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III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Desa Ngadiwono merupakan Desa wisata karena letak geografisnya yang

terletak 15 Km dari Gunung Bromo dan sekaligus salah satu sentra penghasil

kentang di Kabupaten Pasuruan sehingga mempunyai potensi yang besar dalam

pengembangan usahataninya. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai

petani kentang. Kentang merupakan komoditas yang memiliki prospek yang cerah

untuk dikembangkan karena kandungan gizi dan manfaat dari kentang yang cukup

banyak. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan makanan

sehat seperti sayuran, maka beragam manfaat kentang dijadikan produk olahan

seperti bahan industri pangan, tepung, makanan ringan (instan), dan bahan dasar

rumah makan atau restoran fast food yang sedang berkembang di Indonesia. Data

dari BPS (2012), bahwa tahun 2011 konsumsi kentang nasional per tahun sebesar

2.028 Kg/Kap/Th atau sekitar 479.000 Ton per tahun. Dan tahun 2012 produksi

kentang nasional sebesar 1.068.800 Ton. Sebenarnya bagi Indonesia pasokan

kentang sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri per musimnya.

Melihat potensi dan permintaan kentang yang meningkat setiap tahunnya,

maka hal ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi

petani baik dari kualitas dan kuantitas yang diharapkan konsumen, harga yang

fluktuatif serta murahnya kentang impor. Selama ini budidaya kentang diusahakan

secara musiman, sehingga mengakibatkan harga yang berfluktuatif sepanjang

tahun. Untuk mencegah terjadinya harga yang berfluktuatif maka diupayakan

untuk melakukan budidaya di luar musim agar membatasi produksi pada saat

bertanam normal dan harga kentang lebih stabil. Dengan mengupayakan budidaya

yang baik maka perlu juga diimbangi dengan pemasaran yang baik. Karena

pemasaran merupakan ujung tombaknya kegiatan usahatani dan yang

mempengaruhi pendapataan bagi petani. Pemasaran kentang yang terjadi di

daerah penelitian melibatkan beberapa lembaga pemasaran seperti tengkulak,

pedagang besar, dan pedagang pengecer. Hal ini dikarenakan petani tidak menjual

langsung hasil panen kentangnya ke konsumen disebabkan keterbatasan modal

yang dimiliki dan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh petani. Sehingga timbul
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permasalahan pada pemasaran kentang. Petani memiliki posisi yang tidak

menguntungkan atau bargaining position yang lemah sehingga menyebabkan

bagian yang diterima petani relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga

pemasaran lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan yang turun

temurun dan kemudahan dalam memperoleh uang menyebabkan petani memilih

menjual hasil panen kentang dengan harga yang ditentukan tengkulak.

Selain itu, panjang pendeknya saluran pemasaran dipengaruhi oleh banyak

sedikitnya lembaga pemasaran yang terlibat. Semakin banyak lembaga pemasaran

yang terlibat, maka marjin pemasarannya semakin besar dan share harga yang

diterima petani relatif sedikit. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat

maka semakin lama penyampaian produk dari petani ke konsumen akhir.

Karakteristik produk hortikultura yang mudah rusak, busuk, dan daya simpan

yang relatif singkat menyebabkan lembaga pemasaran mengurangi resiko tersebut

dengan melakukan fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran merupakan serangkaian

kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga pemasaran, baik aktivitas proses

fisik maupun aktivitas jasa yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada

konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan atau

penambahan kegunaan waktu, tempat dan kepemilikan terhadap suatu produk

(Sudiyono, 2001). Lembaga pemasaran kentang melakukan fungsi pemasaran

seperti fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (pengangkutan,

pengumpulan, pemilihan dan penyimpanan), dan fungsi fasilitas (Informasi harga

(transaksi), retribusi, pungutan-pungutan, dan sewa tempat). Semakin banyaknya

fungsi pemasaran yang dilakukan akan menyebabkan tingginya biaya pemasaran.

Hal ini mempengaruhi harga jual di tingkat konsumen akhir. Sudiyono (2001),

mendefinisikan efisiensi pemasaran sebagai pergerakan barang dari produsen ke

konsumen dengan meminimumkan biaya secara konsisten, disamping tetap

memberikan pelayanan juga tetap memberikan harga yang dapat dijangkau

konsumen.

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui efisiensi pemasaran kentang

pada penelitian ini antara lain dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan

lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran beserta fungsi-fungsi

pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran pada masing-masing saluran.
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Sedangkan secara metode kuantitatif menggunakan analisis marjin pemasaran.

Dengan analisis marjin pemasaran dapat diketahui distribusi marjin pemasaran,

distribusi share dari biaya pemasaran serta keuntungan lembaga-lembaga

pemasaran terhadap marjin total dari berbagai saluran pemasaran. Apabila

berdasarkan analisis marjin pemasaran semua lembaga pemasaran memperoleh

keuntungan yang cukup dan merata serta share harga di tingkat petani tidak

terlalu rendah maka pemasaran bisa dikatakan efisien.

