan transaksi pembelian yang nantinya hasil 

transaksi itu akan menjadi income bagi lembaga-

lembaga pemasaran yang lainnya, sedangkan 

keuntungan yang diperoleh dari konsumen adalah 

dapat memanfaatkan produk madu yang dibelinya 

sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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4.5 Saluran Pemasaran 

Gambar 17. Saluran pemasaran produk madu di Kabupaten 

Pasuruan 
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Gambar 19 menunjukkan saluran pemasaran produk 

madu di Kabupaten Pasuruan yang memiliki 3 rantai saluran 

pemasaran. Saluran pemasaran pertama terdiri dari peternak 

(produsen), pedagang besar, retailer atau pedagang pengecer 

hingga konsumen akhir. Saluran pemasaran kedua terdiri dari 

peternak (produsen), pedagang besar dan konsumen akhir. 

Saluran pemasaran ketiga terdiri dari peternak (produsen) ke 

konsumen akhir. Saluran distribusi diperlukan oleh setiap 

perusahaan karena produsen menghasilkan produk dengan 

memberikan kegunaan bentuk (form utility) bagi konsumen 

setelah sampai ketangannya, sedangkan lembaga penyalur 

membentuk atau memberikan kegunaan waktu, tempat dan 

pemilikan dari produk itu. Kotler (2001) menjelaskan bahwa 

ada beberapa hal yang mendorong perusahaan membuat 

keputusan. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran produk madu di Kabupaten Pasuruan adalah 

pedagang besar (sebagai pengepul sekaligus sebagai perantara 

dari produsen ke konsumen akhir), retailer atau pedagang 

pengecer (agen sebagai penyalur dari pedagang besar ke 

konsumen akhir) dan konsumen akhir (sebagai lembaga 

terakhir dalam pemasaran).  

 

 

4.5.1 Saluran pemasaran Pola I 

 Saluran pemasaran pola I adalah saluran 

pemasaran yang paling panjang dan melibatkan semua 

lembaga pemasaran dari produsen sampai ke 

konsumen akhir. Saluran pemasaran ini disebut 

saluran distribusi panjang. 
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Gambar 18. Saluran pemasaran pola I 

 Pemasaran dimulai dari pedagang besar yang 

mendatangi peternak untuk membeli madu. Pedagang 

besar menjual ke pedagang pengecer (retailer) dalam 

bentuk botol dengan ukuran 660 ml. Pedagang kecil 

(retailer) melanjutkan proses pemasaran dengan 

menjual produk madu ke konsumen akhir. Harga yang 

diperoleh pedagang besar dari peternak adalah madu 
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randu Rp. 60.060,-/botol, madu mangga Rp. 50.820,-

/botol,  madu kopi Rp. 50.820,-/botol, madu kangkung 

Rp. 46.200,-/botol, madu karet Rp. 46.200,-/botol dan 

madu rambutan dengan harga Rp. 46.200,-/botol. 

Pedagang besar menjual produk madu ke pedagang 

pengecer (retailer) dalam bentuk botol dengan ukuran 

660 ml dengan harga madu randu Rp. 84.500,-/botol, 

madu mangga Rp. 75.500,-/botol, madu kopi Rp. 

75.000,-/botol, madu kangkung Rp. 70.500,-/botol, 

madu karet Rp. 70.000,-/botol dan madu rambutan Rp. 

70.250,-/botol. Pedagang pengecer (retailer) menjual 

produk madu dengan ukuran 660 ml ke konsumen 

akhir dengan harga madu randu Rp. 100.167,-/botol, 

madu mangga Rp. 89.167,-/botol, madu kopi Rp. 

89.833,-/botol, madu kangkung Rp. 86.000,-/botol, 

madu karet 84.833,-/botol, madu rambutan Rp. 

85.667,-/botol. Margin pemasaran pada saluran 

pemasaran pola I adalah madu randu Rp. 40.107,-

/botol, madu mangga Rp. 38.347,-/botol, madu kopi 

Rp. 39.013,-/botol, madu kangkung Rp. 39.800,-

/botol, madu karet Rp. 38.633,-/botol dan madu 

rambutan Rp. 39.467,-/botol. 

