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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Desa Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan profil Desa Sambirejo, yaitu meliputi letak 

geografis, keadaan tanah, luas penggunaan lahan dan keadaan pertanian. Pada 

bagian ini juga diuraikan tentang gambaran umum keadaan penduduk meliputi 

umur, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan di Desa Sambirejo. Deskripsi ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang mendasari 

perkembangan pertanian di Desa Sambirejo pada umumnya dan tentang 

pemasaran jahe emprit di Desa Sambirejo pada khususnya.    

4.1.1 Letak Geografis Desa Penelitian 

Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang banyak menghasilkan jahe 

terutama jahe putih kecil (jahe emprit). Desa Sambirejo secara administrasi 

termasuk dalam wilayah Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, 

Provinsi Jawa Tengah. Desa Sambirejo memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut :   

a. Sebelah Utara  : Kelurahan Bolong 

b. Sebelah Selatan  : Desa Tugu  

c. Sebelah Barat  : Desa  Sukosari 

d. Sebalah Timur  : Desa Blorong   

Secara geografis Desa Sambirejo memiliki data orbitrasi (jarak dari pusat 

pemerintahan) adalah sebagai berikut : 

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 km 

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 6 km 

c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 122 km    

Berdasarkan data monografi Desa Sambirejo 2014, luas Desa Sambirejo 

adalah 346,8570 Ha yang terbagi menjadi 4 dusun meliputi Dukuh Ngelosari, 

Kleco, Dondong dan Gembong yang terdiri 6 RW, dan 28 RT. Luas tanah tersebut 

digunakan untuk berbagai keperluan baik jalan, sawah, pemukiman, bangunan 

umum, pemakaman dan peternakan. Desa Sambirejo mempunyai keadaan tanah 

yang masuk golongan dataran rendah dengan ketinggian 110 meter diatas 



18 
 

 
 

permukaan laut, sedangkan suhu udara rata-rata yang dimiliki adalah 26°C dengan 

curah hujan sebesar 34mm/th. 

4.1.2 Keadaan Tanah dan Luas Penggunaan Lahan 

Luas keseluruhan Desa Sambirejo adalah 346,8570 Ha yang merupakan 

tanah merah. Jenis penggunaan lahan desa sambirejo dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Luas Dan Penggunaan Lahan Desa Sambirejo   

Bentuk penggunaan lahan Luas (Ha) Persentase 

Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan  

Pemukiman, pabrik, bangunan umum. 

Tanah bengkok pamong desa  

Sawah kas desa 

DAM  

Pompa air (mesin) 

Lain-lain (jalan.sungai dll) 

106,5570 

119,7030 

15,7615 

2,8935 

0,5 

0,02 

102,4170 

30,72 

34.50 

0,45 

0,08 

0,05 

0.02 

29,52 

Jumlah 346,8570 100% 

Sumber: Data Monografi Desa Sambirejo, 2014 

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa lahan di Desa Smbirejo saat ini penggunaan 

tanah sudah bergeser menjadi pemukian, pabrik dan bangunan umum. Lahan yang 

digunakan untuk bidang bertanian sudah dialih fungsikan menjadi bangunan-

banguanan baru untuk rumah penduduk yang kian bertambah, pabrik-pabrik 

disekitar desa dan tempat berjualan. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan peduduk Desa Sambirejo adalah menjadi buruh pabrik dan 

berdagang.  

4.1.3 Keadaan Penduduk  

Penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan subyek dalam 

pembangunan yang harus mengenal karakteristiknya. Berdasarkan data dari kantor 

Desa Sambirejo, diperoleh rincian data penduduk yang dijabarkan sebagai berikut. 

4.1.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur  

 Jumlah penduduk Desa Sambirejo sampai bulan desember 2014 adalah 

sebanyak 3.857 jiwa yang terdiri dari 1933 laki-laki dan 1.924 perempuan dengan 

jumlah kepala keluarga 1.134 KK. Adapun distribusi penduduk berdasarkan umur 

dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur  

Kelompok umur (tahun) Jumlah (jiwa) Persen (%) 

Usia 0-15 

Usia 16-65 

Usia 65 keatas 

1.062 

2.686 

109 

28% 

70% 

2% 

Jumlah 3.857 100% 

Sumber : Data Monografi Desa Sambirejo, 2014 

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif pada usia 

16–65 tahun adalah 2.686 orang (70%) dan penduduk yang tidak produktif pada 

usia 0-15 tahun 1.062 orang (28%) serta pada usia 65 tahun keatas sebanyak 109 

orang (2%). Dari data diatas jika dikaitkan dengan jumlah kepala keluarga yang 

ada di Desa Sambirejo yaitu sebesar 1.134 KK, maka setiap keluarga rata-rata 

mempunyai anggota keluarga sebanyak 4 orang.    

4.1.3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Desa Sambirejo cukup beragam, selain 

bertani penduduk Desa Sambirejo juga bekerja diluar sektor pertanian yaitu 

sebagai Pegawai Negeri Sipil, peternakan, pedagang, wirausaha dan lain-lain. 

Adapun distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada 

Tabel 4.3.  

Tabel 4.3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

Mata pencaharian Jumlah (jiwa) Persen (%) 

Pegawai Negeri Sipil  

TNI 

Karyawan swasta  

Pedagang  

Petani  

Buruh bangunan  

Buruh tani  

Pensiunan  

Peternak  

Jasa  

Pengrajin  

Pekerja seni  

Lain-lain  

Tidak bekerja  

21 

1 

381 

37 

453 

179 

265 

4 

745 

38 

6 

1 

217 

31 

1% 

0% 

16% 

2% 

19% 

8% 

11% 

0% 

31% 

2% 

0% 

0% 

9% 

1% 

Jumlah 2379 100% 

Sumber: Data Monografi Desa Sambirejo, 2014 
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Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai 

peternak yaitu 453 orang (31%), dan petani yaitu 453 orang (19%). Hal ini 

menunjukkan bahwa penduduk Desa Sambirejo masih menggantungkan hidupnya 

pada sektor pertanian.  

4.1.3.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sambirejo cukup beragam, baik 

lulusan pendidikan umum, khusus dan tidak sekolah. Untuk lebih jelasnya 

distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) Persen (%) 

Taman Kanak-kanak  

Sekolah Dasar 

SMP 

SMA 

Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1) 

Pasca Sarjana (S2) 

Khursus keterampilan 

Tidak lulus SD 

Tidak sekolah  

175 

1.587 

645 

172 

20 

17 

2 

8 

12 

1 

7% 

60% 

24% 

7% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Jumlah 2.639 100% 

Sumber : Data Monografi Desa Sambirejo, 2014 

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Sambirejo 

telah mengeyam pendidikan formal, dan penduduknya dominan paling banyak 

lulusan SD sebanyak 1.587 (60%).  

