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Hutan rakyat berfungsi dalam menjaga kesuburan tanah, mengatur sistem tata air 

dan menyediakan hasil hutan untuk kebutuhan masyarakat dalam menunjang 

perekonomian.  Salah satu hasil hutan rakyat yang menghasilkan nilai ekonomi 

bagi masyarakat adalah manggis.  Namun, keuntungan yang diperoleh petani dari 

hasil pemasaran manggis masih tergolong rendah karena harga jual manggis di 

tingkat petani relatif lebih murah dibandingkan harga di tingkat konsumen, 

sehingga perlu diketahui pemasaran manggis efisien atau tidak efisien.  Tujuan 

dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis lembaga pemasaran 

dan fungsi-fungsi pemasaran, saluran pemasaran dan efisiensi pemasaran.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.  Metode kualitatif 

digunakan untuk menganalisis saluran, lembaga dan fungsi-fungsi pemasaran, 

sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis margin pemasaran, 

keuntungan, share, efisiensi pemasaran dan Ratio Profit Margin (RPM).  

Penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 2019 di Dusun Kramat Jati dan 
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Dusun Tegalsari II, Desa Air Kubang.  Pengambilan responden dilakukan dengan 

cara sensus, yaitu sebanyak 46 responden.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran manggis yaitu pedagang 

pengumpul tingkat desa, pedagang pengumpul tingkat kabupaten, pedagang besar 

tingkat kabupaten dan pengecer.  Lembaga pemasaran melakukan fungsi 

penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, standarisasi, penanggungan 

risiko dan informasi pasar.  Terdapat 4 saluran pemasaran di Dusun Kramat Jati 

dan Dusun Tegalsari II.  Saluran 1 dan saluran 4 di kedua dusun memiliki saluran 

yang sama, yaitu saluran 1: petani-konsumen akhir dan saluran 4: petani-

pedagang besar tingkat kabupaten-konsumen akhir, sedangkan saluran 2 dan 

saluran 3 di kedua dusun memiliki saluran yang berbeda, yaitu saluran 2 (Dusun 

Kramat Jati): petani-pedagang pengumpul tingkat desa-pedagang pengumpul 

tingkat kabupaten-pengecer-konsumen akhir; saluran 2 (Dusun Tegalsari II): 

petani-pedagang pengumpul tingkat desa-pedagang pengumpul tingkat kabupaten-

pedagang besar diluar Lampung dan saluran 3 (Dusun Kramat Jati): petani-

pedagang besar tingkat kabupaten-pengecer-konsumen akhir; saluran 3 (Dusun 

Tegalsari II): petani-pedagang besar tingkat kabupaten-pedagang besar diluar 

Lampung.  Hal ini dikarenakan pedagang pengumpul tingkat kabupaten di Dusun 

Kramat Jati belum memiliki kerja sama dengan pedagang besar di luar Lampung 

seperti yang dilakukan oleh pedagang pengumpul tingkat kabupaten di Dusun 

Tegalsari II.  Pemasaran manggis jika dilihat dari margin pemasaran, keuntungan, 

biaya, share dan efisiensi pemasaran dikatakan efisien, namun jika dilihat dari 

Ratio Profit Margin (RPM) pemasaran dikatakan belum efisien. 

 

Kata kunci: hutan rakyat, manggis, pemasaran. 
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ANALYSIS MARKETING EFFICIENCY OF MANGOSTEEN 

(Garcinia mangostana L.) IN PRIVATE FOREST AIR KUBANG VILLAGE 

DISTRICT OF TANGGAMUS 
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ANNAS THASYA NINGRUM 

 

 

 

Private forest function in maintaining soil fertility, regulating water systems and 

providing forest products for community needs in supporting the economy.  One 

of the results of private forest that produce economic value for the community is 

mangosteen.  However, the profit gained by farmers from the marketing of 

mangosteen is still relatively low because the price of selling mangosteen at the 

farm level is relatively cheaper than prices at the consumer level, so it is necessary 

to know mangosteen marketing is efficient or inefficient.  The purpose of this 

research were to identified and analyze of marketing institutions and marketing 

functions, marketing channels and marketing efficiency.  The study was 

conducted in March-April 2019 in Kramat Jati Sub-village and Tegalsari II Sub-

village, Air Kubang Village.  This research was used qualitative and quantitative 

methods.  Qualitative methods were used to analysed marketing channels, 

institutions and functions, while quantitative methods were used to analyzed 

marketing margins, profits, shares, marketing efficiency and Ratio Profit Margin 
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(RPM).  Respondents in this research were 46 mangosteen farmers selected by 

census method.  The results of the research showed marketing institutions 

involved in mangosteen marketing are collector at village level, collector at 

district level, big trader at district level and retailer.  Marketing institutions 

perform the functions of sales, purchasing, transportation, retention, standardized, 

risk management and market information.  There are 4 marketing channels in 

Kramat Jati Sub-village and Tegalsari II Sub-village.  Channel 1 and channel 4 in 

both Sub-village have the same channel, namely channel 1: farmer-end consumer 

and channel 4: farmer-big trader at district level-end consumer, while channel 2 

and channel 3 in both Sub-village have different channels, namely channel 2 

(Kramat Jati Sub-village): farmer-collector at village level-collector at district 

level-big trader at district level-retailer-end consumer; channel 2 (Tegalsari II 

Sub-village): farmer-collector at village level-collector at district level, big trader 

outside Lampung and channel 3 (Kramat Jati Sub-village): farmer-big trader at 

district level-retailer-end consumer; channel 3 (Tegalsari II Sub-village): farmer-

big trader at district level- big trader outside Lampung.  This is because collector 

at district level in Kramat Jati Sub-village do not have cooperation with big trader 

outside Lampung, as did the collector at district level in Tegalsari II Sub-village.  

