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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisa Hubungan Antara Luas Lahan, 

Produksi, Harga Diterima dan Saluran Pemasaran kelapa sawit Di Desa Harapan 

Baru Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode kualitatif. Berdasarkan analisis sistem pemasaran, saluran pemasaran II 

lebih banyak digunakan. Namun perlu diketahui bahwa saluran pemasaran I lebih 

efisien dibandingkan saluran pemasaran lainnya. Saluran ini sebaiknya digunakan 

oleh petani di Desa Harapan Baru.Agen merupakan lembaga pemasaran yang 

melakukan fungsi pemasaran tertinggi yaitu 83% dari keseluruhan fungsi 

pemasaran. Terdapat hubungan sangat erat antara luas lahan terhadap keputusan 

penjualan, produksi terhadap keputusan penjualan dan harga diterima terhadap 

keputusan penjualan. 

Kata Kunci: Luas Lahan, Produksi, Saluran Pemasaran, Harga Diterima, Kelapa 

Sawit
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama perkebunan di Indonesia. 

Komoditas kelapa sawit mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian 

Indonesia. Kelapa sawit merupakan penghasil minyak sawit yang merupakan bahan utama 

minyak goreng. Minyak goreng banyak dikonsumsi pada rumah tangga-rumah tangga sebagai 

bahan pangan pokok. Hal ini membuat pasokan yang kontinu harus dijaga demi ikut menjaga 

kestabilan harga minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan 

pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. . Secara makro ekonomi, proses produksi maupun pengolahan kelapa sawit 

mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Soetrisno, 2008). 

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mengembangkan komoditas 

perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Aceh Singkil merupakan satu daerah yang merupakan 

sentra pengembangan Kelapa Sawit.Hal ini ditunjang oleh keadaan iklim dan tanah yang 

sesuai dengan syarat tumbuh bagi tanaman perkebunan. Secara umum aktivitas masyarakat 

Kabupaten Aceh Singkil masih berorientasi pada usaha tanaman perkebunan dan menjadikan 

komoditas perkebunan menjadi mata pencaharian utama. 

Pemasaran merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau 

menyampaikan barang dan/atau jasa dari produsen ke konsumen (Rita Hanafi, 2010). Kegiatan 

seperti pengembangan produk, penelitian, komunikasi, distribusi, penetapan harga dan layanan 

merupakan inti dari pemasaran. Penelitian tentang saluran pemasaran TBS dan Fakor yang 

berhubungan dengannya sangat penting, karena memudahkan produsen menjual produknya 

kepada konsumen. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi saluran dan lembaga pemasaran kelapa sawit di Desa Harapan Baru 

Kecamatan Runding Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Mengidentifikasi fungsi pemasaran kelapa sawit di Desa Harapan Baru Kecamatan 

Runding Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil. 

3. Mengidentifikasikan faktor yang berhubungan dengan keputusan penjualan Tandan Buah 

Segar kelapa sawit di Desa Harapan Baru Kecamatan Runding Kota Subulussalam 

Kabupaten Aceh Singkil. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran 

Pemasaran (Tata Niaga = Distribusi = Marketing) merupakan kegiatan ekonomi yang 

berfungsi membawa atau menyampaikan barang dan/atau jasa dari produsen ke 

konsumen.MenurutSudiyono (2004), secara umum pemasaran dianggap sebagai proses aliran 

barang yang terjadi dalam pasar. Dalam pemasaran ini barang barang mengalir dari produsen 

sampai kepada konsumen akhir yang disertai penambahan guna bentuk melalui proses 

pengolahan guna tempat melalui proses pengangkutan dan guna waktu melalui proses 

penyimpanan.Dalampemasaran terdapat empat prinsip dasar yang terdiri 4P, yaitu Product 

(produk), Price (harga), Place (tempat) dan Promotion (promosi).  

Saluran dan Lembaga Pemasaran 

Arus barang yang melalui lembaga-lembaga yang menjadi perantara pemasaran akan 

membentuk saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang 

melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Perbedaan saluran pemasaran yang dilalui oleh 

suatu jenis barang akan berpengaruh pada bagian pendapatan yang diterima oleh 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat didalamnya. Hal ini berarti bahwa saluran 

pemasaran yang berbeda akan memberikan keuntungan yang berbeda pula kepada masing 

masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran tersebut. 

