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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki potensi aneka ragam jenis lebah penghasil madu 

dan jenis tanaman berbunga sebagai sumber pakan lebah 

yang cukup besar untuk memproduksi madu. Potensi 

aneka ragam hayati di Indonesia seharusnya dapat 

dioptimalkan untuk memproduksi madu. Potensi aneka 

ragam hayati di Indonesia bisa dikelola secara profesional 

dan tingkat konsumsi madu oleh masyarakat terus 

meningkat, maka industri madu dan perlebahan akan 

semakin maju (Firmansyah, 2006). 

Madu merupakan produk yang mengandalkan 

sumber daya alam untuk produksinya. Potensi sumber 

daya hutan yang cukup luas di Indonesia membuat 

Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. 

Keunggulan sumber daya hutan di Indonesia menjadi 

modal dasar yang perlu dikembangkan melalui 

pembangunan ekonomi sehingga dapat menjadi 

keunggulan bersaing yang bisa menjadi pendorong bagi 

pertumbuhan perekonomian nasional secara umum 

(Novandra, 2013). Madu juga baik untuk tubuh karena 

rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi. Madu disukai 

oleh banyak orang sebagai jenis makanan yang unik 

sekaligus bersifat obat serta sanggup memberikan 

tambahan tenaga energi. Madu mempunyai sesuatu yang 

lezat, nikmat dan sangat berkhasiat. Telah berabad-abad 

lamanya madu memiliki peranan penting bukan saja 
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sebagai bahan makanan dan pemanis, tapi juga sebagai 

penangkal berbagai penyakit. Nilai gizi madu yang tinggi 

membuat madu bagus untuk dikonsumsi, baik oleh anak-

anak maupun orang dewasa, terlebih bagi orang-orang 

yang telah lanjut usia, madu banyak menolong agar tetap 

sehat dan panjang usia. Oleh karenanya, secara 

tradisional, madu telah lama digunakan untuk tujuan 

medis dan therapis, serta perawatan kecantikan dan 

keperluan industri. 

Pola hidup sehat membudidayakan konsumsi madu 

setiap hari menyebabkan masyarakat semakin tertarik 

untuk mengkonsumsi madu. Seiring dengan peningkatan 

konsumsi madu, berkembanglah cara-cara pemalsuan 

madu oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. 

Madu selain digunakan untuk mengobati berbagai macam 

penyakit juga digunakan untuk meningkatkan stamina, 

energi dan juga dapat sebagai produk kecantikan 

(Wirakusumah, 2010). 

Pemasaran memegang kunci keberhasilan dalam 

menggali, mempertahankan, dan mengembangkan 

sumber-sumber pendapatan suatu usaha. Berbagai upaya 

pemasaran dilakukan secara terintegrasi dengan strategi 

untuk pencapaian tujuan suatu usaha. Pemasaran 

merupakan suatu kegiatan penting yang harus dipahami, 

karena pemasaran merupakan fungsi bisnis yang 

berhubungan langsung dengan konsumen untuk mencari 

konsumen, mempertahankan konsumen dan 

meningkatkan volume penjualan. Kesuksesan suatu usaha 

banyak ditentukan dari prestasi di bidang pemasaran. 

Pemasaran merupakan proses mempelajari kebutuhan dan 

keinginan konsumen dengan produk dan pelayanan yang 

berkualitas dan pada harga yang kompetitif. 
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Pemasaran produk adalah satu komponen pasca 

produksi yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena 

pemasaran merupakan salah satu kunci dalam 

pengembangan usaha. Sebagai komoditas yang masih 

sedikit jumlah produsennya namun mempunyai prospek 

yang bagus dengan semakin banyaknya masyarakat yang 

mengkonsumsi madu, maka di sektor pemasaran harus 

mendapatkan perhatian yang lebih serius. Panjang 

pendeknya saluran pemasaran akan berpengaruh terhadap 

besar kecilnya biaya, keuntungan, margin pemasaran 

serta efisiensi pemasaran. Pemasaran harus dilaksanakan 

secara efisien untuk mencapai suatu kondisi usaha yang 

sehat karena mengerahkan sumber daya dalam jumlah 

yang besar dan merupakan aktivitas yang menentukan 

volume penjualan hasil usaha sehingga apabila terjadi 

penyimpangan akan mengakibatkan kerugian yang cukup 

material dan mempengaruhi tingkat penjualan. 