 

 

4.5.2 Saluran Pemasaran Pola II 

Saluran pemasaran pola II merupakan saluran 

pemasaran saluran pemasaran yang melibatkan hampir 

keseluruhan lembaga mulai dari produsen hingga 

konsumen akhir, biasanya saluran pemasaran pola II 

ini sering disebut saluran distribusi sedang. 
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Gambar 19. Saluran pemasaran pola II 

Pemasaran dimulai dari pedagang besar yang 

mendatangi peternak untuk membeli madu. Pedagang 

besar menjual langsung ke konsumen akhir dalam 

bentuk botol dengan ukuran 660 ml. pemasaran pola 

sedang biasanya konsumen akhir yang mendatangi 

pedagang besar.  Harga yang di beli pedagang besar 

dari peternak adalah  madu randu Rp. 60.060,-/botol, 

madu mangga Rp. 50.820,-/botol,  madu kopi Rp. 

50.820,-/botol, madu kangkung Rp. 46.200,-/botol, 

madu karet Rp. 46.200,-/botol dan madu rambutan 

dengan harga Rp. 46.200,-/botol. Pedagang besar 

menjual ke konsumen akhir dengan harga madu randu 

Rp. 95.000,-/botol, madu mangga Rp. 85.000,-/botol, 
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madu kopi  Rp. 85.000,-/botol, madu kangkung Rp. 

80.000,-/botol, madu karet Rp. 80.000,-/botol, dan 

madu rambutan Rp. 80.000,-/botol. Margin pemasaran 

pada saluran pemasaran pola II adalah madu randu Rp. 

34.940,-/botol, madu mangga Rp. 34.180,-/botol, 

madu kopi Rp. 34.180,-/botol, madu kangkung Rp. 

33.800,-/botol, madu karet Rp. 33.800,-/botol dan 

madu rambutan Rp. 33.800,-/botol. 

 

 

4.5.3 Saluran Pemasaran Pola III 

 Saluran pemasaran pola III hanya melibatkan 

produsen dan konsumen. Saluran pemasaran ini 

biasanya disebut distribusi pendek. Nilai margin dari 

saluran pemasaran pola III adalah Rp. 0,-. Saluran 

pemasaran pola III mempunyai kekurangan yakni 

jumlah produk yang di jual hanya dalam skala kecil 

dan biasanya konsumen hanya tetangga-tetangga 

peternak dan pelanggan saja. Peternak harus 

mensiasati kekurangan ini dengan melakukan 

penjualan seecara online agar dapat menjual produk 

dalam jangkauan yang lebih luas dan skala yang lebih 

besar dengan biaya yang sedikit. Penjualan online 

memungkinkan peternak meningkatkan penawaran 

produk madu dan memperkuat hubungan peternak 

dengan dengan konsumen melalui keinteraktifan 

nyata. Tetapi ketika peternak mengumpulkan, 

menyimpan dan menggunakan lebih banyak informasi 

tentang konsumen, timbul kekhawatiran tentang 

keamanan dan privasi. Peternak harus menerapkan 

panduan keamanan yang tepat sehingga dapat 

meyakinkan konsumen tentang usaha peternak (Kotler 

dan Keller, 2008). 
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Gambar 20. Saluran pemasaran pola III 

 Produk madu yang dijual ke konsumen dalam 

bentuk botol dengan ukuran 660 ml dengan harga 

madu randu Rp. 85.000,-/botol, madu mangga Rp. 

75.000,-/botol, madu kopi Rp. 75.000,-/botol, madu 

karet Rp. 70.000,-botol, madu kangkung Rp. 70.000,-

/botol, dan madu rambutan 70.000,-/botol. Harga yang 

di beriakan produsen ke konsumen lebih mahal dari 

pada harga produsen ke pedagang besar. Perbedaan 

harga dapat terjadi karena skala penjualan ke 

konsumen lebih kecil dan dalam bentuk eceran.  

