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RINGKASAN 

 
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 yang ada di 

Indonesia terhadap lebah harus dimanfaatkan sebaik mungkin 

untuk memproduksi madu sebagai bahan pangan. Produksi 

madu harus didukung dengan proses pemasaran yang efisien 

karena pemasaran memegang kunci keberhasilan dalam 

menggali, mempertahankan, dan mengembangkan sumber-

sumber pendapatan suatu usaha. Kurangnya pengetahuan para 

produsen lebah madu di bidang manajemen pemasaran 

membuat mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal. 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 baik dari pihak produsen 

maupun konsumen tidak ada yang merasa dirugikan karena 

selisih harga dari produsen ke konsumen tidak terlalu tinggi. 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai 14 

Agustus sampai 14 September 2014 di Kabupaten Pasuruan. 
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Tujuan penelitian adalah mengetahui saluran pemasara produk 

madu, pengeluaran, penerimaan, keuntungan, dan margin 

pemasaran produk madu masing-masing lembaga pemasaran 

dan saluran pemasaran produk madu yang paling efisien di 

Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilaksanakan di peternakan 

lebah madu di Kabupaten Pasuruan dan lembaga pemasaran 

yang terkait di dalamnya. 

Penelitian dilakukan dengan metode survei penentuan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling untuk 

peternak, untuk pedagang metode yang digunakan adalah 

snowball sampling dan untuk konsumen accidental sampling. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu margin 

pemasaran, farmer’s share, share keuntungan dan share biaya 

pemasaran pada masing-masing lembaga pemasaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan saluran pemasaran 

yang terdapat di Kabupaten Pasuruan ada tiga saluran 

pemasaran yaitu meliputi: 1. Produsen/Peternak  Pedagang 

Besar  Pedagang pengecer (Retailer)  Konsumen, 2. 

Produsen/PeternakPedagang BesarKonsumen, 3. 

Produsen/PeternakKonsumen. 

Fungsi pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran 

meliputi fungsi penjualan, pembelian, penyimpanan, 

pengangkutan, penanggungan resiko, transportasi dan 

informasi pasar. Tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari 

margin pemasaran yang diperoleh beragam dan tidak merata. 

Nilai R/C Ratio masing-masing lembaga adalah peternak 1,35, 

pedagang besar 1,26, dan pedagang pengecer 1,12. Margin 

pemasaran yang terbentuk pada saluran pola I, saluran 

pemasaran pola II dan saluran pemasaran pola III masing-

masing adalah sebesar;Rp. 50.617,3,-/botol, Rp. 43.263,11,-

/botol dan Rp.33.263,11,-/botol. Share harga yang diterima 

peternak produsen/produsen pada masing-masing pola adalah 

sebesar 60,31% pada pola I, pola II  65,58%, dan pola III 

100%. Share biaya pemasaran masing-masing lembaga 

pemasaran adalah pola I : peternak 8,94%, pedagang besar 

34,89%, pedagang pengecer 31,88%. Pola II : peternak 8,94%, 

pedagang besar 27,16%. Pola III : peternak 100%. Share 
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keuntungan masing-masing lembaga pemasaran adalah pola I : 

peternak 91,06%, pedagang besar 65,11%, pedagang pengecer 

69,12%. Pola II : peternak 91,06%, pedagang besar 72,84%. 

Pola III : peternak 100%. Nilai efisiensi pemasaran pola I, pola 

II dan pola III adalah 0,077, 0,095 dan 0,031.  

Disimpulkan bahwa terdapat III jalur pemasaran produk 

madu di Kabupaten Pasuruan yakni: jalur pemasaran I dimulai 

dari peternak ke pedagang besar ke Retailer dan konsumen 

akhir, jalur pemasaran II dimulai dari peternak ke pedagang 

besar ke konsumen akhir, jalur pemasaran III dari peternak 

langsung ke konsumen. Pemasaran langsung adalah jalur yang 

paling efisien dalam pemasaran produk madu di Kabupaten 

Pasuruan berdasarkan indikator pemasaran: nilai margin 

pemasaran yang paling rendah Rp. 33.282,75,-/botol, share 

harga 100%, share keuntungan 96,16%, share biaya 

pemasaran 3,84% dan nilai efisiensi pemasaran 0,03. 

Perbandingan tingkat efisiensi pemasaran pada jalur 

pemasaran pola II 0,18 dan efisiensi pemasaran pola I 0,23. 

Indikator pemasaran pola II: margin pemasaran Rp. 

43.282,75,-, Share harga 64,77%, Share biaya pemasaran 

peternak 9,37% dan pedagang besar 26,54%, Share 

keuntungan peternak 90,63% dan pedagang besar 73,46%. 

Indikator pemasaran pola I: margin pemasaran Rp. 50.636,94,-

, Share harga 59,57%, Share biaya pemasaran peternak 9,37%, 

pedagang besar 33,87% dan retailer 30,88%. Share 

keuntungan peternak 90,63%, pedagang besar 66,13% dan 

retailer 69,12%.  Saran peternak harus mengetahui harga pasar 

dan juga maningkatkan pola penjualan langsung ke konsumen 

sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Penjualan langsung dapat dilaksanakan dengan cara penjualan 

online sehingga dapat menjual dalam skala yang lebih banyak 

dengan biaya yang sedikit. 

 