Kurangnya pengetahuan para produsen lebah madu 

di bidang manajemen pemasaran membuat produsen 

lebah madu tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 

Produsen lebah madu membutuhkan lembaga pemasaran 

untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu 

indikator keberhasilan pemasaran suatu produk lebah 

madu adalah sistem pemasaran yang berlangsung harus 

efisien. Sistem pemasaran yang efisien berarti harus bisa 

menjual produk madu secara luas dengan biaya yang 

seminimal mungkin sehingga selisih harga dari produsen 

ke konsumen tidak terlalu tinggi. Permasalahan yang 

sering dijumpai dalam pemasaran produk madu adalah 

tinggi rendahnya tingkat harga yang diterima produsen 

yang erat kaitannya dengan pola pemasaran yang 

terbentuk dan nilai margin pemasaran, sehinga untuk 
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meningkatkan pemasaran produk madu harus mengetahui 

pola pemasaran dan penyebab tingginya nilai margin 

pemasaran. 

Persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat 

mendorong para produsen untuk memilih strategi 

pemasaran yang tepat dan efisien dalam memasarkan 

produk yang dihasilkan. Pemahaman yang mendalam 

mengenai konsumen akan memungkinkan pemasar dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen. Produsen dan 

pemasar perlu mengetahui selera konsumen dalam 

menentukan pilihan suka atau tidak suka seorang 

konsumen pada suatu produk (Kotler, 2002). Penentuan 

jalur pemasaran dari produsen menjadi faktor utama yang 

akan memepengaruhi tingkat keberhasilan suatu usaha. 

Pemasaran yang baik adalah pemasaran yang saling 

menguntungkan bagi semua pihak, baik dari pihak 

produsen, pemasar, maupun konsumen. 

 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana jalur pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan. 

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran di tinjau dari 

segi margin pemasaran, farmer’s share, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

produk madu di Kabupaten Pasuruan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui jalur pemasaran produk madu di 

Kabupaten Pasuruan. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran di tinjau dari 

segi margin pemasaran, farmer’s share, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

produk madu di Kabupaten Pasuruan. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan serta sebagai salah satu 

syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

2. Bagi peternak serta pemasar madu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

prefrensi konsumen produk madu di Kabupaten 

Pasuruan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

tambahan pengetahuan tentang pemasaran yang 

efisien sehingga menguntungkan bagi semua pihak. 

3. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah 

Kabupaten Pasuruan, hasil penelitian ini diharapkan 

sumber pemikiran atau pertimbangan dalam menyusun 

suatu kebijakan yaitu pengawasan kualitas produk 

madu yang beredar dipasaran. 

4. Bagi pihak lain, semoga penelitian ini dapat menjadi 

salah satu sumber informasi, wawasan dan 

pengetahuan serta sebagai referensi untuk penelitian 

sejenis. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Madu merupakan makanan hasil lebah madu yang 

mempunyai kandungan nutrisi yang sangat bagus begi 

kesehatan manusia. Pemasaran madu mempunyai peran 

yang penting dalam proses keberhasilan bertenak lebah. 

Pemasaran yang efisien akan menghasilkan input yang 

optimal. Suatu komoditas akan melalui suatu jalur yang 

disebut dengan saluran pemasaran. Saluran pemasaran 

produk madu terdiri dari lembaga-lembaga pemasaran, 

adapun lembaga-lembaga pemasaran yang berperan 

tersebut antara lain: pedagang pengumpul (pedagang besar) 

dan pedagang pengecer (Retailer).  

Masing-masing lembaga pemasaran produk madu 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Pelaksanaan fungsi-

fungsi pemasaran produk madu menimbulkan biaya 

pemasaran. Besar kecilnya biaya pemasaran dipengaruhi 

oleh fungsi pemasaran yang dilakukan. Setiap lembaga 

pemasaran yang terkait dalam saluran pemasaran 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang berbeda-beda 

sesuai dengan keperluan dan kemampuan yang dimilikinya, 

sehingga terjadi perbedaan harga disepanjang saluran 

pemasaran.  

Setiap lembaga pemasaran yang terlibat akan 

mengambil keuntungan (profit) sebagai imbalan atas jasa 

yang mereka lakukan. Besarnya biaya dan keuntungan 

yang diambil oleh setiap lembaga pemasaran produk madu 

akan mempengaruhi harga jual yang harus ditanggung 

konsumen. Biaya pemasaran menyebabkan perbedaan 

harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat 

konsumen. Selisih antara harga di tingkat produsen dengan 

harga di tingkat konsumen disebut margin pemasaran. 

Berdasarkan biaya dan keuntungan yang diperoleh lembaga 
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pemasaran produk madu maka akan dapat ditentukan 

tingkat efisiensi pemasaran. Secara skematis konsep 

penelitian dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 

 


