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Analisis Efisiensi Pemasaran Pisang Produksi Petani  

di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu 
 

 

Oleh: Henny Rosmawati  
 

 Abstract  

This research is aimed to: 1) know the banana’s marketing eficiency channel level.  2) count the 

farmer’s share that the farmer received and to know marketing marjin of every marketing 

institutions. This research was done in Ogan Komering Ulu regency which was selected 

purposively. The method of research used in this research was survey method. The sampling 

farmers were selected by using simple random sampling and the sampling farmers were 30 farmers. 

The result of the research shows that: 1) The marketing run in Lengkiti district consist  three 

marketing channels and the most efficient of marketing channel is channel I,because channel I have 

short channel comparing with the other channel and marketing cost of channel I is lower than the 

marketing profit. 2) The farmer’s share values of the farmer at channel I is the biggest, that is 

41,66% and the marketing marjin values obtained by the agent level of the village at channel I and 

the agent of district area at channel III is the biggest comparing with the other marketing 

institutions, that is Rp 700 per kg to agent of the village at channel I and Rp 650 to agent of the 

district at channel III.   

 

Key words: Marketing, marketing efficiency, farmer’s share, marketing margin 

 

PENDAHULUAN   

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang atau membangun, 

dimana 80% penduduknya bermata pencaharian pokok di sektor pertanian. Sektor 

pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja 

yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian (Adjib AD, 2001). 

Salah satu sasaran pembangunan pertanian antara lain adalah pembangunan pertanian 

yang mencakup peningkatan produksi pertanian tanaman pangan melalui berbagai usaha. 

Peningkatan produksi pangan seperti beras, palawija, dan produksi pangan yang berasal 

dari holtikultura (sayuran dan buah-buahan) adalah ditujukan untuk membantu terjaminnya 

cukup pangan dan memperbaiki taraf hidup petani dan keluarganya. Pembangunan 

subsektor pertanian tanaman hortikultura merupakan salah satu bagian yang penting dari 

pembangunan pertanian. Salah satu komoditas tanaman hortikultura yang banyak digemari 

oleh masyarakat adalah pisang. Dahulu pisang pada umumnya merupakan tanaman 

sampingan untuk mengisi kekosongan tanah-tanah  pekarangan  atau  tanah  ladang  dan 

jarang di usahakan secara intensif  (Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, 2009). 

        Sesuai dengan kemajuan teknologi tanaman pisang sudah dibudidayakan secara 

komersil dan intensif dalam suatu kebun khusus, sehingga hasil produksi dapat mencapai 
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nilai optimum dan buah yang bermutu tinggi dan yang terpenting keuntungannya tidak 

kalah dengan tanaman lain (Apriantono A, 2005). 

Pisang merupakan tanaman ekonomi yang menguntungkan karena memiliki sifat 

pertumbuhan yang cepat yaitu pada umur rata-rata satu tahun telah dapat berbuah. Oleh 

sebab itu, bagi penanam modal dalam usahatani pisang, modalnya akan cepat berputar. 

Sifat tanaman pisang yang kedua yaitu cepat berkembang biak, sehingga dalam satu tahun 

berikutnya tanaman sudah dapat berlipat ganda. Tanaman pisang juga dapat bertahan 

tehadap angin keras, musim kering, dan apabila mengalami kerusakan akan mudah pulih 

kembali (Departemen Pertanian, 2003).         

Produksi pisang di Indonesia cukup besar, pada tahun 1990 produksi sebanyak 

2.457.760 ton. Di Asia, Indonesia termasuk penghasilan pisang terbesar karena 50% dari 

produksi Asia dihasilkan Indonesia. Dan setiap tahun produksinya terus meningkat (Djalib, 

2003). 

Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang.  Hal ini 

karena iklim Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman pisang. Sumatera 

Selatan merupakan salah satu sentra produksi pisang yaitu daerah Lahat, Lematang Ilir, 

Ogan Komering Ilir, Ogan Komerung Ulu, dan Musi Rawas (Djalib, 2003 ).  Data luas 

panen dan produksi pisang di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat di lihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  

Produksi Pisang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006-2009 
 

Tahun Luas panen ( ha ) Produksi ( ton ) 

2006 

2007 

2008 

2009 

210 

330 

470 

510 

1155 

1815 

2585 

2805 

        Sumber:  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan   dan   Hortikurtura   Kab. OKU, 2009 

 

Sedangkan diagram perkembangan produksi pisang di Kabupaten OKU dapat dilihat 

pada gambar 1. 
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Gambar 1. 

Diagram Perkembangan Produksi Pisang Kab. OKU Tahun 2006 – 2009 
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Data luas panen dan produksi pisang di Kecamatan Lengkiti dapat di lihat pada Tabel 

2. di bawah ini:  

 
Tabel 2. 