4.1.4 Keadaan Pertanian  

Lokasi penelitian yaitu Desa Sambirejo dengan lahan yang seluas 346,8570 

Ha, sebagian digunakan untuk lahan pertanian seluas 125,21 Ha. Untuk lebih 

jelasnya penggunaan lahan pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Penggunaan Lahan Pertanian  

Bentuk penggunaan  Luas lahan (Ha)  

Sawah irigasi sederhana  

Sawah tadah hujan  

Tegalan/kebun 

56,5200 

50,0370 

2,8935  

Jumlah 125,212 

Sumber : Profil GAPOKTAN Desa Sambirejo, 2014 
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Jenis tanaman yang biasanya diusahakan petani adalah padi yang 

menggunakan pola tanam sawah tadah hujan, selain itu ada tanaman lain seperti 

kunyit, jahe putih kecil (jahe emprit) dan temulawak ditanam dengan pola 

tumpangsari. Pertanian yang dilakukan di Desa Sambirejo memiliki pola 

pergiliran usahatani yang cenderung tetap tiap tahunnya. Menurut Paimin (1991) 

menyatakan bagi petani yang menanam jahe sebagai penghasilan keluarga, pola 

tanam menggunakan tumpangsari memang menguntungkan. Dengan melakukan 

tumpangsari bersama tanaman lain yang usia panennya lebih muda dapat 

memberikan penghasilan bagi petani selama menunggu hasil tanaman jahenya. 

Pertanian di Desa Sambirejo memiliki pola pergiliran usahatani yang cenderung 

tetap tiap tahunnya dan tanaman yang biasanya ditumpangsarikan dengan jahe 

diantara lain jagung, kacang tanah, cabai rawit dan ketela pohon.  

4.2 Saluran Dan Lembaga Pemasaran Jahe Emprit Di Desa Sambirejo  

Menurut Limbong dan Sitorus (1987) dalam Assary (2001) mendefinisikan 

saluran tataniaga sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk menyampaikan 

barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen yang didalamnya terlibat 

beberapa lembaga tataniaga yang menjalankan fungsi tataniaga. Gambaran 

mengenai saluran pemasaran jahe emprit di Desa Sambirejo dapat dilihat pada 

Gambar 4.1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Saluran Pemasaran Jahe Emprit Di Desa Sambirejo 
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Keterangan : 

a. Pada saluran yang petani klaster terdiri dari 18 responden petani jahe emprit, 

klaster yang berlokasi di dalam desa dan pabrik jamu berlokasi di luar 

kabupaten.  

b. Pada saluran yang petani non klaster terdiri dari 12 responden petani jah 

emprit, tengkulak berlokasi di luar desa, pedagang besar berlokasi di luar 

kecamatan dan pedagang pengecer berlokasi di luar kabupaten.  

  

     Proses transaksi pada saluran pemasaran petani klaster, petani langsung 

datang ke klaster. Biasanya cara petani mengantarkan jahe emprit ke Klaster 

adalah dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan sendiri baik roda dua 

ataupun roda 4. Biasanya proses transaksi juga dilakukan secara tunai saat petani 

datang ke pedagang besar menjual hasil panen. Setelah semua jahe emprit  

dikumpulkan lalu dibersihkan dan disortasi sebelum dikirim ke pabrik jamu. 

Biasanya jahe emprit basah yang dikirim ke pabrik sesuai dengan permintaan 

pabrik dan pengiriman menggunakan truk karena dalam jumlah banyak.  

 Proses transaksi pada saluran pemasaran petani non klaster dilakukan di 

rumah petani. Biasanya transaksi jual beli dilakukan secara tunai saat tengkulak 

datang rumah petani untuk membeli jahe emprit. Transaksi jual beli juga 

dilakukan secara tunai saat tengkulak mengambil jahe emprit ke petani. Setelah 

jahe emprit  dari para petani dikumpulkan oleh tengkulak kemudian menjual 

jahenya ke pedagang besar lalu ke pedagang pengecer yang ada di pasar. Biasanya 

pedagang besar sudah memiliki langganan masing-masing sehingga jahe yang 

diantar ke pedagang pengecer yang di pasar ataupun klinik pengobatan sesuai 

dengan permintaan pedagang pengecer. 

4.3 Karakteristik Petani Responden 

 Dalam penelitian ini petani responden adalah petani jahe emprit yang ada di 

Desa Sambirejo. Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik petani responden 

akan diuraikan berdasarkan umur petani, tingkat pendidikan, dan lama 

berusahatani. Karakteristik petani responden selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.6.    
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Tabel 4.6 Karakteristik Responden Petani  
Uraian  Kategori Klaster Non Klaster Sig 

Uji T   Jumlah Persen Jumlah Persen 

Umur 30-40tahun 

41-50tahun 

51-60tahun 

>60tahun 

2 

5 

6 

5 

11% 

28% 

33% 

28% 

0 

4 

4 

4 

0% 

33% 

33% 

33% 

 

Total 18         100%                12 100%  

Rata-rata umur 53tahun 58 tahun 0,205ns 

Pendidikan  SD 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 

7 

3 

4 

1 

3 

39% 

17% 

22% 

6% 

17% 

5 

6 

1 

0 

0 

39% 

17% 

22% 

6% 

17% 

 

Total 18 100% 12 100%  

Rata-rata pendidikan SMP SD 0,142ns 

Lama  

Usahatani 

1-5tahun 

6-10tahun 

>10tahun 

14 

3 

1 

78% 

17% 

6% 

8 

3 

1 

67% 

25% 

8% 

 

Total   18 100% 12 100%  

Rata-rata lama usahatani 4 tahun 5 tahun 0,740ns 

Luas Lahan 100-1000m2 

1001-

2000m2 

>2000m2 

7 

 

7 

4 

39% 

 

39% 

22% 

9 

2 

1 

75% 

 

17% 

8% 

 

Total  18 100% 12 100%  

Rata-rata luas lahan 1861m2 1279m2 0,173ns 

Sumber: Analisis Data Primer, 2015 

Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 
ns) tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

 

 

a. Umur Responden   

Menurut Widiarti (2010), umur merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh pada keberhasilan suatu usaha. Ditinjau dari segi umur, tenaga kerja 

produktif umumnya berada pada selang 25 hingga 40 tahun, sedangkan jika 

kurang atau lebih dari selang umur tersebut akan tergolong sebagai tenaga kerja 

kurang produktif tetapi masih termasuk dalam usia kerja. Berdasarkan Tabel 4.6 

dapat diketahui bahwa petani klaster sebagian besar berusia 50-60 tahun sebanyak 

33%, dimana rata-rata umur petani klaster adalah 53 tahun. Hal ini karena petani 

menjadikan usahatani jahe sebagai usaha sampingan selain usahatani padi, dan 

bekerja sebagai karyawan swasta atau buruh pabrik.  

