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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teoritis  

2.1.1 Kelayakan Usahatani 

Menurut Soeharjo dkk (1973) dalam Assary (2001) Suatu usahatani 

dikatakan layak atau berhasil apabila usahatani tersebut dapat menutupi 

pengeluaran-pengeluarannya, dapat memberikan balas jasa yang sesuai kepada 

sumberdaya usahatani yang dipakai, mampu memberikan sisa penerimaan atau 

pendapatan yang diperlukan bagi pencukupan kebutuhan hidup keluarga petani, 

beroperasi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dan dapat 

meningkatkan atau mengembangkan usaha (membesarkan skala usaha) dari waktu 

ke waktu. 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis kelayakan usahatani jahe emprit 

dengan R/C Ratio yang merupakan singkatan dari Revenue Cost Ratio atau 

dikenal sebagai pembanding antar penerimaan dan biaya. Menurut Irwan dkk 

(2012) R/C Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  

R/C Ratio = Jumlah Penerimaan  

                   Jumlah Pengeluaran  

Dimana,  

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

menguntungkan.  

Jika nilai R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut tidak menguntungkan atau tidak 

layak untuk diusahakan.  

2.1.2 Saluran dan Lembaga Pemasaran 

Menurut Semito (1993) dalam Widiarti (2010), dalam rangka kegiatan 

memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu 

faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran 

pemasaran yang akan digunakan dalam rangka usaha pemasaran barang atau jasa 

dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran adalah lembaga-lembaga 

pemasaran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau penyampaian 

barang atau jasa dari produsen ke kosumen. Distributor-distributor atau penyalur 

ini bekerja secara aktif untuk mengusahakan perpindahan bukan hanya secara 

fisik tetapi dalam arti agar barang-barang tersebut dapat dibeli konsumen.  
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Menurut Limbong dan Sitorus (1987) dalam Assary (2001), pola umum 

saluran pemasaran produk pertanian di Indonesia dapat digambarkan sebagai 

berikut :     

 

Gambar 2.1 Pola Umum Saluran Pemasaran Produk Pertanian Di Indonesia 

Menurut Daniel (2002) dalam Widiarti (2010), secara teoritis dapat 

dikatakan bahwa semakin pendek saluran pemasaran suatu barang hasil pertanian, 

maka :  

a. Biaya pemasaran rendah 

b. Marjin pemasaran semakin rendah 

c. Harga yang dibayar oleh konsumen semakin rendah 

d. Harga yang diterima produsen semakin tinggi         

Menurut Widiarti (2010) lembaga pemasaran adalah orang atau badan 

ataupun perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran hasil pertanian. 

Ditingkat desa, ada tengkulak, pedagang perantara serta ada pengecer. Ditingkat 

kecamatan, juga ada pedagang perantara, pengumpul dan pengecer. Keadaan 

seperti ini juga terjadi ditingkat kabupaten dan provinsi. Masing-masing lembaga 

pemasaran mengeluarkan biaya pemasaran dan akan memperoleh keuntungan 

yang disebut bagian dari marjin pemasaran. Menurut Daniel (2002) dalam 

Widiarti (2010), lembaga pemasaran merupakan salah satu alternatif untuk 

memperkecil marjin pemasaran dan memperkecil harga yang harus dibayarkan 

konsumen atau memperbesar harga yang diterima produsen. 

Menurut Rahardi dkk (1993) dalam Widiarti (2010), pedagang perantara 

antara lain terdiri dari :  
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a. Pedagang pengumpul yaitu, pedagang yang mengumpulkan barang-barang 

hasil pertanian dari petani produsen, dan kemudian memasarkan kembali dalam 

partai besar kepada pedagang lain.  

b. Pedagang besar yaitu, pedagang yang membeli hasil pertanian dari pedagang 

pengumpul atau langsung dari petani produsen, serta menjual kembali kepada 

pedagang pengecer atau kepada pembeli untuk industri.  

c. Pedagang pengecer yaitu, pedagang yang menjual barang hasil pertanian 

kepada konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dalam partai kecil.             

 

2.1.3 Efisiensi Pemasaran  

Menurut Sudrajat dkk (2014), analisis efisiensi pemasaran secara umum 

sering dipergunakan untuk menilai kinerja suatu aktivitas pemasaran. Suatu 

aktivitas pemasaran dikatakan baik apabila pelaksanaan pemasaran telah 

berlangsung secara efektif dan efisien. Ciri suatu pemasaran telah belangsung 

efisien menurut Mubyarto (1989) dalam Sudrajat dkk (2014), adalah apabila 

kondisi dua aspek telah dipenuhi, yaitu: pertama, dapat menyampaikan hasil 

produksi dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya yang paling murah. 

Kedua, mampu mengadakan pembagian harga yang adil dari keseluruhan harga 

yang dibayarkan oleh konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan produksi dan pemasaran komoditas tersebut. 

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

sering digunakan untuk menilai prestasi kerja proses pemasaran. Efisiensi 

pemasaran terdiri dari efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis 

dalam kegiatan pemasaran berkaitan dengan efektivitas dalam hubungan dengan 

aspek fisik dalam kegiatan pemasaran. Sedangkan efisiensi ekonomis berkaitan 

dengan efektivitas dalam kegiatan fungsi pemasaran dilihat dari segi keuntungan.  

Efisiensi teknis dirumuskan sebagai berikut ; 

𝐸𝑇 =  
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 
 × 100%      

 Sedangkan efisiensi ekonomis dihitung dengan nilai persentasi dari marjin 

pemasaran dan persentase bagian yang diterima petani (farmer’s share). 