We can see mangosteen marketing from marketing margin, profit, cost, share and 

marketing efficiency are efficient, but from Ratio Profit Margin (RPM) we can 

see mangosteen marketing aren’t efficient yet. 

 

Keywords: mangosteen, marketing, private forest. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Hutan rakyat merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengelola 

hutan melalui pemberdayaan masyarakat (Waluyo et al., 2010).  Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.9/Menhut-II/2013 

tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif 

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, hutan rakyat merupakan hutan tumbuh di 

atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan 

dengan ketentuan luas minimal 0,25 (dua puluh lima perseratus) ha, penutupan 

tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus).  Hutan rakyat berfungsi dalam menjaga kesuburan tanah, mengatur 

tata air, menahan erosi serta menyediakan hasil hutan untuk kebutuhan 

masyarakat dalam menunjang perekonomian (Suryaningsih et al., 2012). 

 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Achmad et al. (2012) 

menjelaskan bahwa fungsi ekologi dari hutan rakyat adalah menjadikan udara 

sejuk dan segar, menyimpan air dalam tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, 

mencegah erosi, menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih, menjadi peneduh 

bagi makhluk hidup serta menjadi habitat satwa liar.  Setelah mengetahui fungsi 

ekologi yang akan didapatkan, masyarakat memiliki kesadaran terhadap 
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pentingnya sumber daya alam sehingga menjadi dasar terbentuknya hutan rakyat 

di Desa Air Kubang.  Masyarakat mulai menanami lahan kritis dengan jenis 

tanaman kehutanan seperti mahoni (Swietenia macrophylla), sonokeling 

(Dalbergia latifolia), jati (Tectona grandis), cempaka (Michelia champaca), 

sengon (Falcataria moluccana), eboni (Diospyros celebica) dan karet (Hevea 

brasiliensis) serta jenis tanaman Multi Purpose Trees Species (MPTS) seperti 

cengkeh (Syzygium aromaticum), kemiri (Aleurites moluccanus), pinang (Areca 

catechu), aren (Arenga pinnata), bambu (Bambusa fulgaris), duku (Lansium 

domesticum), jengkol (Archidendrom pauciflorum), petai (Parkia speciosa), 

manggis (Garcinia mangostana) dan durian (Durio zibethinus).  Salah satu jenis 

tanaman rehabilitasi lahan kritis tersebut yang dapat menghasilkan nilai ekonomi 

bagi masyarakat adalah manggis. 

 

Manggis dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-600 m di atas permukaan 

laut dengan suhu udara rata-rata 20-30oC dan pH tanah berkisar 5-7.  Curah hujan 

yang sesuai untuk pertumbuhan manggis berkisar 1.500-3.000 mm/tahun yang 

merata sepanjang tahun (Mardiana, 2012).  Tanaman ini tumbuh subur pada 

daerah yang mendapat banyak sinar matahari, kelembaban tinggi serta musim 

kering yang pendek (Nugroho, 2009).  Dalam hal ini, Kabupaten Tanggamus 

merupakan daerah yang memiliki persyaratan yang cocok dengan pertumbuhan 

manggis sehingga manggis dapat tumbuh dengan baik di Kabupaten Tanggamus. 

 

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah penghasil manggis terbesar di Provinsi 

Lampung (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013).  Produksi manggis di 

Kabupaten Tanggamus mencapai 2.345 ton pada tahun 2018 (Badan Pusat 
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Statistik Kabupaten Tanggamus, 2019).  Manggis di Kabupaten Tanggamus 

tersebar di beberapa daerah, salah satunya adalah Kecamatan Air Naningan.  

Produksi manggis di Kecamatan Air Naningan sebesar 1.743 kuintal pada tahun 

2017 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2018).  Salah satu sentra 

penghasil manggis di Kecamatan Air Naningan adalah Desa Air Kubang yang 

mengelola manggis di lahan hutan rakyat dengan pola agroforestri. 

 

Manggis merupakan buah khas daerah tropis yang banyak diminati dan termasuk 

komoditas ekspor unggulan.  Peranan manggis sangat penting sebagai sumber 

vitamin dan mineral bagi kebutuhan manusia, sumber pendapatan bagi masyarakat 

dan sumber keindahan (estetika).  Tanaman ini memiliki prospek yang baik untuk 

dikembangkan mengingat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh 

masyarakat (Sumantra et al., 2010).  Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh 

petani masih tergolong rendah karena harga jual manggis di tingkat petani relatif 

lebih murah dibandingkan harga di tingkat konsumen.  Oleh sebab itu, perlu 

diketahui apakah pemasaran manggis di Desa Air Kubang efisien atau tidak 

efisien. 