 

 

4.6 Biaya dan Pendapatan Masing-Masing Lembaga 

Pemasaran 

 Biaya pemasaran merupakan total keseluruhan biaya 

yang dikeluarkan oleh peternak untuk keperluan 

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penjualan 
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hasil produksi sampai ketangan konsumen akhir, jadi 

jumlah pengeluaran dan laba perantara merupakan bagian 

dari biaya pemasaran. Yusuf dan Nulik (2008) menyatakan 

bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan 

selama proses pemasaran berlangsung mulai dari peternak 

sampai konsumen akhir. Pedagang perantara mengeluarkan 

biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemasaran 

madu hingga konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan 

bagi tiap saluran pemasaran selalu berbeda-beda. Semakin 

panjang saluran pemasaran maka jumlah biaya yang 

dikeluarkan akan semakin bertambah. 

 

 

4.6.1 Biaya dan Pendapatan Produsen (Peternak) 

Biaya yang dikeluarkan peternak atau produsen 

terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap (fix cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap meliputi 

stup, sewa tanah, gudang, tandon, jerigen, timbangan, 

gaji tenaga kerja, keamanan, pajak pendapatan, 

kendaraan, ekstraktor, masker, dan songkel. Biaya 

tidak tetap meliputi pindah lokasi, pakan tambahan, 

obat, dan tenaga kerja waktu panen. Biaya dan 

pendapatan peternak dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 9. Biaya produksi dan pendapatan peternak 

dalam hitungan per botol ukuran 660 ml 

Komponen Biaya Jumlah ( Rp) 

Persentase 

(%) 

Biaya Tetap 

  Sewa Tanah      4.021,77 9,84 

Penyusutan Stup      6.024,40 14,74 

Penyusutan gudang           35,90 0,09 

penyusutan tandon         175,27 0,43 

penyusutan jerigen           96,22 0,24 

penyusutan timbangan           64,62 0,16 

penyusutan kendaraan      1.199,14 2,93 

penyusutan ekstraktor         287,22 0,70 

penyusutan masker           51,27 0,13 

penyusutan songkel             6,82 0,02 

gaji tenaga kerja     2.929,63 7,17 

Keamanan     2.047,51 5,01 

pajak pendatan           20,82 0,05 

Total Biaya Tetap (TFC)    16.960,60 41,48 

Biaya Tidak Tetap 

  pindah lokasi       2.251,07 5,51 

pakan tambahan     19.587,57 47,91 

Obat            95,14 0,23 

tenaga kerja panen       1.832,81 4,48 

Air          156,71 0,38 

Total Biaya Tidak tetap 

(TVC)     23.923,31 58,52 

Total Biaya (TC)     40.883,92 100,00 

Total Penerimaan     54.514,76 

 Laba     13.630,84 

 R/C Ratio     1,33 

 Sumber : Data primer 2014 (diolah) 

 Keuntungan peternak lebah madu di 

Kabupaten Pasuruan jika dihitung per botol ukuran 
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660 ml rata-rata akan mendapatkan laba sebesar Rp. 

13.360,84,-/botol. Keuntungan ini diperoleh dari total 

penerimaan di kurangi total biaya yaitu Rp. 

54.514,76,- - Rp. 40.883,92,-. Biaya tetap terbesar 

adalah untuk penyediaan stup yang mencapai 14,74% 

dari total biaya, sementara biaya tidak tetap terbesar 

adalah pakan tambahan yang mencapai 47,91% dari 

total biaya. Hasil perhitunag R/C Ratio teleh di ketahui 

bahwa R/C Ratio peternak lebah madu di Kabupaten 

Pasuruan adalah 1,33 dan ini membuktikan bahwa 

usaha lebah madu di Kabupaten Pasuruan dapat 

dikatakan menguntungkan karena nilai R/C lebih dari 

1. Nilai 1,33 berarti dalam Rp. 1,- yang dikeluarkan 

peternak untuk berternak lebah madu maka peternak 

akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp,1,33,-, 

dengan begitu peternak mendapatkan untung sebesar 

Rp. 0,33,-. 