Produksi Pisang di Kecamatan Lengkiti Tahun 2006-2009 
 

Tahun Luas panen (ha) Produksi (ton) 

2006 

2007 

2008 

2009 

15 

45 

78 

93 

82,5 

247,5 

429 

511,5 

        Sumber : UPTD Pertanian TPH Kecamatan Lengkiti, 2009. 

 

Dari Tabel 2. diketahui bahwa setiap tahunnya luas panen dan produksi pisang di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Dengan demikian potensi pisang 

dapat dikembangkan. 

Pisang merupakan produk pertanian yang tergolong kurang tahan lama, maka usaha 

agribisnis harus tepat dalam memperhitungkan kapan dan bagaimana suatu produk tersebut 

akan sampai ke tangan konsumen. Faktor yang penting dalam memperlancar arus barang 

dari produsen ke konsumen adalah pemilihan yang tepat dari saluran pemasaran. Saluran 

pemasaran yang tidak efisien akan terjadi apabila biaya pemasaran semakin besar dan nilai 

produk yang dipasarkan semakin kecil.  Dengan demikian perlu diadakan pengendalian 

efisien terhadap biaya-biaya penyaluran biaya distribusi fisik, biaya-biaya yang 

ditimbulkan karena kerusakan dalam distribusi atau penyaluran dan keterlambatan 

penyerahan barang pada langganan (Kotler, P. 2002). 

Pemasaran dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil-hasil dari 

produsen ke konsumen dengan biaya-biaya yang serendah-rendahnya, dan mampu 

mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang di bayar konsumen akhir 

dari semua pihak yang ikut serta didalam seluruh kegiatan produksi dan pemasaran barang 

itu (Martodireso, 2002). Sementara tingginya biaya pemasaran disebabkan oleh kurang 

tepatnya saluran pemasaran. Masalah pemilihan saluran pemasaran adalah suatu masalah 

yang sangat penting (Sjarkowi, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini betujuan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi saluran pemasaran pisang dan menghitung farmer’s share yang   diterima petani 

serta marjin pemasaran pada masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran pisang di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa di 

kecamatan tersebut merupakan salah satu sentral produksi pisang. Pengumpulan data di 

lapangan dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2010. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

dengan cara melihat kondisi pemasaran yang terjadi di lokasi penelitian sehingga kegiatan 

pemasaran yang ada di kecamatan mulai dari petani produsen sampai ke pedagang besar 

dapat diamati secara keseluruhan. 

Metode penarikan contoh yang digunakan adalah acak sederhana (Simple Random 

Sampling), yaitu setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sampel dengan jumlah petani sampel 30 orang atau 33% dari 100 petani yang 

mengusahakan pisang. 

Sedangkan untuk sampel lembaga pemasaran yaitu pedagang pengumpul desa 

sebanyak tiga orang, pedagang pengumpul kecamatan dan pedagang pengumpul kabupaten 

masing-masing satu orang. Sedangkan pedagang besar hanya satu orang.  Kemudian di 

telusuri saluran pemasarannya  sampai pada tingkat konsumen akhir. 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan petani contoh berdasarkan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga 

atau instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, berupa monografi kecamatan, 

keadaan umum pertanian dan data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini. 

Untuk menghitung efisiensi pemasaran menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Di mana : 

EP =  Efisiensi Pemasaran  

TB =  Total Biaya Pemasaran 

TNP =  Total Nilai Produk 

 

Dengan kaidah keputusan : 

a. 0 – 33%   =  Efisien 

b. 34 – 67%   =  Kurang Efisien 

c. 68 – 100%  =  Tidak Efisien 

 

Sementara untuk menghitung farmer’s share digunakan perhitungan dengan rumus :  

 

 

 

Di mana : 

FS =  Farmer’s Share  

HP =  Harga Produsen (Rp/Kg) 

HK =  Harga beli Konsumen Akhir (Rp/Kg) 

 

Dan untuk menghitung marjin pemasaran digunakan rumus sebagai berikut: 

 

MPi = HJi – HBi 

 HP 

FS = X 100% 

 HK 

 TB 

EP = X 100% 

  TNP 
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Di mana : 

MPi =  Marjin lembaga pemasaran  ke – i (saluran pemasaran 1, 2 dan 3) 

HJi =  Harga Jual lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 

HBi =  Harga pembelian lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1.  Saluran Pemasaran 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa saluran pemasaran yang ada di 

Kecamatan Lengkiti yaitu petani menjual pisang melalui tiga saluran pemasaran yaitu:  

a) Saluran I: melalui pedagang pengumpul desa, kemudian langsung di pasarkan ke 

pedagang besar di Pulau Jawa kemudian ke pengecer langsung ke konsumen akhir; 

b) Saluran II: melalui pedagang pengumpul desa, diteruskan ke pedagang pengumpul 

kecamatan, kemudian langsung ke pedagang besar pulau Jawa kemudian ke 

pengecer langsung ke konsumen akhir; 

c) Saluran III: melalui pedagang pengumpul desa, diteruskan ke pedagang kabupaten 

yang kemudian langsung ke pedagang besar di Pulau Jawa kemudian ke pengecer 

langsung ke konsumen akhir. 