 Sedangkan berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa petani non klaster 

sebagian besar berusia 50 tahun ketas sebanyak 33%, dimana rata-rata umur 

petani non klaster adalah 58 tahun. Hal ini karena menjadikan usahtani jahe 



24 
 

 
 

sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan pada usia 50 tahun keatas hanya sebagai 

petani dan petani mulai tertarik untuk usahatani jahe emprit dimana, petani yang 

menanam jahe bisa ditumpangsarikan dengan tanaman lain sehingga bisa 

menambah pemasukkan petani.  

 

b. Tingkat Pendidikan Responden  

 Menurut Widiarti (2010), pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap pola pikir petani dalam menjalankan usahatani dan pengambilan 

keputusan dalam hal pemasaran jahe yang diproduksinya. Selain itu, pendidikan 

juga akan berpengaruh dalam penyerapan inovasi yang dapat diterapkan dalam 

kegiatan usahataninya. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan petani klaster dapat dikatakan tergolong sedang, dimana rata-rata 

pendidikan petani sampai jenjang pendidikan lulusan SMP. Selain itu terdapat 

variasi tingkat pendidikan petani hampir merata dari SD sampai sarjana. 

Sedangkan tingkat pendidikan petani non klaster dapat dikatakan tergolong 

rendah dimana rata-rata petani sampai pada jenjang pendidikan hanya lulusan SD.   

Menurut Widiarti (2010), pendidikan petani berpengaruh pada daya serap 

petani terhadapnya teknologi baru yang berhubungan dengan usahatani maupun 

pemasaran jahe. Pendidikan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi modal bagi 

petani untuk memperhatikan keadaan pasar, harga yang terjadi dan pemilihan 

pedagang yang membeli jahenya dengan harga tinggi untuk mendapatkan 

keuntungan yang banyak. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Subagio 

dan Menoppo (2011), dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

semakin berkembang pola berpikirnya, sehingga dapat dengan mudah mengambil 

keputusan dalam melakukan sesuatu dengan baik termasuk keputusan dalam 

kegiatan usahatani.  

c. Lama berusahatani jahe  

 Menurut Widiarti (2010), lama usahatani jahe merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap usahatani jahe emprit tersebut. Semakin lama usahatani jahe 

yang dilakukan, mengindikasikan bahwa pelaku dari usahatani jahe semakin 

paham tentang usahatani yang dijalankannya. Berdasarkan Tabel 4.6, dapat 

diketahui bahwa petani non klaster dan klaster dapat dikatakan belum banyak 
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memiliki pengalaman berusahatani jahe emprit, dimana rata-rata responden petani 

dari dua tipe saluran memiliki pengalaman lama usahataninya baru 5 tahun. 

Sedangkan petani yang sudah banyak memiliki pengalaman berusahatani jahe 

emprit lebih dari 5 tahun hanya sedikit.  

Menurut Subagio dan Menoppo (2011), petani yang lebih berpengalaman 

dalam menangani usahatani cenderung akan lebih selektif dalam memilih dan 

menggunakan jenis inovasi teknologi yang akan diterapkannya, daripada petani 

yang pengalamannya masih kurang (rendah). Pengalaman berusahatani 

memegang peranan penting dalam upaya mengefisienkan faktor-faktor produksi 

yang akan digunakan dalam kegiatan usahatani. Berkembangnya usahatani jahe 

dipengaruhi dengan adanya beberapa kelompok tani dan klaster yaitu lembaga 

yang berperan untuk membimbing dalam kegiatan usahatani, menampung hasil 

panen dan membantu menyalurkan produk. 

d. Luas Lahan 

Menurut Subagio dan Menoppo (2011), luas lahan garapan berpengaruh 

terhadap produktivitas usahatani dimanausahatani dengan luas lahan yang lebih 

besar akan memiliki produktivitas yang relatif lebih tinggi daripada usahatani 

dengan luas lahan yang lebih kecil. 

 Luas lahan garapan petani responden bervariasi mulai dari petani yang 

memiliki luas lahan garapan yang lebih dari 2000 m2 hingga petani yang memiliki 

luas lahan garapan kurang dari 1000m2. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui 

bahwa rata-rata luas lahan responden tiap saluran berbeda-beda pada saluran 

petani klaster memiliki rata-rata luas lahan banyak mencapai 1861m2. Sedangkan 

saluran petani non klaster memiliki rata-rata luas lahan lebih sedikit yaitu 1279 m2  

4.4 Analisis Usahatani Jahe  

Menurut Widiarti (2010), usahatani jahe merupakan langkah awal sebelum 

terjadinya proses pemasaran jahe hingga ke konsumen. Petani sebagai produsen 

berusaha untuk membudidayakan jahe, agar jahe yang dihasilkan dapat diterima 

konsumen. Menurut Rukmana (2000), analisis usahatani dapat memberikan 

gambaran mengenai besarnya biaya yang diperlukan dan besarnya pemasukkan 

serta keuntungan yang diperoleh dalam usahatani jahe. Pada bagian ini diuraikan 
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mengenai analisis usahatani jahe yang terdiri dari penerimaan, biaya usahatani dan 

biaya pemasaran, dan keuntungan yang diperoleh petani. Berikut analisis rata-rata 

usahatani jahe emprit dari dua tipe saluran pemasaran dalam satuan rupiah per 

hektar per musim tanam dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Analisis Usahatani Jahe Emprit Antar Saluran Pemasaran 
Uraian    Klaster 

(Rp/Hektar/MT) 

 Non Klaster 

(Rp/Hektar/MT) 

Sig Uji T 

 