 

Pemasaran sendiri merupakan salah satu aspek yang dilihat dalam rangka 

pengembangan manggis di hutan rakyat.  Efisiensi pemasaran manggis dapat 

dilihat melalui lembaga pemasaran yang merupakan badan-badan yang berusaha 

dalam bidang pemasaran dan menggerakan barang dari produsen sampai 

konsumen melalui penjualan.  Lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi 

pemasaran berupa serangkaian kegiatan fungsional baik aktivitas proses fisik 

maupun jasa yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen 
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sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.  Lembaga pemasaran ini membentuk 

saluran pemasaran yang merupakan rute yang dilalui oleh barang atau jasa ketika 

bergerak dari petani produsen ke pengguna atau pemakai terakhir (Sudiyono, 

2004).  Jika produk yang dipasarkan sampai di tangan konsumen tepat waktu, 

biaya yang dikeluarkan sedikit dan petani mendapatkan keuntungan maka dapat 

dikatakan pemasaran tersebut efisien (Firdaus et al., 2017).  Permasalahan yang 

terdapat dalam penelitian ini yaitu apa saja lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam pemasaran buah manggis dan fungsi-fungsi pemasarannya, ada berapa 

saluran pemasaran buah manggis dan bagaimana efisiensi pemasaran buah 

manggis. 

 

 

1.2 Tujuan 

 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah. 

1. Mengidentifikasi lembaga pemasaran buah manggis dan fungsi-fungsi 

pemasaran. 

2. Menganalisis saluran pemasaran buah manggis. 

3. Menganalisis efisiensi pemasaran buah manggis. 

 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/ 

Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, hutan hak atau yang 

biasa disebut dengan hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang 

dibebani hak atas tanah.  Hutan rakyat di Desa Air Kubang menjadi salah satu 
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daerah sentra penghasil manggis di Kabupaten Tanggamus.  Hutan rakyat tersebut 

berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui hasil hutan 

berupa manggis yang dipasarkan oleh masyarakat. 

 

Pemasaran manggis akan menguntungkan petani bahkan konsumen jika sistem 

pemasaran yang dilakukan efisien.  Efisiensi pemasaran dapat dilihat melalui dua 

indikator yaitu fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dan 

keragaan pasar.  Fungsi pemasaran meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik dan 

fungsi fasilitas.  Keragaan pasar meliputi analisis margin pemasaran, Ratio Profit 

Margin (RPM) dan analisis efisiensi pemasaran.  Melalui dua indikator tersebut, 

maka dapat dilihat efisiensi pemasaran manggis apakah sudah berjalan efisien 

atau tidak efisien.  Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Bagan alir kerangka pemikiran penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

Desa Air Kubang merupakan salah satu dari sepuluh desa di wilayah Kecamatan 

Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.  Desa Air Kubang terletak 1 km dari pusat 

Kecamatan Air Naningan, 37 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten dan 73 km 

dari pusat Pemerintahan Provinsi.  Luas wilayah Desa Air Kubang sekitar 1.600 

ha dengan dataran berbukit mencapai ketinggian 270 m di atas permukaan laut.  

Desa Air Kubang merupakan daerah tropis, dengan curah hujan rata-rata 161,7 

mm/bulan dan temperatur udara berkisar 25oC-30oC (Pekon Air Kubang, 2015). 

 

Sampai dengan tahun 2015, jumlah penduduk Desa Air Kubang sebanyak 3.719 

jiwa (laki-laki 1.951 jiwa dan perempuan 1.768 jiwa) (Pekon Air Kubang, 2015).  

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Air Kubang yaitu sebagai petani 

pekebun, sedangkan mata pencaharian lain yang dilakukan oleh masyarakat 

adalah petani sawah, pedagang, pembuat batu bata, pengajar ngaji, penyuluh 

swadaya, pertukangan dan peternak. 

 

Wilayah Desa Air Kubang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Air Naningan, 

di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangsari, di sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Air Naningan dan Desa Margomulyo kemudian di sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Sinar Sekampung.  Desa Air Kubang dibagi menjadi 
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delapan dusun yaitu Citalaksana, Margahayu, Sukarame, Air Kubang Timur, Air 

Kubang Barat, Tegalsari I, Tegalsari II dan Kramat Jati (Pekon Air Kubang, 

2015). 

 

 

2.2 Hutan Rakyat 

 

 

Hutan rakyat telah lama digunakan dalam program pembangunan kehutanan, 

namun istilah hutan rakyat kurang dikenal oleh masyarakat.  Masyarakat lebih 

mengenal hutan rakyat dengan sebutan repong (Lampung), talun/pekarangan 

(Jawa), leuweung (Sunda), mamar (Nusa Tenggara Timur), tembawang 

(Kalimantan Barat) dan lembo (Kalimantan Timur) (Soendjoto et al., 2008).  

