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Ringkasan

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.Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis
lembaga pemasaran dan Saluran Pemasaran yang berperan
dalam pemasaran madu, mengetahui nilai margin,  nilai
efisiensi pemasaran, serta Pendekatan structure,conduct, and
Market performance (s-c-p).

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan
penelitian adalah studi kasus (case study) yaitu penelitian yang
mendalami mengenai suatu kasus guna mempelajari secara
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan interview,
yang terdiri dari empat kelompok responden yaitu dari 1
peternak dipilih dengan metode  purposive sampling; 3
pedagang pengepul, 5 pedagang grosir, dan 10 pedagang
pengecer yang dipilih dengan metode convenience sampling.
Data primer diperoleh dengan metode survey menggunakan
kuisioner melalui wawancara dengan responden. Data
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sekunder diperoleh dari institusi terkait. Data dianalisis
dengan analisis deskriptif menggunakan margin pemasaran
share harga,  share biaya pemasaran, share keuntungan
efisiensi pemasaran, dan Pendekatan structure,conduct, and
Market performance (s-c-p).

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga pola
pemasaran, pola pemasaran MP-I: peternak – pengepul –
grosir – eceran – konsumen akhir, pola pemasaran MP-II:
peternak – pengepul – grosir – konsumen akhir, dan pola
pemasaran MP-III: peternak – pengepul – konsumen akhir.
MP-I terdiri dari Margin pemasaran sebesar Rp.70.071,39/660
ml, share harga peternak sebesar 29,14 %, share biaya
pemasaran 29,43%, share keuntungan 73,56%, nilai efisiensi
0,31. MP-II terdiri dari nilai margin pemasaran
Rp.55.874,15/660 ml, share harga peternak 34,03%, share
biaya 32,81%, share keuntumgan 72,26%, nilai efisiensi 0,28.
MP-III terdiri dari Margin pemasaran sebesar Rp.40.587,56
/660 ml, share harga peternak 71,00%, share biaya 34,23%,
share keuntungan 73,46 %, nilai efisiensi 0,23. Hasil analisa
S-C-P didapatkan bahwa seluruh indikator struktur, perilaku
dan penampilan menunjukkan bahwa pemasaran madu efisien,
terutama dilihat pada penampilan pasar, untuk share peternak
anatara 21 – 71% dikatakan cukup efisien.

Dari Penelitian diatas dapat disimpulan bahwa Untuk
meningkatkan pemasaran madu yang efisien agar peternak
lebah madu untuk menjalankan saluran 3 karena nilai margin
rendah akan tetapi share peternak paling tinggi.

Kata kunci: : Margin pemasaran, share harga peternak, share
biaya, share keuntungan, dan nilai efisiensi.
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