Penerimaan  72.500.000,00  58.750.000,00 0,001* 

Biaya implisit 

1. Pajak tanah 

2. TKDK 

Total biaya implisit 

 

168.056,00 

5.855.556,00 

6.023.612,00 

  

143.333,00 

10.729.167,00 

10.872.500,00 

 

0,126ns 

0,113ns 

0,115ns 

Biaya eksplisit  

1. Bibit 

2. Pupuk Phonska 

3. Pupuk Urea 

4. Pupuk Organik Padat 

5. Pupuk Organik Cair 

6. Pupuk Kandang 

7. Dolomit 

8. TKLK 

9. Pengemasan  

10. Bensin  

11. Sewa Transport  

Total biaya eksplisit 

 

6.666.667,00 

135.000,00 

125.000,00 

2.819.444,00 

233.333,00 

2.750.000,00 

33.333,00 

11.913.889,00 

117.778,00 

56.667,00 

55.556,00 

24.906.667,00 

  

4.425.000,00 

373.333,00 

0,00 

2.316.667,00 

58.333,00 

2.958.333,00 

0,00 

4.850.000,00 

8.333,00 

0,00 

0,00 

14.990.000,00 

 

0,404ns  

0,164ns 

0,250ns 

0,644ns 

0,188ns 

0,776ns 

0,424ns 

0,039* 

0,126ns 

0,000* 

0,424ns 

0,035* 

Total biaya  30.930.279,00  25.862.500,00 0,055ns 

Keuntungan 41.569.721,00  32.887.500,00 0,076ns 

R/C 2,34  2,27 0,799ns 

Sumber : Analisis Data Primer, 2015 
Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

ns) tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

 

Hasil panen jahe petani pada masing-masing saluran hampir sama yaitu rata-

rata menghasilkan jahe emprit sekitar 8-10ton/ha. Hasil penelitian ini senada 

dengan penelitian Paimin (1991), hasil panen jahe tergantung pada jenis, 

lingkungan dan perawatannya, hanya saja dari hasil penelitian secara umum hasil 

panen jahe emprit (putih kecil) berkisar 8-15 ton/ha. Menurut Paimin (1991), 

mengatakan besarnya penerimaan diperoleh dari hasil kali produksi dengan harga. 

Berdasarkan hasil perhitungan di Tabel 4.7 diketahui rata-rata penerimaan petani 

klaster lebih banyak (Rp 72.500.000,00/ha) dibandingakan dengan rata-rata 

penerimaan petani non klaster (Rp 58.750.000,00/ha). Hal ini disebabkan pada 
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harga jual jahe petani klaster lebih tinggi yaitu Rp 7.500,00/kg sedangkan harga 

jual jahe petani non klaster rendah Rp 6.000 - 7.000,00/kg.   

Menurut Paimin (1991), mengatakan besarnya pengeluaran berasal dari 

biaya-biaya selama proses produksi. Untuk melihat perbandingan persentase 

biaya-biaya yang dikeluarkan petani dalam usahatani jahe emprit pada dua tipe 

saluran, dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 4.2 Struktur Biaya Usahatani Jahe Emprit Petani Klaster  

      

Gambar 4.3 Struktur Biaya Usahatani Jahe Emprit Petani Non Klaster 

 

Dari Gambar 4.2 diketahui persentase biaya yang dikeluarkan petani klaster, 

biaya usahatani paling banyak adalah untuk tenaga kerja baik tenaga kerja dalam 

keluarga (TKDK) sebanyak 18,93% maupun tenaga kerja luar keluarga (TKLK) 

sebanyak 38,52%. Saluran petani klaster lebih banyak menggunakan tenga kerja 

luar keluarga karena sebagain besar responden bekerja sebagai karyawan swasta 

atau buruh pabrik dan bertani hanya sebagai usaha sampingan sehingga mereka 

menggunakan tenaga kerja luar keluarga untuk mengelola lahannya. Biaya sarana 
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produksi paling banyak dikeluarkan untuk pupuk sebanyak 19,60% karena petani 

klaster banyak membeli pupuk organik baik padat maupun pupuk organik cair 

untuk budidaya jahe emprit. 

Selain itu biaya pemasaran yaitu sebanyak 0,74% dikeluarkan petani untuk 

biaya pengemasan, bensin dan sewa transportasi, karena pada saluran petani 

klaster membeli karung dan mengantarkan hasil panen jahenya ke klaster dengan 

menggunakan kendaraan sendiri maupun menyewa. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa biaya usahatani yang paling banyak dikeluarkan petani yaitu pada saluran 

petani klaster dibandingkan saluran petani non klaster. Sedangkan biaya 

pemasaran yang paling banyak dikeluarkan petani yaitu pada saluran pemasaran 

petani klaster dibandingkan saluran petani non klaster.   

Dari Gambar 4.3 diketahui persentase biaya yang dikeluarkan petani non 

klaster, biaya usahatani paling banyak adalah untuk tenaga kerja baik tenaga kerja 

dalam keluarga (TKDK) sebanyak 41,49% maupun tenaga kerja luar keluarga 

(TKLK) sebanyak 18,75%. Pada saluran petani non klaster lebih banyak 

menggunakan tenga kerja dalam keluarga karena mata pencaharian mereka adalah 

bertani. Selain itu untuk bibit petani mengeluarkan biaya yaitu 17,11% hanya 

sedikit karena ada petani membuat bibit sendiri, biasanya petani sengaja 

menyisihkan jahe yang ditanam untuk dijadikan bibit dan juga ada beberapa yang 

membeli karena saat panen semua jahe dijual. Sedangkan dolomit yaitu 0,00% 

karena petani tidak menggunakan dolomit saat proses budidaya jahe emprit.  

Biaya sarana produksi paling banyak dikeluarkan petani adalah untuk pupuk 

sebanyak  22,07% yang terdiri dari pupuk organik padat, pupuk phonska, pupuk 

organik cair dan pupuk kandang untuk budidaya jahe emprit. Sedangkan untuk 

biaya pemasaran petani mengeluarkan biaya yaitu 0,03% karena pengemasan jahe 

terkadang hanya menggunakan karung bekas pupuk ataupun jika tidak ada petani 

membeli karung. Biasanya tengkulak yang datang ke rumah petani untuk 

mengambil jahe sehingga petani hanya mengeluarkan biaya sedikit hanya untuk 

karung saja. Hal ini senada dengan penelitian Ermiati (2010) bahwa biaya terbesar 

yang harus dikeluarkan oleh petani adalah biaya tenaga kerja dan sarana produksi.  

Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh petani yaitu dengan melihat 

dari selisih antara jumlah penerimaan dengan total biaya (implisit dan eksplisit). 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa petani yang memperoleh rata-rata 

keuntungan yang paling besar adalah petani klaster yaitu sebanyak Rp 

41.569.721,00/ha dibandingkan petani non klaster (Rp 32.887.500,00/ha). Petani 

klaster memperoleh keuntungan paling banyak karena petani klaster memperoleh 

penerimaan paling banyak dengan total biaya yang dikeluarkan sedikit sehingga 

memperoleh keuntungan yang banyak. Sedangkan petani non klaster memiliki 

keuntungan sedikit, dikarenakan biaya yang dikeluarkan banyak sementara 

penerimaan lebih sedikit dibandingkan penerimaan petani klaster. Berdasarkan 

hasil penelitian Balkis dkk (2015) petani memperoleh pendapatan bersih 

(keuntungan) dari usahatani jahe putih kecil (jahe emprit) sebesar Rp 

28.547.500,00/ha. Melihat dari keuntungan rata-rata yang diperoleh dari dua tipe 

saluran, maka petani yang memilih saluran klaster memperoleh keuntungan yang 

lebih banyak. 

Selanjutnya oleh karena ada dua macam kelompok sampel yang dibedakan 

oleh satu faktor yaitu saluran pemasaran, maka dilakukan analisis secara statistik 

dengan uji independent sampel t-test. Berdasarakan Tabel 4.7 diketahui bahwa 

perbandingan rata-rata penerimaan petani klaster dan non klaster terbukti berbeda 

nyata. Hal ini sesuai dasar pengambilan keputusan uji independent sampel t-test 

jika nilai sig.(2tailed) sebesar 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak 

dan Ha diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata 

penerimaan petani klaster dan petani non klaster.  

Selain itu berdasarakan Tabel 4.7 diketahui bahwa untuk perbandingan total 

biaya petani yang terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit terbukti tidak 

berbeda nyata antara petani klaster dan non klaster. Hal ini sesuai dasar 

pengambilan keputusan uji independent sampel t-test jika nilai sig.(2tailed) 

sebesar 0,055 > 0,05 maka dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata total biaya petani klaster dan 

non klaster. Hal ini didukung melihat dari beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan 

petani klaster dan non klaster tidak berbeda jauh.     

Sedangkan perbandingan nilai keuntungan antara petani klaster dan non 

klaster, berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa petani klaster dan petani non 

klaster tidak terbukti berbeda nyata. Hal ini sesuai dasar pengambilan keputusan 
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uji independent sampel t-test jika nilai sig.(2tailed) sebesar 0,076 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya bahwa tidak ada 

perbedaan antara rata-rata total biaya petani klaster dan non klaster.  

 

4.5 Analisis Kelayakan Usahatani Jahe   

Selanjutnya untuk mengetahui kelayakan dari usahatani jahe emprit di Desa 

Sambirejo ini, perlu dilakukan analisis R/C ratio yang merupakan singkatan dari 

Revenue Cost Ratio atau dikenal sebagai pembanding antara penerimaan dan 

pengeluaran. Menurut Irwan dkk (2012) menyatakan bahwa, jika nilai R/C ratio 

<1, artinya usahatani tersebut tidak layak untuk diusahakan. Sedangkan jika nilai 

R/C ratio >1, maka usahatani tersebut layak untuk diusahakan.  

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa petani klaster memiliki nilai rata-rata 

R/C ratio yaitu 2,34 dan petani non klaster memiliki rata-rata R/C ratio yaitu 2,27. 

Nilai rata-rata R/C ratio paling tinggi adalah petani klaster dibandingkan nilai 

rata-rata R/C ratio petani non klaster. Hal ini karena melihat dari perbandingan 

rata-rata jumlah penerimaan petani klaster paling banyak Rp 72.500.000,00/ha 

dengan rata-rata jumlah pengeluaran sedikit yaitu Rp 30.930.279,00/ha maka 

memperoleh nilai R/C ratio paling tinggi. Sedangkan pada petani non klaster  

memiliki nilai R/C ratio paling rendah karena melihat dari perbandingan rata-rata 

jumlah penerimaan petani saluran 2 paling sedikit yaitu Rp 58.750.000,00/ha 

dengan rata-rata jumlah biaya yang dikeluarkan banyak yaitu Rp 

25.862.500,00/ha maka memperoleh nilai rata-rata R/C ratio paling rendah.     

Dengan demikian hipotesis mengenai nilai kelyakan petani klaster lebih 

tinggi dari nilai kelayakan non klaster dapat diterima. Hal ini senada dengan 

penelitian menurut Balkis dkk (2015), yang menyatakan bahwa hasil analisis R/C 

dari usahatani jahe putih kecil diperoleh berkisar antara 1,22-2,34, yang berarti 

nilai R/C Ratio > 1 sehingga dapat dikatakan usahatani jahe putih kecil (jahe 

emprit) yang dilakukan petani adalah efisien (layak untuk diusahakan).   

Selain itu dari hasil penelitian ini nilai rata-rata R/C ratio petani klaster yaitu 

2,34 berarti, jika setiap Rp 1.000,00 biaya produksi yang dikeluarkan maka 

penerimaan yang diperoleh petani adalah Rp 2.340,00. Sedangkan nilai rata-rata 

R/C ratio petani non klaster yaitu 2,27 berati, jika setiap Rp 1.000,00 biaya 
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produksi yang dikeluarkan maka penerimaan yang diperoleh petani adalah Rp 

2.270,00. Hal ini senada dengan hasil penelitian menurut Balkis dkk (2015), rata-

rata nilai R/C ratio sebesar 1,59 yang berarti jika biaya produksi dikeluarkan 

setiap Rp 1.000,00, maka penerimaan yang diperoleh petani adalah Rp 1.590,00. 

Dengan kata lain usaha tani jahe putih yang dilakukan petani adalah efisien 

(menguntungkan). 

Selanjutnya oleh karena ada dua macam kelompok sampel yang dibedakan 

oleh satu faktor yaitu saluran pemasaran, maka dilakukan analisis secara statistik 

dengan uji independent sampel t-test. Berdasarakan Tabel 4.7 diketahui bahwa 

perbandingan nilai kelayakan usahatani antara petani klaster dan non klaster 

terbukti tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai dasar pengambilan keputusan uji 

independent sampel t-test jika nilai sig.(2tailed) sebesar 0,799 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata nilai kelayakan usahatani petani klaster dan petani non 

klaster.  