Pengelolaan hutan, melalui hutan rakyat dengan melibatkan masyarakat bertujuan 

untuk menanggulangi permasalahan degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis 

(Suryaningsih et al., 2012). 

 

Masyarakat mengelola hutan rakyat secara individual (tingkat keluarga) pada 

lahan milik (Soendjoto et al., 2008).  Mayoritas lahan yang dimiliki masyarakat 

dimanfaatkan untuk hutan rakyat (Achmad et al., 2012).  Kepemilikan lahan hutan 

rakyat per keluarga umumnya terbatas, hanya berkisar 0,25 ha (Fauziyah et al., 

2015). 

 

Pola penanaman hutan rakyat terdiri dari beberapa jenis, antara lain hutan rakyat 

pola monokultur yang tersusun oleh satu jenis tanaman dan hutan rakyat 

campuran yang tersusun oleh tanaman kehutanan, kebun buah-buahan dengan 

beragam jenis tanaman lain (Soendjoto et al., 2008).  Pola campuran pada hutan 

rakyat telah lama dikembangkan oleh masyarakat, pola ini kemudian diterapkan 
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pada lahan kering sehingga lahan tersebut menjadi hijau kembali (Suryaningsih et 

al., 2012). 

 

Pengelolaan hutan rakyat dengan mengombinasikan tanaman kehutanan dan 

tanaman pertanian dianggap menguntungkan oleh masyarakat (Salim dan Budiadi, 

2014).  Keuntungan ganda diperoleh dari hasil kayu dan tanaman pertanian, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryaningsih et al., 

2012).  Sistem pengelolaan hutan rakyat baik berupa pekarangan, kebun, talun dan 

hutan rakyat sistem campuran akan berbeda satu sama lain tergantung seberapa 

tinggi intensitas pengelolaan petani di dalamnya (Wahyuningtyas, 2010). 

 

Dalam mengelola lahan hutan rakyat, masyarakat mengembangkan jenis tanaman 

yang beragam, hal ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan saat panen 

(Achmad et al., 2012).  Masyarakat lebih memerhatikan jenis tanaman yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi (Fauziyah et al., 2015).  Selain itu, faktor latar 

belakang petani, pengalaman dan tradisi juga memengaruhi komposisi jenis 

tanaman yang akan ditanam dilahan hutan rakyat tersebut (Achmad et al., 2012). 

 

 

2.3 Kelompok Tani Hutan 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia No. P.89 tahun 2018 tentang pedoman Kelompok Tani Hutan, 

kelompok tani hutan yang selanjutnya disingkat KTH merupakan kumpulan petani 

warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan didalam dan 

diluar kawasan hutan.  KTH memiliki fungsi sebagai media : 

a. Pembelajaran masyarakat 
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b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 

c. Pemecahan permasalahan 

d. Kerjasama dan gotong royong 

e. Pengembangan usaha produktif, pengolahan dan pemasaran hasil hutan 

f. Peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan 

 

Desa Air Kubang memiliki KTH yang mengelola hutan rakyat dengan komoditi 

manggis yaitu KTH Tunas Karya II yang berada di Dusun Kramat Jati.  Berikut 

struktur organisasi KTH Tunas Karya II. 

Ketua    : Heri Mahudin 

Sekretaris  : Suparman 

Bendahara  : Sukiran 

Seksi Perencanaan : Sutrisno 

Seksi Budidaya : Sukadarto 

Seksi Saprodi  : Sugiman D. 

Seksi Usaha  : Paiman 

Seksi Koperasi : Rumanto 

Anggota kelompok aktif dan mengelola manggis berjumlah 30 orang (Dusun 

Kramat Jati, 2018). 

 

 

2.4 Kelompok Tani 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 67 tahun 2016 

tentang pembinaan kelembagaan petani, Kelompok Tani yang selanjutnya disebut 

Poktan adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk oleh 
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para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.  Poktan memiliki fungsi 

sebagai : 

a. Kelas belajar 

b. Wahana kerjasama 

c. Unit produksi 

 

Desa Air Kubang memiliki Poktan yang mengelola manggis yaitu Poktan Tani 

Maju yang berada di Dusun Tegalsari II.  Berikut struktur organisasi kelompok 

tani Tani Maju. 

Ketua      : Zaenal Mustofa 

Sekretaris     : Triyanto 

Bendahara     : Mad Rusman 

Seksi Perkebunan    : H. Suwolo 

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura : Ponimin 

Seksi Peternakan    : Tomo Suwito 

Seksi Kehutanan    : Haryanto 

Seksi Humas     : Untung Suryadi 

Anggota kelompok aktif berjumlah 22 orang, sedangkan anggota kelompok yang 

mengelola manggis berjumlah 16 orang (Dusun Tegalsari II, 2014). 
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2.5 Manggis 

 

 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan buah khas daerah tropis dan 

termasuk komoditas ekspor unggulan (Sumantra et al., 2010).  Manggis menjadi 

salah satu komoditas hortikultura Indonesia yang difokuskan peningkatan 

produksinya oleh Kementrian Pertanian (Direktorat Jendral Hortikultura, 2012).  

