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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Satu diantara tanaman rempah yang kian menarik situasi pasar dalam negeri 

maupun luar negeri adalah Jahe (Zingiber officinale Rosc.) dan Indonesia sangat 

berpeluang untuk mengembangkan budidaya tanaman ini ditinjau dari segi 

kondisi lingkungan dan sumberdaya yang ada. Menurut Assary (2001), salah satu 

tanaman yang banyak menghasilkan devisa bagi negara adalah tanaman Jahe 

(Zingiber Officinale Rosc), karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 

Nilai ekonomi komoditas ini terletak pada akar tongkatnya yang disebut rimpang, 

yang biasa dikonsumsi sebagai penghangat, bumbu dapur, penambah rasa dan 

sebagai bahan baku obat tradisional (jamu).  

Selain itu dengan adanya industri farmasi dan jamu di Indonesia yang cukup 

banyak sekitar 1.247 unit, maka dibutuhkan jahe yang banyak sebagai pasokan 

bahan baku produk mereka. Hal ini menyebabkan permintaan jahe cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Waridin (2007), kebutuhan domestik jahe 

untuk industri jamu dan bumbu diperkirakan 30.000-35.000 ton pertahun dan 

ekspornya mencapai 14.000-35.000 ton pertahun. Kecenderungan ini dapat 

disikapi sebagai suatu prospek yang baik bagi pengembangan agribisnis jahe. 

Disisi lain terdapat tiga jenis jahe di Indonesia yaitu jahe merah, jahe putih kecil 

(jahe emprit) dan jahe putih besar (jahe gajah). Ketiga jenis jahe ini memiliki 

segmentasi pasar sendiri-sendiri. Misalnya jahe merah dominan dimanfaatkan 

sebagai bahan baku obat-obatan, sementara jahe putih kecil dan jahe gajah banyak 

diserap sebagai bahan baku industri makanan dan minuman.     

Indonesia sendiri memiliki beberapa sentra produksi jahe yaitu Sumatera 

Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Salah satu 

daerah penghasil jahe emprit yang berada di Jawa Tengah yaitu Kabupaten 

Karanganyar. Menurut BPS Jawa Tengah (2013), luas area tanam jahe di 

Kabupaten Karanganyar 1.788.782 m2 dan produksi mencapai 1.791.458 kg 

pertahun.  

Menurut Assary (2001), peluang untuk mengembangkan komoditi jahe sangat 

besar. Namun, dilihat dari produksi dan produktivitas oleh petani masih belum 
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optimal, karena berbagai alasan antara lain cara pengusahaan jahe oleh petani 

masih bersifat tradisional dan sistem pemasaran yang belum memberi keuntungan 

yang adil kepada petani dan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat. Selain itu 

menurut Pribadi (2009), kendala pemasaran yang paling dirasakan oleh petani 

jahe adalah fluktuasi harga jual produk yang sangat tinggi, dimana petani berada 

pada posisi price taker, dan harga jual ditentukan oleh pedagang pengumpul.  

Petani jahe emprit di Kabupaten Karanganyar masih sering mengalami 

kendala usahatani dari budidaya hingga pemasaran. Dalam rangka mengatasi 

masalah tersebut, maka Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar menawarkan 

petani untuk bekerjasama membantu dalam teknik budidaya dan memasarkan 

hasil panen jahe petani. Hal ini dilakukan agar petani tidak kesulitan untuk 

mengembangkan budidaya jahe emprit dan menjual hasil panennya, tetapi tidak 

semua petani mau menjual hasil panennya ke klaster. Maka terbentuklah 

kelompok petani yang ikut klaster biofarmaka dan tidak ikut klaster, dimana 

masing-masing memiliki nilai kelayakan ussahatani dan efisiensi pemasaran yang 

berbeda-beda.        

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah bagaimanakah nilai kelayakan usahatani jahe emprit, apakah 

terdapat perbedaan nilai efisiensi pemasaran baik secara teknis dan ekonomis 

antara petani klaster dan petani non klaster serta faktor apa saja yang mendukung 

efisiensi pemasaran jahe emprit.      