 

4.6 Analisis Efisiensi Pemasaran  

 Menurut Soekartawi (2002) dalam Widiarti (2010), efisiensi pemasaran 

terdiri dari efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Untuk mengetahui nilai 

efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis pemasaran jahe emprit pada masing-

masing saluran pemasaran klaster dan non klaster dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Analisis Efisiensi Teknis Dan Ekonomis Pemasaran Antar Saluran 

Pemasaran 
Uraian Klaster   Non Klaster Sig Uji T 

a. a.   Biaya Pemasaran (Rp/kg) 

b. Nilai Produk Yang Dipasarkan(Rp/kg) 

c. Harga Jual Ditingkat Petani (Rp/kg) 

d. Harga Beli Konsumen (Rp/kg) 

Efisiensi Teknis Pemasaran (a/b x 100%) 

Efisiensi Ekonomis Pemasaran : 

e. Marjin Pemasaran (d-c)/d x 100% 

f. Farmer's Share 1-(d-c)/d x 100% 

20,50 

8.125,00 

7.500,00 

8.125,00 

0,25% 

 

7,59% 

92,31% 

 0,83 

11.166,67 

6.416,67 

11.166,67 

0,01% 

 

42,54% 

57,46% 

0.049* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.032* 

 

0.000* 

0.000* 

 Sumber : Analisis Data Primer, 2015 
Keterangan: *) berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 

ns) tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 95% 
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a. Efisiensi Teknis  Pemasaran  

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa persentase efisiensi teknis 

terendah yaitu petani non klaster sebesar 0,01% jika dibandingakan petani klaster 

sebesar 0,25% . Hal ini disebabkan petani non klaster yang memilih menjual ke 

tengkulak (pedagang pengumpul) tidak mengeluarkan biaya pemasaran yang 

banyak hanya membeli karung, dan juga tengkulak yang datang ke rumah petani 

mengambil jahe. Sedangkan petani klaster yang memilih menjual langsung ke 

klaster mengeluarkan biaya untuk pengemasan (karung), bensin dan sewa 

transportasi. Dengan demikian hipotesis mengenai saluran pemasaran yang efisien 

berdasarkan efisiensi teknis akan menciptakan nilai efisiensi teknis terendah, 

dapat diterima. 

b. Efisiensi Ekonomis Pemasaran  

Selanjutnya menurut Daniel (2004) dalam Widiarti (2010), marjin pemasaran 

adalah selisih antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang 

diterima dalam proses pemasaran tersebut. Makin panjang saluran pemasaran 

maka makin banyak lembaga pemasaran yang terlibat. Dari Tabel 4.8 diketahui 

marjin pemasaran petani terendah yaitu petani klaster sebanyak 7,69% jika 

dibandingkan dengan petani non klaster sebanyak 42,54%. Hal ini disebabkan 

petani yang memilih menjual ke klaster memiliki perbandingan harga beli 

konsumen Rp 8.125,00 perkg dengan harga jual ditingkat petani Rp 7.500,00 

perkg, yang selisihnya tidak berbeda banyak sehingga menciptakan nilai marjin 

yang rendah.  

Sebaliknya petani yang memilih menjual ke tengkulak memiliki 

perbandingan harga beli konsumen Rp 11.166,67 perkg dengan harga jual 

ditingkat petani Rp 6.416,67 perkg yang selisihnya berbeda banyak sehingga 

menciptakan nilai marjin yang lebih tinggi. Selain itu nilai persentase Farmer's 

Share (bagian yang diterima petani) tertinggi yaitu petani klaster sebanyak 

92,31%, jika dibandingkan dengan petani non klaster sebanyak 57,46%. Nilai 

Farmer’s share yang tinggi tercipta pada spetani klaster, hal ini karena 

dipengaruhi harga jahe emprit ditingkat konsumen paling rendah yaitu Rp 

8.125,00 perkg dan nilai marjin pemasaran paling rendah yaitu 8%. Sedangkan 

nilai Farmer’s share yang rendah tercipta pada petani non klaster, hal ini karena 
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dipengaruhi harga jahe emprit ditingkat konsumen paling tinggi yaitu Rp 

11.166,00 perkg dan nilai marjin pemasaran yang tinggi yaitu 42,54%.  

Sehingga dapat disimpulkan saluran yang paling efisien berdasarkan hasil 

efisiensi ekonomis yaitu petani klaster karena memiliki nilai marjin pemasaran 

terendah dan persentase Farmer's Share tertinggi serta merupakan saluran 

pemasaran terpendek. Dengan demikian hipotesis mengenai saluran pemasaran 

jahe emprit yang lebih pendek, nilai marjin pemasaran terendah dan nilai 

Farmer's Share tertinggi lebih efisien, dapat diterima. Hal ini senada dengan 

penelitian Widiastuti dan Harisudin (2013) yang menyatakan bahwa saluran 

pemasaran yang paling efisien adalah memiliki marjin pemasaran terendah atau 

dengan Farmer’s share terbesar.  

Selanjutnya oleh karena ada dua macam kelompok sampel yang dibedakan 

oleh satu faktor yaitu saluran pemasaran, maka dilakukan analisis secara statistik 

dengan uji independent sampel t-test. Berdasarakan Tabel 4.8 diketahui bahwa 

perbandingan rata-rata efisiensi pemasaran secara teknis petani klaster dan non 

klaster terbukti berbeda nyata. Hal ini sesuai dasar pengambilan keputusan uji 

independent sampel t-test jika nilai sig.(2tailed) sebesar 0,032 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan 

antara rata-rata nilai efsiensi pemasaran secara teknis petani klaster dan petani non 

klaster.  

Selain itu untuk perbandingan nilai efisiensi pemasaran secara ekonomis yang 

terdiri dari marjin pemasaran dan  farmer’s share. Berdasarkan Tabel 4.8 

diketahui bahwa perbandingan nilai marjin pemasaran antara petani klaster dan 

non klaster terbukti berbeda nyata. Hal ini sesuai dasar pengambilan keputusan uji 

independent sampel t-test jika nilai sig.(2tailed) sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan 

antara rata-rata nilai marjin pemasaran petani klaster dan non klaster.  