Efisiensi pemasaran juga dapat diukur dengan menggunakan analisis

efisiensi harga dan analisis efisiensi operasional. Analisis efisiensi harga dapat

dilihat berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan fungsi-fungsi

pemasaran dengan harga-harga yang berlaku dalam setiap proses pemasaran. Pada

penelitian, efisiensi harga dilihat berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk fungsi

transportasi. Efisiensi harga akan tercapai apabila untuk masing-masing memiliki

selisih harga yang lebih besar dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan analisis

efisiensi operasional digunakan untuk mengukur suatu kejadian dimana biaya

pemasaran berkurang tetapi penerimaan dapat meningkat, yang dihitung melalui

penggunaan fasilitas-fasilitas pemasaran yang digunakan untuk mendistribusikan

produk dari produsen ke konsumen secara efektif. Efisiensi pemasaran secara

operasional akan tercapai apabila alat untuk mengangkut komoditi digunakan

dengan kapasitas maksimal atau melebihi kapasitas normalnya. Berdasarkan

uraian kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan dalam skema kerangka

pemikiran yang terdapat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran Analisis Efisiensi Pemasaran Kentang di Desa
Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan
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3.2. Hipotesis

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran maka diajukan hipotesis bahwa

diduga saluran pemasaran kentang yang ada di daerah penelitian belum efisien

dikarenakan panjangnya saluran yang mengakibatkan besarnya marjin pemasaran

dan share harga ditingkat petani menjadi rendah.

3.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka pembatasan

permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada aspek pemasarannya saja dan tidak dilakukan

pembahasan secara mendalam mengenai aspek usahataninya.

2. Responden petani diambil dari satu desa, yaitu Desa Ngadiwono, Kecamatan

Tosari, Kabupaten Pasuruan.

3. Untuk produsen diambil petani yang mempunyai tanaman kentang di lahan

Desa Ngadiwono dengan pertimbangan kentang untuk dijual dan bukan untuk

dikonsumsi.

4. Untuk lembaga pemasaran (tengkulak, pedagang pengumpul, dan pedagang

pengecer) diambil menyebar sesuai tujuan pemasaran komoditi tersebut.

5. Jumlah dan harga kentang adalah yang berlaku pada saat penelitian.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Definisi Operasional

1. Pemasaran adalah proses penyaluran komoditas dari petani produsen kepada

konsumen melalui saluran pemasaran tertentu.

2. Lembaga pemasaran adalah suatu badan usaha atau individu yang melakukan

aktifitas penyampaian komoditas kentang dari petani produsen kepada

konsumen serta mempunyai hubungan satu dengan yang lain.

3. Saluran pemasaran adalah arus pemasaran kentang dari petani produsen

kepada konsumen.

4. Petani produsen adalah pihak yang memproduksi dan menjual hasil kentang

kepada lembaga pemasaran atau konsumen.
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5. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli kentang dari pedagang

pengumpul dalam skala usaha yang besar atau dalam jumlah banyak.

6. Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli kentang dari pedagang

pengumpul, pedagang besar dalam jumlah yang lebih sedikit dari yang dibeli

pedagang pengumpul dari petani dan kemudian menjualnya kembali ke

konsumen akhir.

7. Harga jual adalah harga yang diterima oleh petani produsen atau masing-

masing lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran kentang

(Rp/Kg).

8. Harga beli adalah harga yang dibayar oleh masing-masing lembaga

pemasaran untuk memperoleh kentang (Rp/Kg).

9. Keuntungan adalah upah yang diterima oleh pihak-pihak yang melakukan

fungsi pemasaran (Rp/Kg).

10. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan lembaga pemasaran yang

digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi pemasaran (Rp/Kg).

11. Marjin pemasaran adalah selisih antara harga ditingkat petani dengan harga

ditingkat konsumen (Rp/Kg).

12. Distribusi marjin adalah pembagian besarnya marjin untuk masing-masing

tingkat lembaga pemasaran dibanding dengan total marjin pemasaran (%).

13. Share marjin pemasaran adalah bagian harga yang telah diterima petani dan

lembaga pemasaran lainnya beserta biaya yang dikeluarkan dibanding dengan

harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir (%).

14. Share petani adalah persentase harga yang diterima oleh petani dibandingkan

harga yang dibayarkan oleh konsumen (%).

15. Pemasaran yang efisien adalah pemasaran yang mampu menyampaikan hasil-

hasil dari petani produsen ke konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan

mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang

dibayar konsumen terkahir kepada semua pihak yang ikut serta dalam

kegiatan produksi dan pemasaran kentang.
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3.4.2 Pengukuran Variabel

1. Keuntungan pemasaran, diukur dari harga jual dikurangi biaya pemasaran

dikurangi harga beli (Rp/Kg). Atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kp = A – (B + C)

Keterangan :

Kp = Keuntungan pemasaran (Rp/Kg)

A   = Harga jual (Rp/Kg)

B   = Biaya pemasaran

C   = Harga beli (Rp/Kg)

2. Panjang pendeknya saluran pemasaran dilihat dari jumlah lembaga pemasaran

yang terlibat dalam proses pemasaran dari produsen sampai ke konsumen

akhir.

3. Biaya transportasi dihitung berdasarkan harga yang dibayarkan oleh

pedagang untuk sewa kendaraan maupun ongkos angkut komoditas (Rp/Kg).

4. Biaya bongkar muat adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga

kerja angkut (Rp/Kg).

5. Biaya pengepakan dihitung dari upah tenaga kerja ditambah alat-alat untuk

pengepakan seperti karung, tali dan keranjang (Rp/Kg).

6. Biaya sortasi dan grading dihitung berdasarkan upah tenaga kerja untuk

sortasi dan grading per hari per buah (Rp/Kg).

7. Biaya retribusi dihitung berdasarkan biaya yang dibebankan kepada lembaga

pemasaran ketika memasuki pasar dengan menggunakan kendaraannya

(Rp/Kg).

8. Efisiensi pemasaran (Ep) untuk mengetahui suatu pemasaran apakah sudah

efisien atau belum dengan menggunakan rumus : (Ep) = total keuntungan /

Total biaya pemasaran.

Ep>1, pemasaran dikatakan efisien

Ep<1, Pemasaran dikatakan belum efisien