 

 

4.6.2 Biaya dan Pendapatan Pedagang Besar 

 Pedagang besar berfungsi untuk menyalurkan 

produk madu dari peternak ke pengecer dan 

konsumen. Biaya yang dikeluarkan pedagang besar 

terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap (fix cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap meliputi 

kendaraan, timbangan, tandon, jerigen, etalase, tenaga 

kerja dan botol. Biaya tidak tetap meliputi pembelian 

madu dari peternak, bahan bakar minyak, dan telepon. 

Biaya dan pendapatan pedagang besar dapat dilihat 

pada Tabel 12. 
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Tabel 10. Biaya produksi dan pendapatan pedagang 

besar dalam hitunga per botol ukuran 660 

ml 

Komponen Biaya Jumlah (Rp) 

Persentase 

(%) 

Biaya Tetap 

  Etalase         15,22 0,02 

penyusutan tandon       241,30  0,39 

penyusutan jerigen         50,27  0,08 

penyusutan timbangan         27,17  0,04 

penyusutan kendaraan       869,57  1,41 

Botol       255,43  0,41 

gaji tenaga kerja    6.043,48  9,82 

Total Biaya Tetap (TFC)    7.502,45 12,19 

Biaya Tidak Tetap 

  Madu  53.692,43  87,22 

Bbm       278,99  0,45 

Tlpon         86,96  0,14 

Total Biaya Tidak tetap 

(TVC)  54.058,38  87,81 

Total Biaya (TC)  61.560,82  100,00 

Total Penerimaan  77.749,28  

 Laba  16.188,45  

 R/C Ratio           1,26 

 Sumber : Data primer 2014 (diolah) 

 Keuntungan pedagang besar produk madu 

yang berada di Kabupaten Pasuruan dalam 1 botol 

ukuran 660 ml mendapatkan Rp. 16.188,45,-. 

Keuntungan ini diperoleh dari total penerimaan 

penjualan produk madu per botol Rp. 77.749,28,- di 

kurangi total biaya Rp. 61.560,82,-. Biaya terbesar 

untuk biaya tetap adalah gaji tenaga kerja yang 

mencapai 9,82% dari total biaya dan biaya tidak tetap 

adalah madu yang mencapai 87,22% dari total biaya. 



109 
 

Nilai R/C Ratio dari pedegang besar produk madu 

adalah 1,26. Hal ini menyatakan bahwa usaha 

pemasaran produk madu menguntungkan karena nilai 

R/C Ratio lebih dari 1. Nilai R/C Ratio 1,26 dapat 

diartikan bahwa dalam Rp. 1,- yang di keluarkan 

pedagang besar untuk usaha pemasaran produk madu 

mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 1,26,-, dengan 

begitu pedagang besar mendapatkan untung sebesar 

Rp. 0,26,-. 

 

 

4.6.3 Biaya dan Pendapatan Pedagang Pengecer 

(Retailer) 

Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer 

(retailer) terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap (fix 

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap 

meliputi kendaraan dan etalase, sedangkan biaya tidak 

tetap meliputi baiaya pembelian madu dari pedagang 

besar, bahan bakar minyak dan telepon. Biaya dan 

pendapatan pedagang pengecer (retailer) dapat dilihat 

pada Tabel 13.  
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Tabel 11. Biaya produksi dan pendapatan retailer 

dalam hitunga per botol ukuran 660 ml 

Komponen Biaya 

Jumlah 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Biaya Tetap 

  Etalase      139,05  0,17 

penyusutan kendaraan   2.491,31  3,04 

Total Biaya Tetap (TFC)   2.630,36  3,21 

Biaya Tidak Tetap 

  madu   76.740,15  93,58 

Bbm    1.216,69  1,48 

Telepon       405,56  0,49 

Total Biaya Tidak tetap (TVC)  78.362,40  96,79 

Total Biaya (TC)  80.992,76  100 

Total Penerimaan  91.520,86  

 Laba  10.528,10 

 R/C Ratio           1,13  

 Sumber : Data primer 2014 (diolah) 

Keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer 

(retailer) produk madu di Kabupaten Pasuruan dalam 

1 botol ukuran 660 ml adalah Rp. 10.528,10,-/botol. 

Keuntungan ini diperoleh dari total penerimaan Rp. 

91.520,86,- dikurangi total biaya Rp. 80.992,76,-. 