Persentase marjin pemasaran dirumuskan sebagai berikut ; 
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𝑀𝑃 =  
Pr − 𝑃𝑓 

𝑃𝑟
 × 100% 

Persentase bagian yang diterima petani dirumuskan sebagai berikut ; 

𝐹𝑠 = [1 −  
𝑀𝑃

𝑃𝑟 
 ] × 100% 

Keterangan :  

MP  = marjin pemasaran  

Pr  = harga jual ditingkat konsumen 

Pf  = harga jual ditingkat produsen  

Fs  = Farmer’s share (bagian yang diterima petani)  

 Kriteria yang digunakan untuk mengetahui bahwa pemasaran dapat 

dianggap efisien adalah masing-masing saluran pemasaran mempunyai nilai 

persentase efisiensi teknis terendah, persentase marjin pemasaran terendah dan 

persentase bagian yang diterima petani tertinggi.  

2.1.4 Faktor Pendukung Efisiensi Pemasaran 

Menurut Mubyarto (1995) dalam Widiarti (2010), pemasaran merupakan 

kegiatan penting dalam menjalankan usaha pertanian, karena pemasaran 

merupakan tindakan ekonomis yang sangat berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya pendapatan petani. Produksi yang baik akan sia-sia dengan harga pasar 

yang rendah karena tingginya produksi tidak mutlak memberi keuntungan yang 

tinggi tanpa disertai dengan pemasaran yang baik dan efisien.   

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

dapat sebagai ukuran efisiensi pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Keuntungan pemasaran 

b. Harga yang diterima konsumen 

c. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran yang memadai untuk melancarkan 

transaksi jual beli barang, penyimpanan, transportasi 

d. Kompetisi pasar, persaingan diantara pelaku pemasaran. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian– penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian 

ini, dapat dilihat dalam Tabel 2.1  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti  Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

1 Assary (2001) Analisis Pendapatan 

Usahatani Dengan Pemasaran 

Komoditi Jahe. 

Untuk meningkatkan produktivitas dan 

keuntungan usahatani jahe, petani perlu 

mengurangi pemakaian pupuk yang 

berlebihan, memilih jalur pemasaran 

yang paling efisien dan petani juga perlu 

menggunakan bibit yang berkualitas. 

2 Ermiati (2010) Analisis Kelayakan Dan 

Kendala Pengembangan 

Usahatani Jahe Putih Kecil Di 

Kabupaten Sumedang (Studi 

Kasus Kecamatan Cimalaka 

Kabupaten Sumedang). 

Kendala utama dalam pengembangan 

usahatani jahe : teknik budidaya yang 

diterapkan belum sesuai dengan 

teknologi yang dianjurkan, belum 

menggunakan varietas unggul, 

keterbatasan modal petani, fluktuasi 

harga, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman petani pernah gagal panen. 

3 Jumiati dkk 

(2013) 

Analisis Saluran Pemasaran 

dan Marjin Pemasaran Kelapa 

Dalam Di Daerah Perbatasan 

Kalimantan Timur.     

Berdasarkan analisis, pemasaran kelapa 

tidak efisien, hal ini dilihat dari semua 

saluran pemasaran, distribusi marjinnya 

belum merata share harga petani yang 

diterima petani masih rendah, dan ratio 

keuntungan dan biaya bervariasi.  

4 Pribadi (2009) Usahatani Dan Pemasaran 

Jahe. 

Dalam pengembangan jahe beberapa 

faktor yang sangat menentukan dan 

harus menjadi perhatian pelaku 

agribisnis jahe yaitu : penanaman di 

ekologi yang sesuai, serta tersedianya 

sarana produksi seperti bibit unggul, 

teknologi budidaya yang memadai dan 

adanya kepastian pasar. 

5 Sudrajat dkk 

(2014) 

Analisis Efisiensi Dan 

Kelembagaan Pemasaran 

Jagung Di Kabupaten 

Bengkayang. 

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat 

secara keseluruhan (totalitas) pada tiap 

lembaga pemasaran yang terlibat, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

jagung di Kecamatan Tujuh Belas 

Kabupaten Bengkayang telah berjalan 

cukup efisien. Hal ini dilihat dari share 

harga yang diterima oleh petani yang 

relatif besar dan fakta bahwa setiap 

lembaga pemasaran telah memperoleh 

manfaat sesuai dengan peranannya. 

6 Widiastuti dan 

Harisudin 

(2013)   

Saluran Dan Marjin 

Pemasaran Jagung Di 

Kabupaten Grobogan. 

Saluran pemasaran yang paling efisien 

adalah memiliki marjin pemasaran 

terkecil atau dengan Farmer’s share 

terbesar.  
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 2.3 Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari masalah yang akan diteliti dan 

harus diuji kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Diduga saluran pemasaran klaster memiliki nilai kelayakan usahatani jahe 

emprit yang lebih tinggi dibandingkan non klaster.  

2. Diduga saluran pemasaran jahe emprit yang melalui klaster memiliki nilai 

efisiensi teknis pemasaran 0% (efisien secara teknis).  

3. Diduga saluran pemasaran jahe emprit yang melalui klaster memiliki nilai 

marjin yang terendah dan nilai Farmer's Share tertinggi (efisien secara 

ekonomis). 

4. Dari beberapa faktor pendukung efisiensi pemasaran jahe emprit maka saluran 

pemasaran melalui klaster lebih unggul dibandingkan saluran pemasaran non 

klaster.   

 

 

 