Sedangkan perbandingan nilai farmer’s share (bagian yang diterima petani) 

dari kedua tipe saluran, berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa petani klaster dan 

petani non klaster terbukti berbeda nyata. Hal ini sesuai dasar pengambilan 

keputusan uji independent sampel t-test jika nilai sig.(2tailed) sebesar 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa 
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terdapat perbedaan rata-rata nilai farmer’s share antara  petani klaster dan non 

klaster.  

 

4.7 Faktor Pendukung Efisiensi Pemasaran  

a. Keuntungan Pemasaran  

Menurut Soekartawi (1993) dalam Jumiati dkk (2013), faktor-faktor yang 

dapat sebagai ukuran efisiensi pemasaran yang pertama yaitu, keuntungan 

pemasaran. Menurut Yusuf dkk (1999) dalam Widiarti (2010), keuntungan 

pemasaran merupakan imbalan jasa yang dilakukan selama melakukan proses 

pemasaran keuntungan pemasaran berbeda-beda antara pedagang satu dan yang 

lain.  

Untuk mengetahui keuntungan pemasaran yang tercipta oleh lembaga 

pemasaran pada masing-masing saluran pemasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.9   

Tabel 4.9 Perbandingan Keuntungan Lembaga Pemasaran Antar Saluran 

Pemasaran 
Jalur Uraian Non Klaster 

(Rp/kg) 

Share  

(%) 

Klaster 

(Rp/kg) 

Share 

(%) 

Tengkulak biaya pemasaran 

harga beli 

harga jual 

marjin 

keuntungan 

825,00 

6.500,00 

8.000,00 

1.500,00 

675,00 

34% 

 

 

 

28% 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Pedagang 

besar  

biaya pemasaran 

harga beli 

harga jual 

marjin 

keuntungan 

585,00 

8.000,00 

    10.000,00 

2.000,00 

1.415,00 

24% 

 

 

 

58% 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Pedagang 

pengecer 

biaya pemasaran 

harga beli 

harga jual 

marjin 

keuntungan 

1.667,00 

10.000,0 

12.000,0 

2.000,00 

333,00 

69% 

 

 

 

14% 

- 

- 

- 

- 

 

Klaster  biaya pemasaran 

harga beli 

harga jual 

marjin 

keuntungan 

- 

- 

- 

- 

- 

 491,00 

7.500,00 

8.125,00 

625,00 

134,00 

79% 

 

 

 

21% 

Total  Keuntungan Pemasaran  2.423,00  134,00  

Sumber : Analisis Data Primer, 2015 
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Keuntungan tiap lembaga pemasaran dalam saluran non klaster berdasarkan 

Tabel 4.9 diketahui bahwa pada pedagang pengecer memperoleh keuntungan 

paling sedikit sedikit (14%), karena pedagang pengecer mengeluarkan biaya 

pemasaran paling banyak (69%). Sementara pedagang pengecer hanya menjual 

jahe emprit dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan keuntungan 

pemasaran paling banyak (58%) diperoleh pedagang besar karena pedagang besar 

mengeluarkan biaya pemasaran yang sedikit (24%). Hal ini disebabkan pedagang 

besar hanya mengantar jahe ke pasar atau klinik pengobatan, dimana pedagang 

besar dapat menjual jahe emprit dengan harga yang lebih tinggi daripada 

tengkulak.  

Sedangkan pada saluran pemasaran petani klaster besarnya biaya pemasaran 

(79%) hanya ditanggung oleh klaster, karena jahe emprit yang ada klaster terjadi 

proses sortasi dan pengemasan, kemudian mengeluarkan tenaga kerja dan 

transportasi untuk mengantar ke pabrik jamu. Sementara keuntungan yang 

diperoleh klaster (21%) sedikit, hal ini karena klaster menjual dengan harga yang 

tidak terlalu tinggi dari harga beli dipetani.  

Hal ini senada dengan penelitian Sudrajat dkk (2014), bahwa keuntungan 

paling besar dinikmati oleh pedagang besar, sedangkan keuntungan yang diterima 

oleh pedagang pengumpul relatif lebih kecil. Besarnya keuntungan yang diperoleh 

pedagang besar ini dikarenakan mengeluarkan biaya pemasaran yang lebih 

sedikit, sementara itu dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. 

Keuntungan pemasaran dapat diperoleh lebih banyak jika, biaya pemasaran yang 

dikeluarkan sedikit. Dapat disimpulkan bahwa nilai keuntungan pemasaran 

menjadi faktor pendukung efisiensi pemasaran.    

b. Harga Diterima Saluran Akhir 

Menurut Soekartawi (1993) dalam Jumiati dkk (2013), faktor-faktor yang 

dapat sebagai ukuran efisiensi pemasaran yang kedua yaitu, harga yang diterima 

saluran akhir. Menurut Widiarti (2010), panjang pendeknya saluran pemasaran 

dapat menyebabkan selisih harga ditingkat petani jahe dan harga yang dibayarkan 

konsumen. Adanya selisih harga yang relatif tinggi antar harga dibayar konsumen 

dengan harga yang diterima produsen, menunjukkan tingginya biaya dan 

keuntungan yang diambil oleh lembaga pemasaran. Sementara harga yang 
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ditingkat konsumen belum tentu memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani 

jahe.  

Berdasarkan hasil penelitian, jika responden petani memilih saluran 

pemasaran non klaster yang merupakan saluran pemasaran yang panjang yaitu 

dari petani (produsen) — tengkulak — pedagang besar — pedagang pengecer, 

dimana harga awal yang diterima petani hanya Rp 6.500,00 sedangkan harga yang 

diterima konsumen tinggi yaitu Rp 12.000,00. Perbedaan harga antara yang 

diterima produsen dan konsumen ini dipengaruhi oleh besarnya biaya pemasaran 

dan keuntungan yang diambil tiap lembaga pemasaran dimana saluran pemasaran 

non klaster memiliki total keuntungan tertinggi dibandingkan saluran pemasaran 

klaster.  

Sedangkan jika responden petani memilih saluran pemasaran klaster yang 

pendek yaitu petani—klaster, dimana harga awal yang diterima petani tinggi yaitu 

Rp 7.500,00 sedangkan harga yang diterima konsumen rendah yaitu Rp 8.125,00. 