Saluran pemasaran dari suatu komoditas perlu diketahui untuk dapat menentukan jalur 

mana yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur yang dapat ditempuh.Selain itu 

saluran pemasaran dapat mempermudah dalam mencari besarnya marjin pemasaran yang 

diterima tiap lembaga yang terlibat (Narulita, 2008). Menurut Boyd, Walker dan Larreche 

(2002), saluran pemasaran adalah himpunan organisasi yang saling bergantung yang terlibat 

dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan 

oleh konsumen atau pengguna industrial. Tujuan utama dalam merancang saluran pemasaran 

adalah menemukan kombinasi perantara yang paling efisien untuk produk pasar tertentu, 

saluran yang meminimalkan biaya distribusi namun juga menjangkau dan memuaskan 

konsumen sasaran. 

Fungsi Pemasaran 

Menurut Hanafie (2010) fungsi pemasaran tidak perlu diselenggarakan dalam suatu 

urutan yang tetap dan kaku, tetapi harus dilaksanakan semuanya. Tata cara pelaksanaan fungsi 
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pemasaran berbeda dari produk satu ke produk lainnya. Fungsi pemasaran merupakan proses 

yang teratur dan berubah sepanjang waktu manakala situasi berubah. Menurut Firdaus (2009), 

fungsi-fungsi tataniaga dikelompokkan menjadi tiga fungsi utama, yaitu: (1) Fungsi pertukaran 

(2) Fungsi fisik dan (3) Fungsi  Fasilitas 

Penelitian Terdahulu 

Menurut Ratiza Alifa Asmarantaka (2013)dalam penelitian Analisa Tataniaga Kelapa 

Sawit di Desa Tanjung Jaya mengatakan bahwa proses tataniaga kelapa sawit di Desa Tanjung 

Jaya yang dimulai dari petani sebagai penghasil (produsen) hingga pabrik pengolahan, 

melibatkan beberapa lembaga pemasaran. Lembaga yang terlibat dalam tataniaga kelapa sawit 

di lokasi penelitian adalah pedagang pengumpul dan agen perantara.Saluran yang paling 

banyak digunakan oleh petani responden dalam memasarkan kelapa sawitnya adalah saluran 

pemasaran yang melibatkan agen perantara hal ini disebabkan karena petani mendapatkan 

harga jual yang lebih besar sehingga keuntungan yang diterima petani juga relatif lebih 

besar.Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat 

meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas sudah berjalan relatif baik, namun 

belum dilaksanakan secara tepat oleh beberapa lembaga pemasaran khususnya petani. 

Hasil analisis pemasaran menunjukkan bahwa pada masing-masing lembaga 

pemasaran terlihat bahwa marjin keuntungan dan marjin biaya yang ditanggung oleh 

masing-masing lembaga pemasaran berbeda-beda sesuai dengan fungsi pemasaran yang telah 

dilakukan oleh masing-masin lembaga pemasaran. Nilai marjin pada saluran I sebesar 20,67 

persen dan nilai marjin pada saluran II sebesar 34,67 persen. Secara operasional dari kedua 

saluran,saluran I merupakan saluran yang paling efisien. Hal ini terlihat dari marjin pemasaran 

yang rendah, nilai farmer’s share yang paling tinggi. Namun, pada nilai rasio n/C saluran ini 

memiliki nilai terkecil yaitu 0,4. Saluran ini dinilai sebagai alternatif saluran yang efisien 

karena tercapainya kesejahteraan petani yang terlibat dalam saluran ini terlihat dari nilai marjin 

dan farmer’s share yang dihasilkan dan dengan volume penjualan 71,85ton atau sekitar 69,7 

persen dari total produksi petani. 

Nurjannah Siregar (2014) melakukan penelitian Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa 

Sawit Petani Swadaya di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Marjin pemasaran dipengaruhi oleh harga jual petani secara negatif dan 

dummy saluran pemasaran secara positif. Semakin panjang saluran pemasaran, makasemakin 

besar nilai marjin pemasaran. 
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Efisiensi saluran pemasaran kelapa sawit dapat diperoleh melalui analisis sistem 

pemasaran kelapa sawit yang ada diDesa Harapan Baru KecamatanRunding Kota 

Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, kemudian mengevaluasi berapa banyak 

saluran pemasaran yang terdapat di Desa Harapan Baru Selanjutnya menganalisa apa faktor 

menjadi pembeda antara petani yang paling efisien pemasaran dan paling tidak efisient dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Harapan baru Kecamatan Runding Kota subulussalam 

Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Desa Harapan Baru Kecamatan Runding Kota Subulussalam Kabupaten 

Aceh Singkil merupakan salah satu wilayah penghasil kelapa sawit di provinsi Aceh, yang 

cukup potensial. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2015 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari 

pengamatan langsung (observasi) dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang tersaji pada kuesioner kepada petani kelapa sawit maupun pedagang pengumpul serta 

agen perantara yang ada di Desa Harapan Baru. Pengamatan secara langsung juga dilakukan 

terhadap kegiatan pemasaran kelapa sawit untuk mengetahui saluran pemasaran dan lembaga 

pemasaran yang terlibat pada alur pemasaran kelapa sawit. 
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Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan panduan kuesioner 

kepada pelaku saluran pemasaran kelapa sawit baik itu petani maupun agen. Selain para petani 

kelapa sawit, lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kelapa sawit di Desa harapan 

baru Kecamatan runding Kabupaten Aceh Singkil juga menjadi responden pada penelitian ini. 

Lembaga pemasaran dalam hal ini adalah agen kecil dan agen besar. Penarikan sampel akan 

dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pencarian informasi terkait dengan data kuantitatif 

seperti biaya yang dikeluarkan oleh para lembaga - lembaga yang terlibat dalam saluran 

pemasaran kelapa sawit serta penetapan harga di masing - masing lembaga yang selanjutnya 

akan dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai alat analisis dan melalui analisis 

tersebut dapat ditentukan saluran pemasaran yang efisien untuk diterapkan. 

Metode Pengambilan Sampel 

Salah satu cara menentukan besaran sampel yang memenuhi hitungan itu adalah yang 

dirumuskan oleh Slovin sebagai berikut. 

 

n = Number of samples (jumlah sampel) 

N = Total population (jumlah seluruh anggotapopulasi)  

e = Error tolerance (A2 = pangkat dua) 

Jumlah populasi yang ada di Desa Harapan Baru Kecamatan Runding Kota 

Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil adalah 450 orang. Dan taraf yang saya gunakan untuk 

menentukan jumlah sampel yang saya ambil adalah 20%. Maka jika digunakan rumus Slovin 

jumlah sampel yang akan saya ambil adalah 25 orang. 

Analisa Data 

Analisa Lembaga dan Saluran Pemasaran 

Analisis saluran pemasarandigunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah saluran 

pemasaran Kelapa Sawit di Desa harapan baru Kecamatan RundingKabupatenAceh Singkil 

produsen (petani) hingga ke konsumen akhir. Hasil analisis ini akan menunjukkan pola saluran 

pemasaran yang terdapat pada  daerah penelitianberdasarkan jumlah dan jenis lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. 
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Analisa Fungsi Pemasaran 

Analisa fungsi pemasaran digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi pemasaran apa 

saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran/tata niaga yang terlibat dalam 

kegiatan pemasaran tata niaga Kelapa Sawit di Desa Harapan Baru, Kecamatan Runding, Aceh 

Singkil.  

 

Analisa Korelasi Variabel bebas terhadap variabel terikat 

Analisa korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi 

kedua variabel dimana variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap 

(sebagai variabel control). Variabel yang diteliti adalah data rasio maka teknik statistik yang 

digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment (Sugiyono,2013). Menurut Sugiyono 

(2013) penentuan koefisien korelasi dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson 

Product Moment. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa Saluran dan Lembaga Pemasaran 

Analisis saluran pemasaran kelapa sawit di Desa Harapan Baru dari kebun petani 

hingga ke pabrik pengolahan melibatkan lembaga pemasaran. Pada penelitian ini, budidaya 

kelapa sawit yang dijadikan lokasi penelitian berada di Desa Harapan Baru yang termasuk di 

dalam wilayah Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil. Penelusuran saluran pemasaran 

kelapa sawit dimulai dari pihak petani sebagai produsen primer, pihak agen hingga pihak 

pabrik pengolahan baik pabrik milik pemerintah maupun pabrik milik perusahaan 

swasta.Berdasarkan hasil wawancara melalui kuesioner ditemukan bahwa hasil produksi 

kebun kelapa sawit petani berupa tandan buah segar (TBS) diangkut ke lokasi pabrik 

pengolahan kelapa sawit (PKS) di sekitar wilayah Desa, yaitu PKS PT Longkip. Selain itu, 

petani menjual tandan buah segar (TBS) kepada agen, selanjutnya diangkut ke lokasi pabrik 

pengolahan kelapa sawit (PKS) di sekitar wilayah Desa, yaitu PKS PT Longkip. Saluran 

pemasaran menggambarkan keterkaitan antar pelaku pemasaran kelapa sawit di Desa Harapan 

BaruKecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil dan pelaksanaan fungsi- fungsi pemasaran 

yang dilakukan oleh setiap lembaga pemasaran sebagai upaya peningkatan nilai tambah dari 

kelapa sawit yang dipasarkan. 

Dengn demikian, hasil penelitian terhadap 25 orang petani responden, dapat diketahui 

bahwa pola saluran pemasaran TBS melalui dua pola saluran, yaitu pola saluran I danpola 
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saluran II. Pola saluran I TBS petani dijual langsung ke PKS. Pada pola saluran II, TBS petani 

dijual kepada agen,kemudian langsung diangkut ke PKS.  

Saluran Pemasaran I 

Saluran pemasaran I merupakan saluran yang digunakan oleh para petani kelapa sawit 

di Desa Harapan Baruyang menjadi responden dalam penelitian ini dengan persentase 

responden sebesar 4 orang (16%) dengan volume TBS 101 ton/bulan. Pada saluran pemasaran 

I, petani menjual hasil panen berupa tandan buah segar (TBS) siap olah ke pabrik. Pada saluran 

ini petani sudah menerima uang hasil panen secara langsung dari pabrik pengolahan. Alasan 

petani untuk menggunakan saluran ini karena dengan menjual langsung ke pabrik pengolahan 

petani lebih untung dibandingkan jika dijual melalui agen kecil atau agen besar dan 

keuntungannya juga lebih banyak. Pada saat penelitian harga jual TBS Rp. 960 per kg di pabrik 

PKS PT Longkip. 

Saluran Pemasaran II 

Saluran pemasaran II merupakan saluran yang digunakan oleh para petani kelapa sawit 

yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan persentase responden sebesar 21 orang 

(84%) dengan volume TBS 78 ton/bulan.Pada saluran pemasaran II, petani ini melakukan 

penjualan kelapa sawit kepada agen yang selanjutnya TBS akan dibawa menuju pabrik 

pengolahan. Pada saluran dua ini, petani sudah menerima uang langsung dari agen pada waktu 

TBS diserahkan dan diangkut. Alasan petani untuk menggunakan saluran ini karena hasil 

panen petani tidak mencukupi batas minimal yang ditetapkan oleh pabrik PKS agar dapat 

dijual ke pabrik TBS. Oleh karena itu, petani lebih memilih menjual hasil panen TBS kepada 

Agen. Pada saat penelitian harga jual TBS Rp. 880 per kg di agen. 
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Analisa Fungsi Pemasaran 

 

Saluran Lembaga 

Fungsi Pertukaran Fungsi Fisik 
Fungsi 

Fasilitas 
% 

Pembelian Penjualan Penyimpanan Pengangkutan Pemrosesan 
Grading/ 

Sortasi 

(1) (2) 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I 
Petani - V - V - - 33 

Pabrik V - V - V V 67 

II 

Petani - V - - - - 16 

Agen V V V V - V 83 

Pabrik V - V - V V 67 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa: 

1. Pada Saluran I, Petani melakukan 33% fungsi pemasaran dari keseluruhan fungsi 

pemasaran yaitu fungsi pertukaran terdiri dari penjualan dan fungsi fisik yang terdiri dari 

pengangkutan. Pada proses penjualan, Petani menjualhasil panen mereka berupa Tandan 

Buah Segar (TBS) langsung menuju ke pabrik PKS dan pada proses pengangkutan petani 

mengangkut sendiri hasil panen mereka berupa Tandan Buah Segar (TBS) menuju pabrik 

PKS. Dalam hal ini petani tidak melakukan funsi pemasaran lainnya seperti fungsi 

pertukaran yang terdiri dari pembelian, fungsi fisik yang terdiri dari penyimpanan dan 

pemrosesan dan fungsi fasilitas yang terdiri dari Grading/ sortasi. 