Biaya terbesar adalah untuk pembelian madu dari 

pedagang besar yakni mencapai 93,58% dari total 

biaya atau mencapai Rp. 76.740,15,-. Nilai R/C Ratio 

dari pedagang pengecer (retailer) adalah 1,13. Nilai 

ini membuktikan bahwa usaha dari pedagang pegecer 

menguntungkan karena nilai R/C Ratio lebih dari 1. 

Nilai R/C Ratio 1,13 dapata diartikan bahwa dalam Rp 

1,- yang dikeluarkan pedagang pengecer (retailer) 

mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 1,13,-, dengan 

demikian keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 0,13,- 
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4.7 Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih harga ditingkat 

produsen dengan harga di tingkat konsumen. Mukson 

(2005) menyatakan bahwa margin pemasaran merupakan 

selisih antara harga di tingkat konsumen dengan harga di 

tingkat produsen atau merupakan jumlah biaya pemasaran 

dengan keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing 

lembaga pemasaran. Margin pemasaran pada pola saluran 

distribusi panjang, sedang maupun pendek berbeda 

perbedaan ini disebabkan banyaknya lembaga pemasaran 

yang terlibat, biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran dan tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Pola saluran pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan ada 3 yaitu : 

1. Peternak      Pedagang Besar       Pedagang Pengecer 

(Retailer)      Konsumen 

2. Peternak      Pedagang Besar  Konsumen 

3. Peternak     Konsumen 

Daniel (2002) menyatakan bahwa margin 

pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima produsen. Margin 

ini akan diterima oleh lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam prosses pemasaran tersebut. Semakin panjang 

saluran pemasaran (semakain banyak lembaga yang 

terlibat) maka semakin besar margin pemasarannya. 

 

 

4.7.1 Margin Pemasaran Pola I 

Saluran pemasaran pola I melibatkan peternak 

(produsen), pedagang besar, pedagang pengecer 

(retailer) dan konsumen. Pedagang besar membeli 

madu ke peternak dalam satuan kilogram kemudian 

menjual ke pedagang pengecer dalam bentuk botol 
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dengan ukuran 660 ml dan dilanjutkan oleh pedagang 

pengecer yang menjual produk madu dalam bentuk 

botol ukuran 660 ml ke konsumen akhir. Perhitungan 

biaya produksi dan biaya pemasaran lembaga 

pemasaran dapat di lihat pada Tabel 14. 

Tabel 12. Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran 

Lembaga Pemasaran 

Komponen 

Biaya 

Perhitungan (Per botol ukuran 660 ml) dalam 

satuan rupiah 

Biaya 

Produksi 

Peternak 

Biaya Produksi  = Biaya tetap + Biaya tidak Tetap 

                           = 16.960,60 + 23.923,31 

                           = 40.883,92 

Biaya 

Pemasaran 

Peternak 

Biaya Pemasaran Peternak = 
                      

                                 
 

                                           = 
              

           
 

                                           = 1.277,62 

Biaya 

pemasaran 

pedagang 

besar 

Biaya Pemasaran  = Total Biaya – Harga Pembelian 

Madu                       = 61.560,82 – 53.692,43 

   = 7.868,39 

Biaya 

Pemasaran 

Retailer 

Biaya Pemasaran = Total Biaya – Harga Pembelian 

madu                      = 80.992,76 – 76.740,15 

 = 4.252,61 

 Sumber: Data primer 2014 (diolah) 

Efisiensi saluran pemasaran di bidang 

peternakan juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya 

mata rantai jalur distribusi dan besarnya margin 

keuntungan yang ditetapkan oleh setiap mata rantai 

tersebut. Semakin pendek mata rantai distribusi dan 

semakin kecil margin keuntungan yang ditetapkan 

maka jalur distribusinya semakin efisien, begitu 

sebaliknya semakin panjang mata rantai maka 
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kegiatan distribusi tersebut menjadi kurang efisien 

(Kotler, 2000). 