Hingga saat ini terdapat sekitar 25 daerah sebagai penghasil dan penyumbang 

manggis untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, di antaranya Tasikmalaya, 

Sijunjung, Tapanuli, Purwakarta, Subang, Bogor, Lahat, Kota Agam, Tabanan, 

Limapuluh Kota, Pasaman, Sukabumi, Pontianak, Blitar, Banyuwangi, Purworejo, 

Kampar, Kerinci, Merangin, Lombok Barat, Tanggamus, Sorolangun, Lebong, 

Trenggalek dan Banggai Kepulauan.  Kabupaten Tanggamus berada di urutan ke 

21 dari 25 daerah penghasil manggis di Indonesia (Syafruddi, 2009). 

 

Lampung merupakan provinsi penghasil komoditi manggis Indonesia dengan 

jumlah produksi sebesar 6.698 ton.  Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten 

penghasil buah manggis terbesar di Provinsi Lampung dengan produksi manggis 

mencapai 5.529 ton (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kota Agung, 2012).  

Masalah di sisi usaha tani manggis adalah produktivitas manggis di Kabupaten 

Tanggamus tersebut masih tergolong rendah yaitu rata-rata 30-70 kg per pohon, 

sedangkan potensi hasil manggis umumnya 450-650 kg per pohon (Andala et al., 

2014).  Penyebabnya ialah pengetahuan dan keterampilan petani manggis tentang 

teknologi membuahkan manggis diluar musim masih rendah, disamping itu 

masyarakat belum menganggap bahwa pembudidayaan manggis sebagai peluang 

usaha dalam kehidupan sehari-hari (Sumantra et al., 2010).  Sedangkan, menurut 
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Dewi dan Qanti (2018) usaha tani manggis di Desa Cikalong Kecamatan Sodong 

Hilir Kabupaten Tasikmalaya layak untuk diusahakan dengan kondisi lahan 

manggis pribadi dengan rata-rata nilai R/C adalah 5,4 artinya nilai tersebut 

menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000 dari modal yang dikeluarkan akan 

memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.400.000 dan menurut Djuwendah dan 

Firmansyah (2016) mengemukakan bahwa usaha tani di Kecamatan Puspahiang 

Kabupaten Tasikmalaya memiliki kriteria layak dengan total benefit yang diterima 

petani sebesar Rp 912.383.985 dengan biaya investasi yang dikeluarkan sebesar 

Rp 62.015.019 selama 20 tahun. 

 

Manggis dapat menjadi potensi untuk komoditas ekspor unggulan dari Indonesia 

jika dilihat dari perkembangan volume ekspor, sehingga perlu adanya penanganan 

yang baik (Safrizal, 2014).  Produksi manggis yang diperdagangkan saat ini 

umumnya berkualitas rendah karena berasal dari hutan manggis atau pekarangan 

yang belum tersentuh teknik budidaya (Safrizal, 2014).  Produksi manggis masih 

rendah dan tidak kontinu, sehingga pendapatan yang diperoleh petani manggis 

juga rendah dan berfluktuasi (Sumantra et al., 2010). 

 

 

2.6 Pemasaran 

 

 

Pemasaran merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh aliran 

produk dan jasa yang ada, mulai dari titik awal produksi sampai semua produk 

dan jasa tersebut berada ditangan konsumen (Ridwana et al., 2015).  Kegiatan 

pemasaran mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan pemindahan hak 

milik dan fisik barang dari produsen ke konsumen (Lestari et al., 2015).  Dalam 
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pengertian lain, pemasaran adalah suatu kegiatan usaha/bisnis untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pendistribusian suatu produk 

(Desiana et al., 2017). 

 

Kegiatan pemasaran ini melibatkan berbagai pihak, baik perorangan maupun 

kelompok dimana pihak - pihak tersebut berlaku sebagai produsen, pedagang dan 

konsumen (Lestari et al., 2015).  Proses pemindahan hak milik dan fisik barang 

dari produsen ke konsumen dapat terjadi secara kompleks, artinya banyak 

lembaga yang terlibat sebagai perantara dari produsen ke konsumen (Lestari et al., 

2015). 

 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran dari produsen sampai ke 

tangan konsumen akhir adalah pedagang pengumpul dan pedagang pengecer 

(Firdaus et al., 2017).  Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

penyaluran suatu komoditi, maka akan semakin besar perbedaan harga komoditi 

tersebut di titik produsen dengan harga yang dibayar konsumen (Supena, 2015). 

Setiap lembaga pemasaran akan melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang dapat 

menciptakan kegunaan, baik guna bentuk, guna waktu dan guna tempat sehingga 

dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh barang tersebut (Herliadi et 

al., 2015).  Fungsi pemasaran ini harus diakomodasikan oleh produsen, rantai 

saluran barang dan jasa dan lembaga - lembaga lain yang berperan dalam proses 

pemasaran (Hasyim, 2012). 