 

Pisang yang dijual dari kecamatan Lengkiti melalui ke tiga saluran pemasaran tersebut 

termasuk pisang yang mutunya sudah termasuk kedalam kriteria sedang atau baik. 

Kriteria baik disini dinilai dari ukuran, bentuk, dan tingkat ketuaan. Pisang yang sudah 

dipetik diperkirakan akan matang setelah 4-5 hari setelah panen. Sedangkan lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam menangani dan menyelenggarakan pemasaran  terdiri 

dari: pedagang pengumpul desa, pedagang  pengumpul kecamatan, pedagang 

pengumpul kabupaten dan pedagang pengumpul besar serta pengecer. 

2.  Farmer’s Share 

Farmer’s share yaitu persentase harga yang diterima petani dibandingkan dengan 

harga jual pada pedagang pengecer. Farmer’s share dalam suatu kegiatan pemasaran 

dapat dijadikan dasar atau tolak ukur efisiensi pemasaran. Semakin tinggi tingkat 

persentase farmer’s share yang diterima petani maka dikatakan semakin efisien 

kegiatan pemasaran yang dilakukan dan sebaliknya semakin rendah tingkat pesentase 

farmer’s share yang diterima petani, maka akan semakin rendah pula tingkat efisiensi 

dari suatu pemasaran. Farmer’s share pada masing-masing  saluran  pemasaran  pisang 

disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel   3. 
Farmer’s   share   Komoditi   Pisang   

Pada masing-masing Saluran Pemasaran di Kecamatan Lengkiti, 2010 
 

No. Saluran Pemasaran Farmer’s share (%) 

1 

2 

3 

I 

II 

III 

41,66 

37,50 

37,50 

 
Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa secara keseluruhan pemasaran pisang yang 
dipasarkan melalui tiga saluran pemasaran telah efisien. Hal ini dapat dilihat dari ketiga 
saluran pamasaran bagian harga yang diterima petani (farmer’s share) pada masing-
masing saluran pemasaran I adalah 41,666%, sedangkan pada saluran ke II dan III yaitu 
37,5%. Saluran pemasaran I lebih efisien karena salurannya lebih pendek dan 
keuntungan yang diterima petani lebih besar. 
  

3.  Marjin Pemasaran 
 

Marjin pemasaran yaitu selisih harga jual dengan harga beli dan merupakan salah satu 
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu sistem pemasaran. 
Marjin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran. 
Dalam pembahasan ini akan diuraikan marjin pemasaran melalui dari tingkat pedagang 
pengumpul desa sampai ke pedagang besar  pada masing-masing saluran pemasaran. 
Adapun marjin pemasaran pada masing-masing saluran disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. 
Marjin Pemasaran Pisang  

Pada masing-masing Saluran Pemasaran di Kecamatan Lengkiti, 2010 
  

No. 
Saluran 

Pemasaran 
Harga Jual (Rp/Kg) Harga Beli   (Rp/Kg) 

Marjin 

Pemasaran 

1. Petani 

PPD 

PB 

PP 

1.000 

1.700 

2.000 

2.400 

0 

1.000 

1.700 

2.000 

- 

700 

300 

400 

2. Petani 

PPD 

PPK 

PB 

PP 

900 

1.100 

1.700 

2.000 

2.400 

0 

900 

1.100 

1.700 

2.000 

- 

200 

600 

300 

400 

3. Petani 

PPD 

PPKb 

PB 

PP 

900 

1.050 

1.700 

2.000 

2.400 

0 

900 

1.050 

1.700 

2.000 

- 

150 

650 

300 

400 
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Dari Tabel 4. diketahui bahwa marjin pemasaran yang tertinggi diperoleh pedagang 

pengumpul desa pada saluran I dan pedagang pengumpul kabupaten pada saluran III.  

Pada saluran I hal ini dikarenakan harga dari petani cukup tinggi yaitu Rp.1000 per kg 

dan memberikan share yang tinggi juga pada petani. Sedangkan pada saluran III 

pedagang pengumpul kabupaten membeli produk pisang kepada pedagang pengumpul 

desa dengan harga Rp.1050 per kg. Hal ini disebabkan karena pedagang pengumpul 

kabupaten pada saluran III tidak melakukan kegiatan sortasi atau menghitung 

persentasi penyusutan sehingga dapat menjual kembali produk pisang dengan harga 

yang standard namun dapat memberikan keuntungan sebesar Rp 201 per kg.  