Tabel 13. Rata-rata margin pemasaran, presentase 

margin, farmer’s share, share biaya, share 

keuntungan dan efisiensi pemasaran pada 

lembaga pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan saluran I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer 2014, lampiran 20 (diolah) 

Per botol ukuran 660 ml 

 Tabel 15 menunjukkan bahwa harga jual 

produk madu dari produsen sampai ke konsumen ialah 

Rp  54.514,76,-/botol dari produsen dan Rp  

91.520,86,-/botol sampai ke konsumen dengan biaya 

produksi produsen adalah Rp  40.883,92,-/botol 

sehingga diperoleh margin sebesar Rp 50.636,94,-

/botol. Keuntungan yang diterima oleh peternak adalah 
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Rp  13.630,84,-/botol , dengan hasil persentase share 

harga sebesar 59,57% yang artinya bahwa setiap Rp  

54.514,76,-/botol produk madu harga yang diterima 

konsumen akhir, Produsen memperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 32.474,44,-/botol. Hasil perhitungan share 

keuntungan masing-masing lembaga pemasaran 

dimulai dari peternak 90,60%, pedagang besar 66,13% 

dan retailer 69,12%. Keuntungan yang diterima 

masing-masing lembaga pemasaran ialah peternak 

sebesar Rp. 12.353,22,-/botol, pedagang besar sebesar 

Rp. 15.366,13,-/botol dan Retailer sebesar Rp. 

9.518,97,-/botol. Pengeluaran biaya pemasaran yang 

yang dikeluarkan oleh peternak, pedagang besar dan 

retailer masing-masing adalah Rp. 1.277,,62,-/botol, 

Rp. 7.868,39,-/botol dan Rp. 4.252,61,-/botol. Nilai 

efisiensi pemasaran masing-masing lembaga 

pemasaran pada pola I adalah peternak 0,03, pedagang 

besar 0,14 dan retailer 0,05. Saluran pemasaran pola I 

sudah efisien karena nilai efisiensi pemasaran yang 

kurang dari 1 yakni 0,23. 

 

 

4.7.2 Margin Saluran Pemasaran Pola II 

Saluran pemasaran II melibatkan peternak, 

pedagang besar dan konsumen. Pedagang besar 

membeli madu ke peternak dalam satuan kilogram 

kemudian dilakukan pengemasan dalam bentuk botol 

dan dilakukan penjualan ke konsumen dalam bentuk 

botol ukuran 660 ml.  
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Tabel 14. Rata-rata margin pemasaran, presentase 

margin, farmer’s share, share biaya,  share 

keuntungan dan efisiensi pemasaran pada 

lembaga pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan saluran II. 

 
Sumber: Data primer 2014, lampiran 20 (diolah) 

Per botol ukuran 660 ml  

Tabel 16 menunjukkan bahwa bahwa harga jual 

produk madu dari produsen sampai ke konsumen ialah 

Rp  54.514,76,-/botol dari produsen dan Rp. 

84.166,67,-/botol sampai ke konsumen dengan biaya 

produksi produsen adalah Rp  40.883,92,-/botol 

sehingga diperoleh margin sebesar Rp 43.282,75,-

/botol. Keuntungan yang diterima oleh peternak adalah 

Rp  12.353,22,-/botol , dengan hasil persentase share 

harga sebesar 64,77% yang artinya bahwa setiap Rp  
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54.514,76,-/botol produk madu harga yang diterima 

konsumen akhir, Produsen memperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 35.309,21,-/botol. Hasil perhitungan share 

keuntungan terbesar terdapat pada peternak yaitu 

90,63%, sedangkan pada pedagang besar sebesar 

73,46%. peternak mendapatkan keuntungan sebesar 

Rp  12.353,22,-/botol. Keuntungan yang diterima 

pedagang besar sebanyak Rp. 21.783,52,-/botol. Share 

biaya pemasaran peternak adalah 9,37% dan pedagang 

besar 26,54%. Pengeluaran biaya pemasaran yang 

yang dikeluarkan oleh peternak Rp. 1.277,62,- dan 

pedagang besar  Rp. 7.868,39,-/botol. Nilai efisiensi 

pemasaran masing-masing lembaga pemasaran adalah 

peternak sebesar 0,03 dan pedagang besar 0,14. 