 

Perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dapat memengaruhi 

besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran serta 

berpengaruh pula terhadap besarnya marjin dan keuntungan pemasaran (Firdaus et 
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al., 2017).  Jika lembaga yang melakukan fungsi pemasaran mengeluarkan sedikit 

biaya maka pemasaran tersebut dikatakan efisien (Firdaus et al., 2017). 

 

Fungsi pemasaran menurut Oentoro (2010) dibagi menjadi tiga : 

a. Fungsi Pertukaran 

Dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan 

menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan produk 

(barter) untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. 

b. Fungsi Distribusi Fisik 

Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta 

menyimpan produk.  Produk diangkut dari produsen mendekati kebutuhan 

konsumen dengan banyak cara, baik melalui air, darat, udara, dan sebagainya.  

Penyimpanan produk mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar 

tidak kekurangan saat dibutuhkan. 

c. Fungsi Perantara 

Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat 

dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas 

pertukaran dengan distribusi fisik.  Aktivitas fungsi perantara antara lain 

penggunaan risiko, pembiayaan, pencarian informasi serta standarisasi dan 

penggolongan (klasifikasi) produk. 
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Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran terdiri atas 3 

fungsi utama (Hasyim, 2012), yaitu : 

a. Fungsi pertukaran adalah perpindahan hak milik suatu produk dari produsen ke 

konsumen dan berhubungan langsung dengan fungsi pembelian dan fungsi 

penjualan. 

b. Fungsi fisik adalah upaya menangani, menggerakkan dan mengubah produk 

secara fisik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang meliputi 

fungsi penyimpanan, fungsi pengangkutan dan fungsi pengolahan. 

c. Fungsi fasilitas adalah kegiatan yang memperlancar proses pertukaran produk 

antara produsen dengan konsumen melalui pedagang perantara yang meliputi 

penyedia informasi pasar, penanggungan risiko, standarisasi dan penggolongan 

produk serta usaha pembiayaan. 

 

Keragaan pasar adalah hasil akhir yang dicapai sebagai akibat dari penyesuaian 

pasar yang dilakukan oleh lembaga pemasaran (Widiyanti, 2008).  Deskripsi 

keragaan pasar dapat dilihat dari tingkat harga dan bentuk - bentuk harga, 

penyebarannya di tingkat produsen dan tingkat konsumen, margin pemasaran dan 

penyebarannya pada setiap tingkat pasar (Widiyanti, 2008). 

 

Margin pemasaran adalah perbedaan harga - harga pada berbagai tingkat sistem 

pemasaran atau dengan kata lain margin pemasaran adalah perbedaan harga antara 

tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang 

dibayar konsumen dan jumlah yang diterima produsen atas produk agribisnis yang 

diperjual belikan (Hasyim, 2012). 
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Indikator lain untuk menilai efisiensi pemasaran Ratio Profit Margin (RPM) atau 

margin keuntungan masing-masing lembaga pemasaran adalah perbandingan 

antara tingkat keuntungan lembaga pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan 

(Qurniati, 2010). 

 

Efisiensi pemasaran adalah maksimisasi dari ratio input dan output.  Input 

merupakan biaya - biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam memasarkan hasil hutan, sedangkan output adalah kepuasan dari 

konsumen.  Perubahan yang mengurangi biaya input tanpa mengurangi kepuasan 

konsumen akan meningkatkan efisiensi, sedangkan perubahan yang mengurangi 

biaya input tetapi mengurangi kepuasan konsumen akan menurunkan efisiensi 

pemasaran (Kotler, 2002). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret-April 2019 di Dusun Kramat Jati 

dan Dusun Tegalsari II, Desa Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten 

Tanggamus.  Pemilihan Dusun Kramat Jati dan Dusun Tegalsari II dari delapan 

dusun yang ada dilakukan karena di dua dusun tersebut memiliki tanaman 

manggis paling banyak dibandingkan dusun lainnya.  Desa Air Kubang dipilih 

sebagai lokasi penelitian berdasarkan teknik purposive sampling dengan 

pertimbangan bahwa Desa Air Kubang merupakan penyumbang manggis terbesar 

di Kecamatan Air Naningan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2018).  

Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

3.2 Alat dan Objek Penelitian 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kamera, laptop dan 

alat hitung.  Objek penelitian ini adalah petani manggis dan lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam pemasaran manggis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di 

Dusun Kramat Jati dan Dusun Tegalsari II, Desa Air Kubang, Kecamatan Air 

Naningan, Kabupaten Tanggamus. 
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Gambar 2.  Peta lokasi penelitian Desa Air Kubang. 