Hal ini menunjukkan rendahnya biaya dan keuntungan pemasaran yang diambil 

oleh lembaga pemasaran, sehingga menciptakan harga yang diterima konsumen 

rendah. Semakin tinggi harga yang diterima produsen dan semakin rendah harga 

yang diterima konsumen, maka dapat dikatakan saluran pemasaran sudah efisien 

karena mampu berikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 

Dapat disimpulkan besarnya biaya dan keuntungan yang diambil lembaga 

pemasaran akan mempengaruhi harga yang diterima konsumen,  sehingga bisa 

menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi pemasaran.      

c. Kemudahan Menyalurkan Produk   

Menurut Soekartawi (1993) dalam Jumiati dkk (2013), faktor-faktor yang 

dapat sebagai ukuran efisiensi pemasaran yang ketiga yaitu, tersedianya fasilitas 

fisik pemasaran yang memadai untuk melancarkan transaksi jual beli barang, 

penyimpanan dan transport. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 

petani pada saluran pemasaran non klaster menyatakan dalam menyalurkan 

produk jahe emprit ke pedagang tidak mudah. Hal ini karena jarak antara petani 

dengan tengkulak yang jauh dan tidak adanya fasilitas yang memadai seperti 

transportasi (angkutan) masuk kedalam desa, sehingga tengkulak yang datang ke 

tempat petani untuk mengambil hasil panen petani.  
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Sedangkan responden petani yang memilih saluran pemasaran klaster 

menyatakan dalam menyalurkan produk jahe emprit dapat dikatakan mudah. Hal 

ini karena adanya klaster didalam desa maka tidak terlalu jauh dari rumah petani, 

sehingga bisa mengantar jahe emprit basah dengan tenaga manusia (berjalan kaki) 

ataupun menggunakan kendaraan mereka sendiri.  

Alasan mengapa masih ada petani yang memilih saluran non klaster padahal 

faktanya kurang efisien, hal ini karena ada petani yang tidak mau terikat kontrak 

atau perjanjian. Dimana syarat agar bisa menjual ke klaster yaitu petani harus 

terdaftar sebagai anggota koperasi klaster, dan lahan yang ditanami jahe minimal 

1000meter2  padahal tidak semua petani memiliki lahan sebanyak itu. 

Sedangkan bagi petani yang memilih saluran pemasaran klaster, menyatakan 

dengan adanya klaster dapat membantu petani sebagai fasilitas menyalurkan atau 

memasarkan hasil panen jahe mereka. Semua hasil panen petani sudah pasti dapat 

ditampung oleh klaster karena memiliki gudang penyimpanan yang memadai. 

Selain itu dengan berbagai dengan masuk dalam anggota klaster maka petani 

memperoleh bimbingan pengelolaan usahatani jahe emprit agar lebih efisien. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa dengan tersedianya fasilitas pemasaran, dapat 

memudahkan menyalurkan produk menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

efisiensi pemasaran jahe emprit.  

d. Kemudahan Informasi Harga  

Menurut Soekartawi (1993) dalam Jumiati dkk (2013), faktor-faktor yang 

dapat sebagai ukuran efisiensi pemasaran yang ketiga yaitu, kompetisi pasar atau 

persaingan antar pelaku pemasaran. Hal ini bisa ditunjukkan dengan kemudahan 

memperoleh informasi harga agar petani dapat mengetahui kompetisi harga jual 

produk di pasaran.    

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden petani pada saluran 

pemasaran non klaster menyatakan, petani biasanya mengetahui informasi harga 

jual jahe emprit dari sesama petani ataupun bertanya dengan tengkulak padahal 

informasi harga masih belum pasti dan dapat berubah-ubah. Sedangkan responden 

petani pada saluran pemasaran klaster menyatakan informasi harga sudah pasti 

karena mereka sudah melakukan perjanjian harga jual diawal tanam dengan 

klaster sehingga mengurangi resiko harga jual rendah saat panen. Hal ini yang 
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menyebabkan timbulnya kompetisi pasar antar tengkulak atau lembaga pemasaran 

lainya. 

Pada saat panen biasanya tiap lembaga pemasaran menawarkan harga jual 

jahe emprit yang berbeda-beda, maka petani harus memperhatikan saat pemilihan 

pedagang yang akan membeli jahenya agar mendapatkan keuntungan yang lebih 

banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetisi atau persaingan antar pelaku 

pemasaran dalam hal informasi harga, dapat menjadi faktor pendukung dalam 

efisiensi pemasaran jahe emprit.      

Untuk mengetahui manakah saluran pemasaran yang lebih unggul antara 

petani klaster dan non klaster, dengan memasukkan hasil analisis usahatani, 

efisiensi pemasaran baik secara teknis dan ekonomis pemasaran serta faktor-faktor 

apa saja yang dapat sebagai pendukung efisiensi pemasaran yang dirangkum 

dalam Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Analisis Faktor Pendukung Efisiensi Pemasaran Jahe Emprit 
Uraian  Klaster   Non klaster 

Keuntungan Usahatani (Rp/ha) 

Efisiensi Teknis Pemasaran  
Efisiensi Ekonomis Pemasaran : 
a. Marjin Pemasaran 

b. Farmer’s Share  

Keuntungan Pemasaran (Rp/kg) 

Harga Diterima Saluran Akhir (Rp/kg) 

Kemudahan Menyalurkan Produk 

Kemudahan Informasi Harga 

41.569.721,00* 

0,25% 

 

7,69%* 

92,31%* 

134,00* 

8.125* 

Mudah* 

Sudah pasti* 

 32.887.500,00 

0,01%* 

 

42,54% 

57,46% 

2.423 

12.000   

Tidak mudah 

Belum pasti 

Sumber : Analisis Data Primer, 2015 

Keterangan :  

Tanda (*) menunjukkan keunggulan dibandingkan saluran pemasaran lain 

Dari beberapa hasil analisis yaitu analisis usahatani, kelayakan usahatani, 

efisiensi pemasaran yang terdiri dari efisiensi secara teknis dan ekonomis serta 

faktor-faktor pendukung efisiensi pemasaran yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, dapat dilihat dari Tabel 4.10 bahwa hasil perbandingan dari masing-

masing saluran maka saluran pemasaran petani klaster lebih unggul dibandingkan 

saluran pemasaran petani non klaster melihat dari banyaknya tanda (*) pada tiap 

saluran pemasaran. 

Dapat disimpulkan untuk mengetahui keunggulan masing-masing saluran 

pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara analisis. Selain itu dengan 
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mengetahui mana saluran pemasaran yang lebih unggul, diharapkan dapat 

membantu petani dalam memilih untuk memasarkan produknya agar usahatani 

dan pemasaran produk yang dilakukan dapat efisien. 