Saluran pemasaran pola II sudah efisien karena nilai 

efisiensi pemasaran yang kurang dari 1 yakni 0,18. 

 

 

4.7.3 Margin Saluran Pemasaran Pola III 

Saluran pemasaran III dapat juga dikatakan 

saluran distribusi pendek karena hanya melibatkan 

peternak dan konsumen. Pada saluran pemasaran 

peternak menjual produk madu ke konsumen dalam 

bentuk botol ukuran 660 ml. 
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Tabel 15. Rata-rata margin pemasaran, presentase 

margin, farmer’s share, share biaya,  share 

keuntungan dan efisiensi pemasaran pada 

lembaga pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan saluran III. 

 
Sumber: Data primer 2014, lampiran 20 (diolah) 

Per botol ukuran 660 ml  

Tabel 17 menunjukkan bahwa harga jual 

produk madu dari produsen ke konsumen ialah Rp  

74.166,67,-/botol dengan biaya produksi produsen 

adalah Rp  40.883,92,-/botol. Sehingga keuntungan 

yang diterima oleh peternak adalah Rp  32.005,13,-

/botol. Margin pemasaran Rp. 33.282,75,-/botol dan 

Margin pemasaran 0% karena tidak ada lembaga 

pemasaran lain yang terkait dalam saluran pemasaran 

III selain peternak dan konsumen. Share harga yaitu 

100% dan dapat diartikan dengan penjualan peternak 

Rp. 74.166,67,-/botol maka peternak akan 

mendapatkan penerimaan Rp. 74.166,67,-/botol pula 

karena memang peternak langsung menjual ke 
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konsumen. Saluran pemasaran pola III merupakan 

saluran yang paling efisien karena nilai efisiensi 

pemasaran yang paling kecil yakni 0,03. 

Pola pemasaran I, II dan III yang paling efisien 

ditinjau dari segi share harga, share biaya pemasaran, 

share keuntungan, margin pemasaran dan  efisiensi 

pemasaran adalah pada pola pemasaran ke III, karena 

pada pola pemasaran ke III share harga mencapai 

100%. Margin pemasaran pada pola ke III sangat 

pendek namun share keuntungan mencapai 96,16%, 

ratio biaya pemasaran 3,84% dan nilai efisiensi 

pemasaran yang paling kecil yakni 0,03. Pola 

pemasaran II hanya melibatkan 3 lembaga yaitu 

peternak, pedagang besar dan konsumen. Pola 

pemasaran II ini disebut pola pemasaran sedang dilihat 

dari share harga dan ratio bisa dikatakan efisien 

karena share harga pada pola saluran ini mencapai 

64,77% dan nilai efisiensi 0,18 yang membuktikan 

bahwa sauran pola II sudah efisien karena nialinya 

kurang dari 1. Pola pemasaran I adalah pola 

pemasaran yang paling panjang yaitu melibatkan 

peternak, pedagang besar, pedagang pengecer dan 

konsumen, pada pola pemasaran I share harga sebesar 

59,57% dan efisiensi pemasaran 0,23.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak 

lembaga yang digunakan dalam pemasaran produk 

madu di Kabupaten Pasuruan, maka nilai margin 

pemasaran akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rasyaf (2000) yang menyatakan bahwa 

besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan 

tergantung dari panjang pendeknya jalur pemasaran 

dan peran fungsi tataniaga. Lembaga pemasaran yang 
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banyak melakukan fungsi pemasaran menyebabkan 

biaya pemasaran yang dikeluarkan semakin besar. 

Saluran pemasaran pada pola III ini menguntungkan 

bagi peternak dan konsumen akhir karena peternak 

mendapatkan penerimaan yang lebih besar dan 

konsumen mendapatkan harga beli yang lebih murah. 

Keadaan ini terjadi karena peternak langsung menjual 

ke konsumen akhir tanpa melewati lembaga 

pemasaran yang lain seperti yang terjadi pada saluran I 

yang melibatkan banyak lembaga pemasaran mulai 

dari peternak, pedagang besar, pedagang pengecer dan 

baru ke konsumen sehingga nilai margin 

pemasarannya tinggi. 

 

 