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kelayakan usahatani jahe emprit yang melalui saluran 

pemasaran klaster dan non klaster. 

2. Menganalisis efisiensi pemasaran secara teknis jahe emprit yang melalui 

saluran pemasaran klaster dan non klaster.  

3. Menganalisis efisiensi pemasaran secara ekonomis pada saluran pemasaran  

klaster dan non klaster.  

4. Menganalisis faktor pendukung efisiensi pemasaran jahe emprit yang melalui 

saluran pemasaran klaster dan non klaster.   
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1.3 Signifikansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik 

kepada penulis maupun kepada pembaca. Signifikansi penelitian ini ada 2, yaitu :  

1. Signifikansi Akademis  

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

dalam bidang agribisnis dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka 

pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pemasaran.  

2. Signifikansi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi petani dan lembaga pemasaran serta mengetahui saluran 

pemasaran jahe yang efisien bagi petani. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, adapun hal 

yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian ini adalah petani dan lembaga pemasaran jahe emprit yang 

ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. 

2. Lembaga pemasaran yaitu orang-orang atau pedagang yang terlibat dalam 

proses pemasaran jahe emprit dari petani sampai ke konsumen yakni klaster 

biofarmaka dan non klaster.  

3. Klaster biofarmaka merupakan lembaga yang berperan membimbing petani 

dalam budidaya dan membantu memasarkan jahe, sedangkan non klaster 

merupakan lembaga pemasaran yang meliputi tengkulak, pedagang besar, dan 

pedagang pengecer 

4. Petani klaster adalah petani jahe emprit yang menjadi anggota klaster 

biofarmaka dan menjual hasil panennya ke klater.  

5. Petani non klaster adalah petani jahe emprit yang tidak masuk dalam anggota 

klaster biofarmaka dan menjual hasil panennya ke tengkulak (pedagang 

pengumpul). 

6. Kelayakan usahatani jahe emprit diperoleh dari nilai analisis R/C Ratio 

(Revenue Cost Ratio). 
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7. Analisis R/C ratio, diperoleh dari perbandingan antara total penerimaan 

dibagi total biaya (biaya implisit dan biaya eksplisit) usahatani jahe emprit. 

8. Penerimaan petani, diperoleh dari perkalian jumlah jahe yang dihasilkan 

dengan harga jual jahe emprit pada waktu panen. 

9. Biaya Implisit terdiri dari sewa lahan, pajak tanah, dan tenaga kerja dalam 

keluarga. 

10. Biaya Eksplisit terdiri dari tenaga kerja luar keluarga, bibit, pupuk, sortasi, 

pengemasan dan transportasi. 

11. Keuntungan usahatani, diperoleh dari selisih antara total penerimaan dengan 

total biaya (biaya implisit dan biaya eksplisit). 

12. Efisiensi pemasaran jahe emprit diperoleh dari nilai secara teknis dan 

ekonomis.   

13. Efisiensi pemasaran secara teknis diukur dengan membandingkan biaya 

pemasaran dan nilai produk yang dipasarkan.  

14. Efisiensi pemasaran secara ekonomis diukur dengan melihat nilai persentase 

marjin pemasaran jahe dan nilai farmer’s share.  

15. Marjin pemasaran, diperoleh dari perhitungan selisih harga ditingkat petani 

dan lembaga pemasaran jahe emprit. 

16. Farmer’s share diukur dengan membandingkan harga yang diterima 

produsen dan harga yang diterima konsumen.  

17. Biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan tiap lembaga pemasaran meliputi 

biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya sortasi dan biaya angkut barang.  

18. Keuntungan pemasaran, keuntungan ditiap lembaga pemasaran yang 

diperoleh dari selisih antara marjin dan biaya pemasaran.  

19. Faktor pendukung efisiensi pemasaran meliputi keuntungan pemasaran, harga 

yang diterima konsumen, tersedianya fasilitas fisik, dan kompetisi pasar 

(informasi harga). 
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1.5  Kerangka Pikir 

Pada Gambar 1.1 dibawah ini merupakan gambaran kerangka pikiran dari 

penelitian yang akan dilakukan yaitu:  

 
        Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 