 

 

3.3 Jenis Data 

 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dihimpun langsung dari sumbernya.  Data 

primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil kuesioner dan 

wawancara.  Data primer yang diambil pada penelitian ini merupakan data satu 

tahun terakhir yang meliputi identitas petani, harga beli dan jual manggis, 

banyaknya jumlah pembeli dan penjual, lembaga pemasaran yang terlibat, sistem 

penjualan petani pada lembaga pemasaran, sistem penentuan harga dan sistem 

pembayaran yang digunakan oleh pedagang dan petani, biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk pemasaran, risiko pemasaran serta saluran pemasaran. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk catatan tertulis.  Data 

sekunder diperoleh dari instansi atau aparat desa terkait.  Data sekunder yang 

diambil pada penelitian ini meliputi gambaran umum lokasi (kondisi topografi, 

curah hujan, iklim, sosial ekonomi dan budaya masyarakat), penelusuran literatur 

atau laporan terkait efisiensi pemasaran buah-buahan serta data-data lainnya yang 

dapat menunjang penelitian. 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

 

3.4.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung terhadap responden dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

tentang hal-hal yang diamati.  Teknik observasi yang dilakukan yaitu mengamati 

kondisi lahan hutan rakyat dan praktik pemasaran manggis di Dusun Kramat Jati 

dan Dusun Tegalsari II, Desa Air Kubang.  Pencatatan dimaksudkan untuk 

mengklarifikasi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung menggunakan kuesioner 

terhadap objek penelitian. 

3.4.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara penelusuran literatur yang bersumber dari 

buku, media ataupun hasil penelitian orang lain.  Kegiatan studi pustaka dilakukan 

untuk mengumpulkan data sekunder. 

 



21 

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

 

 

Pengambilan sampel dilakukan pada responden yang memiliki tanaman manggis 

di lahan hutan rakyat.  Dusun Kramat Jati terdiri dari 30 responden dan Dusun 

Tegalsari II terdiri dari 16 responden yang memiliki tanaman manggis, maka 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sensus.  Teknik 

pengambilan sampel menggunakan sensus digunakan untuk meneliti seluruh 

elemen-elemen dari populasi jika elemen populasi relatif sedikit (Ruslan, 2008). 

 

 

3.6 Batasan Penelitian 

 

 

Batasan dalam penelitian ini, yaitu. 

1. Kegiatan pemasaran manggis yang diteliti dilakukan di wilayah administrasi 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Responden petani dan lembaga pemasaran yang dipilih adalah yang melakukan 

kegiatan pemasaran manggis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

3. Data yang diambil adalah data satu tahun terakhir. 

 

 

3.7 Definisi Operasional 

 

 

1.  Pedagang pengumpul tingkat desa adalah suatu individu atau kelompok yang 

berada di tingkat desa yang melakukan pembelian manggis langsung dari 

petani secara borongan. 

2.  Pedagang pengumpul tingkat kabupaten adalah suatu individu atau kelompok 

yang berada di tingkat kabupaten yang melakukan pembelian manggis 

langsung dari petani secara borongan. 
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3.  Pedagang besar tingkat kabupaten adalah suatu individu atau kelompok yang 

berada di tingkat kabupaten yang melakukan pembelian manggis langsung dari 

petani maupun pedagang pengumpul secara borongan. 

4.  Pedagang pengecer adalah suatu individu atau kelompok yang berada di 

tingkat kabupaten yang melakukan penjualan manggis langsung ke tangan 

konsumen akhir secara eceran. 

5.  Standarisasi adalah proses penentuan spesifikasi suatu produk yang 

berdasarkan kualitas, bentuk atau karakteristik lainnya. 

6.  Grading adalah tindakan pengklasifikasian suatu produk berdasarkan 

peringkat, ukuran dan lainnya. 

 

 

3.8 Analisis Data 

 

 

Analisis efisiensi pemasaran dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

fungsi-fungsi pemasaran dan keragaan pasar.  Fungsi-fungsi pemasaran dianalisis 

melalui fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas, sedangkan keragaan 

pasar dianalisis melalui analisis margin pemasaran, Ratio Profit Margin (RPM) 

dan analisis efisiensi pemasaran. 

 

3.8.1 Fungsi-Fungsi Pemasaran 

Fungsi-fungsi pemasaran dianalisis secara kualitatif (deskriptif).  Menurut Hasyim 

(2012), fungsi-fungsi pemasaran meliputi fungsi pertukaran yang terdiri dari 

fungsi penjualan dan pembelian, fungsi fisik yang terdiri dari fungsi 

pengangkutan, penyimpanan dan standarisasi serta fungsi fasilitas yang terdiri dari 

penanggungan risiko dan informasi pasar.  Fungsi-fungsi pemasaran dilakukan 
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oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengumpul tingkat desa, 

pedagang pengumpul tingkat kabupaten, pedagang besar tingkat kabupaten dan 

pengecer. 