4.  Keuntungan Lembaga Pemasaran 

Keuntungan lembaga pemasaran adalah balas jasa yang diterima oleh masing-masing 

lembaga pemasaran yang turut serta memasarkan pisang mulai dari tingkat petani 

sampai tingkat konsumen. Adapun keuntungan lembaga pemasaran yang memasarkan 

komoditi pisang masing-masing saluran dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. 

Keuntungan yang Diterima oleh Lembaga Pemasaran  

Pada  masing-masing saluran di Kecamatan Lengkiti, 2010 

 

Saluran Pemasaran Keuntungan ( Rp/Kg ) 

I. PPD 325 

 PP 217,5 

 PB 230 

 

II. PPD 77,5 

 PPKc 197,5 

 PB 217,5 

 PC 230 

 

III. PPD 27,5 

 PPKb 201 

 PB 217,5 

 PP 230 
 
 

Dari Tabel 6. di atas diketahui bahwa keuntungan yang terkecil diterima oleh pedagang 

pengumpul desa pada saluran III yaitu hanya sebesar Rp.27,5/Kg dari harga jual 

kepada pedagang pengecer, sedangkan keuntungan tertingi diperoleh pedagang 

pengumpul desa pada saluran I yaitu sebesar Rp.325/Kg dari harga jual kepada 

pedagang besar. Hal ini dikarenakan saluran  pemasaran yang di lalui cukup pendek 

sehingga dapat menekan biaya pemasaran dan marjin pemasaran. 

 

5.  Tingkat Efisiensi Saluran dan Lembaga Pemasaran 

 

Menurut Soekartawi (1997), efisiensi pemasaran yang efisien jika biaya pemasaran 

lebih rendah daripada nilai produk yang dipasarkan, semakin rendah biaya pemasaran 

dari nilai produk yang dipasarkan semakin efisien melaksanakan pemasaran. Efisiensi 

harga adalah menyangkut harga komoditi pisang gadis mulai dari petani ke pedagang 

besar sampai ke konsumen akhir pada masing-masing saluran pemasaran.  
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Efisiensi harga ditentukan oleh farmer’s share, marjin pemasaran, keuntungan, total 

biaya pemasaran, total nilai produk lembaga pemasaran, informasi harga dan fasilitas 

pemasaran. Untuk lebih jelasnya efisiensi saluran pemasaran dan lembaga pemasaran 

pisang di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat pada Tabel 

7. 

 
Tabel 7. 

Efisiensi Pemasaran Pisang pada masing-masing Saluran dan masing-masing  

Lembaga Pemasaran di Kecamatan Lengkiti, 2010 
 

No Saluran 

Pemasaran 

Total Nilai Produk 

(Rp/Kg) 

Total Biaya 

Pemasaran (Rp/Kg) 

Efisiensi Lembaga 

Pemasaran (%) 

1 Petani 

PPD 

PB 

PP 

1.000 

1.700 

2.000 

2.400 

- 

375 

82,5 

170 

- 

22,058 

4,125 

7,083 

2 Petani 

PPD 

PPK 

PB 

PP 

900 

1.100 

1.700 

2.000 

2.400 

- 

122,5 

402,5 

82,5 

170 

- 

11,058 

23,590 

4,125 

7,083 

3 Petani 

PPD 

PPKb 

PB 

PP 

900 

1.050 

1.700 

2.000 

2.400 

- 

122,5 

449 

82,5 

170 

- 

11,666 

26,411 

4,125 

7,083 

 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa, efisiensi pemasaran pisang di Kecamatan 

Lengkiti Kabupaten Ogan KOmering Ulu adalah: 
 

Saluran I: Total biaya pemasaran adalah Rp. 627,5per kg, total nilai produk Rp. 2400 

per kg, efisiensi saluran pemasaran 26,145%; 
 

Saluran II: total biaya pemasaran adalah Rp. 777,5 per kg, total nilai produk Rp. 2400 

per kg, efisiensi saluran pemasarannya 32,395%; 
 

Saluran III: total biaya pemasaran adalah Rp. 824 per kg, total nilai produk Rp. 2400 

per kg, efisiensi saluran pemasarannya 34,333%. 
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KESIMPULAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

 

1.  Saluran pemasaran pisang di Kecamatan Lengkiti yang paling efisien adalah saluran I. 

2. Farmer’s share yang tertinggi diterima pada saluran pemasaran I yaitu 41,666% dan 

pada saluran pemasaran II dan III hanya 37,5%. 

 

Marjin pemasaran tertinggi diperoleh pada pedagang pengumpul desa pada saluran I 

yaitu Rp. 700 dan pada pedagang pengumpul kabupaten pada saluran III yaitu Rp. 650. 
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