2. Pada Saluran I, Pabrik melakukan 67% fungsi pemasaran dari keseluruhan fungsi 

pemasaran yaitu fungsi pertukaran yang terdiri dari pembelian, fungsi fisik yang terdiri dari 

penyimpanan dan pemrosesan dan ungsi fasilitas yang terdiri dari Grading/sortasi. Pada 

proses pembelian, pabrik membeli Tandan Buah Segar (TBS) langsung dari petani. Pada 

proses penyimpanan, Tandan Buah Segar (TBS) dari petani akan disimpan oleh pabrik 

PKS. Pada pemrosesan, pabrik PKS melakukan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). 

Pada proses Grading/sortasi, pabrik melakukan Grading/sortasi terhadap kualitas Tandan 

Buah Segar (TBS). Dalam hal ini pabrik tidak melakukan fungsi pemasaran lainnya seperti 

fungsi pertukaran terdiri dari penjualan dan fungsi fisik yang terdiri dari pengangkutan. 

Hasil Analisa Fungsi Pemasaran 
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3. Pada Saluran II, Petani melakukan 16% fungsi pemasaran dari keseluruhan fungsi 

pemasaran yaitu fungsi pertukaran terdiri dari penjualan. Pada proses penjualan petani 

menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada agen yang langsung mendatangi Petani. Dalam 

hal ini petani tidak melakukan fungsi pemasaran lainnya seperti fungsi pertukaran terdiri 

dari pembelian, fungsi fisik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pemrosesan 

dan 

4. fungsi fasilitas yang terdiri dari grading/sortasi. 

5. Pada Saluran II, Agen melakukan 83% fungsi pemasaran dari keseluruhan fungsi 

pemasaran yaitu fungsi pertukaran terdiri dari pembelian dan penjualan, fungsi fisik yang 

terdiri dari penyimpanan dan pengangkutan dan fungsi fasilitas yang terdiri dari 

grading/sortasi. Pada proses pembelian, agen datang langsung menemui petani untuk 

membeli Tandan Buah Segar (TBS). pada proses penjualan, agen menjual kembali Tandan 

Buah Segar (TBS) yang dibeli dari petani kepada pabrik. Pada proses penyimpanan, agen 

menyimpan terlebih dahulu sebelum dijual ke pabrik. Pada proses pengangkutan, agen 

mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) menuju ke pabrik. Pada proses grading/sortasi, 

agen melakukan Grading/sortasi terhadap kualitas Tandan Buah Segar (TBS). Dalam hal 

ini agen tidak melakukan fungsi pemasaran lainnya seperti pemrosesan. 

6. Pada saluran II, Pabrik melakukan 67% fungsi pemasaran dari keseluruhan fungsi 

pemasaran yaitu fungsi pertukaran yang terdiri dari pembelian, fungsi fisik yang terdiri dari 

penyimpanan dan pemrosesan dan ungsi fasilitas yang terdiri dari Grading/sortasi. Pada 

proses pembelian, pabrik membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari agen. Pada proses 

penyimpanan, Tandan Buah Segar (TBS) dari petani akan disimpan oleh pabrik PKS. Pada 

pemrosesan, pabrik PKS melakukan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Pada proses 

Grading/sortasi, pabrik melakukan Grading/sortasi terhadap kualitas Tandan Buah Segar 

(TBS). Dalam hal ini pabrik tidak melakukan fungsi pemasaran lainnya seperti fungsi 

pertukaran terdiri dari penjualan dan fungsi fisik yang terdiri dari pengangkutan. 

Analisa Hubungan Faktor Keputuan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) 

Luas Lahan 

Luas lahan yang dimiliki petani tentunya mempengaruhi hasil produksi petani kelapa 

sawit di Desa Harapan Baru. Pada Saluran I, petani memiliki luas lahan di atas 10 Ha dengan 

rata-rata luas lahan 18 Ha dan volume produksi rata-rata 32 ton/ bulan. Pada saluran II, pertain 

memiliki luas lahan dibawah 10 ha dengan rata-rata luas lahan 3,619 Ha dan volume produksi 

rata-rata 3,714 ton/ bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki 

petani akan mempengaruhi hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS). Petani dapat 
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meningkatkan luas lahan mereka agar dapat meningkatkan produksi Tandan Buah Segar 

(TBS). 