 

3.8.2 Keragaan Pasar 

a. Analisis Margin Pemasaran 

Margin pemasaran dianalisis secara kuantitatif.  Margin pemasaran adalah 

perbedaan harga antara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran.  Secara 

matematis formula umum margin pemasaran dirumuskan sebagai berikut 

(Hasyim, 2012) : 

mji = Psi – Pbi 

 

Total margin pemasaran secara sistematis dirumuskan sebagai berikut : 

Mj = ∑ Mji 

Keterangan : 

Mj = Margin pemasaran total 

mji = Margin lembaga pemasaran tingkat ke-i (i = 1,2,3,4) 

Psi = Harga penjualan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Pbi = Harga pembelian lembaga pemasaran tingkat ke-i 

 

Keuntungan secara sistematis dirumuskan sebagai berikut : 

i = Mp – bti 

Keterangan : 

i     = Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

Mp = Margin pemasaran tingkat ke-i 

bti  = Biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 
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Share harga yaitu persentase harga yang diterima oleh produsen dari harga pada 

konsumen akhir.  Semakin besar proporsi harga yang diterima petani maka 

semakin efisien sistem pemasaran yang ada (Muslim dan Darwis, 2012).  Share 

harga secara sistematis dirumuskan sebagai berikut (Hasyim, 2012) : 

sp =  x 100% 

Keterangan : 

sp = Share yang diterima produsen 

pr = Biaya di tingkat produsen 

pf = Harga di tingkat konsumen 

 

b. Ratio Profit Margin 

Ratio Profit Margin (RPM) dianalisis secara kuantitatif.  RPM adalah 

perbandingan antara keuntungan lembaga pemasaran dengan biaya yang 

dikeluarkan.  Biaya pemasaran yang dikeluarkan antara lain alat, transportasi, 

sewa dan penanggungan risiko.  Jika selisih RPM antar lembaga pemasaran tidak 

sama dengan nol, maka sistem pemasaran tidak efisien (Azzaino, 1983).  Secara 

sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

i  = Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i 

bti = Biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i 

 

c. Analisis Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran dianalisis secara kuantitatif.  Efisiensi pemasaran yaitu 

tingkat kemampuan mendistribusikan barang dalam sistem tata niaga yang 
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berjalan dengan biaya minimum.  Secara sistematis dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Soekartawi, 2002) : 

Ep =  

Keterangan : 

Ep = Efisiensi pemasaran 

TB = Total biaya pemasaran 

THP = Total harga produk 

Kriteria hasil perhitungan : 

< 5% maka dikatakan efisien. 

> 5% maka dikatakan tidak efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Simpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1.    Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran manggis dan fungsi-

fungsi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran di Dusun Kramat Jati dan 

Dusun Tegalsari II yaitu pedagang pengumpul tingkat desa melakukan fungsi 

penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, standarisasi, 

penanggungan risiko dan informasi pasar; pedagang pengumpul tingkat 

kabupaten melakukan fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, 

standarisasi dan informasi pasar; pedagang besar tingkat kabupaten 

melakukan fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, standarisasi dan 

informasi pasar; dan pengecer melakukan fungsi penjualan, pembelian, 

penyimpanan, penanggungan risiko dan informasi pasar. 

2.    Saluran pemasaran manggis yang terdapat di Dusun Kramat Jati terdiri dari 

Saluran 1 : Petani→Konsumen Akhir 

Saluran 2 : Petani→P. Pengumpul Tingkat Desa→P. Pengumpul Tingkat 

Kabupaten→P. Besar Tingkat Kabupaten→Pengecer→Konsumen Akhir 

Saluran 3 : Petani→P. Besar Tingkat Kabupaten→Pengecer→Konsumen 

Akhir 
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Saluran 4 : Petani→P. Besar Tingkat Kabupaten→Konsumen Akhir. 

Saluran pemasaran manggis yang terdapat di Dusun Tegalsari II terdiri dari 

Saluran 1 : Petani→Konsumen Akhir 

Saluran 2 : Petani→P. Pengumpul Tingkat Desa→P. Pengumpul Tingkat 

Kabupaten→P. Besar di Luar Lampung 

Saluran 3 : Petani→P. Besar Tingkat Kabupaten→P. Besar di Luar Lampung 

Saluran 4 : Petani→P. Besar Tingkat Kabupaten→Konsumen Akhir. 

3.    Efisiensi pemasaran manggis di Dusun Kramat Jati dan Dusun Tegalsari II 

jika dilihat dari margin pemasaran, keuntungan, biaya, share dan efisiensi 

pemasaran dikatakan efisien.  Jika dilihat dari Ratio Profit Margin (RPM) 

pemasaran di kedua dusun dikatakan belum efisien karena nilai RPM tidak 

menyebar merata pada setiap lembaga pemasaran. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, petani telah melakukan standarisasi 

dalam pemasaran manggis tetapi masih terlalu sederhana.  Petani seharusnya 

melakukan standarisasi dan grading dalam pemasaran manggis.  Standarisasi dan 

grading dapat dilakukan berdasarkan ukuran (besar, sedang, kecil) dan bentuk 

(buah utuh atau pecah dan kulit buah lembut atau keras) sehingga saat dijual 

manggis akan diberi harga yang sesuai berdasarkan standar tersebut, hal ini dapat 

meningkatkan keuntungan petani.  Selanjutnya, saluran pemasaran yang 

disarankan untuk digunakan oleh petani adalah saluran 4 karena margin 

pemasarannya rendah, biaya yang dikeluarkan sedikit dan share yang diterima 

petani tinggi.  Dalam efisiensi pemasaran, agar nilai Ratio Profit Margin (RPM) 
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dapat menyebar merata maka perlu dilakukan penekanan terhadap biaya yang 

dikeluarkan masing-masing lembaga pemasaran.
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