Produksi 

Rendahnya volume produksi yang memilih saluran distribusi II tidak dapat memilih 

saluran distribusi I karena pabrik PKS menetabkan Batasan minimum agar dapat menjual 

Tandan Buah Segar (TBS) langsung ke pabrik PKS. Pabrik PKS menetapkan volume produksi 

minimal 13 ton dalam sekali pengantaran ke pabrik PKS. Hal ini membuat para petani yang 

tidak mampu mencapai batas minimum tersebut menjual hasil Tandan Buah Segar (TBS) 

kepada agen. 

Harga Diterima 

Jika para petani memilih saluran pemasaran I, petani akan mendapatkan harga beli 

Rp960/ kg Tandan Buah Segar (TBS). Harga beli ini lebih menguntungkan jika dibandingkan 

dengan saluran II. Selisih harga antara saluran pemasaran I dengan saluran pemasaran II adalah 

Rp75/ kg. Dalam penelitian ini, para petani sebaiknya mempertimbangkan untuk menjual 

Tandan Buah Segar (TBS) kepada agen besar langsung dari pada ke agen kecil karena ada 

selisih yang dapat menguntungkan petani. 

Pengujian Korelasi Keputusan Penjualan 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa: 

1. Luas lahan berkorelasi positif terhadap keputusan penjualan dan nilai signifikansi 0,00 < 

0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Nilai Pearson Correlation sebesar 0,901 

yang berarti bahwa luas lahan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap keputusan 

penjualan. 

2. Produksi berkorelasi positif terhadap keputusan penjualan dan nilai signifikansi 0,00 < 

0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Nilai Pearson Correlation sebesar 0,866 

Pengujian Pearson Correlation 
 

Keputusan 1 Luas Lahan Produksi Harga diterima 
Pearson Correlation 1 .901** .866** 1.000** 

Keputusan_1 Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 
N 25 25 25 25 
Pearson Correlation .901** 1 .960** .901** 

Luas Lahan Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 
N 25 25 25 25 
Pearson Correlation .866** .960** 1 .866** 

Produksi Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 
N 25 25 25 25 
Pearson Correlation 1.000** .901** .866** 1 

Harga_diterima Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

N 25 25 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: Lampiran 3 
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yang berarti bahwa produksi memiliki hubungan yang sangat erat terhadap keputusan 

penjualan. 

3. Harga diterima berkorelasi positif terhadap keputusan penjualan dan nilai 

4. signifikansi 0,00 < 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Nilai Pearson 

Correlation sebesar 1,00 yang berarti bahwa harga diterima memiliki hubungan yang 

sangat erat terhadap keputusan penjualan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efisiensi saluran 

pemasaran kelapa sawit di Desa harapan baru Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil 

dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: Saluran pemasaran tandan buah segar (TBS) 

kelapa sawit yang terdapat di Desa harapan baru Kecamatan Runding KabupatenAceh Singkil 

terdiri dari 2 macam, yaitu: Saluran Pemasaran I sebanyak 4 orang (16%) danSaluran 

Pemasaran IIsebanyak 21 orang (84%). Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi 

pemasaran, namun agen merupakan lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran 

tertinggi yaitu 83% dari keseluruhan fungsi pemasaran.Terdapat hubungan sangat erat antara 

luas lahan terhadap keputusan penjualan, produksi terhadap keputusan penjualan dan harga 

diterima terhadap keputusan penjualan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sistem pemasaran kelapa sawit diDesa Harapan Baru 

Kecamatan Runding Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dan diperbaiki dalam upaya meningkatkan produksi kelapa sawit untuk 

mendukung kegiatan tataniaga kelapa sawit, yaitu: Petani di Desa Harapan Baru sebaiknya 

memilih saluran pemasaran langsung, yaitu saluran pemasaran I. Pada saluran pemasaran 

tersebut, petani tidak menggunakan lembaga pemasaran, sehingga saluran tersebut lebih 

efisien, dan lebih menguntungkan.  Agar dapat melakukan saluran pemasaran I, maka petani 

harus memiliki modal yang memadai. Sebaiknya petani bekerjasama untuk mengaktifkan 

kembali koperasi pertanian serta kelompok tani kelapa sawit dan memiliki transportasi milik 

bersama, sehingga petani bisa dimudahkan dalam proses pemasaran TBS kelapa sawit secara 

langsung ke Pabrik Kelapa Sawit. 
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