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EFISIENSI SALURAN PEMASARAN KELAPA SAWIT DI DESA BUNTU BAYU  

KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN. 

 

Abednego Suranta Karo Sekali  

 

ABSTRACT 

       . 

A village of Buntu Bayu, sub-district Hatonduhan is one area in Simalungun which is palm 

oil producing region in the province of North Sumatra. The location has good potential, 

reachable, and it is strategically located close by two of the Agent locations, Namely PT. 

Sinar Tenera and PTP IV Mandoge. In marketing efforts farmer assisted by a small agent. 

The purpose of this study is to identify the path / channel function and structure of the palm 

oil marketing agencies in Buntu Bayu village, subdistrict Hatonduhan, district Simalungun, 

Calculating the efficiency of marketing on palm oil in Buntu Bayu village, subdistrict 

Hatonduhan, district Simalungun. 

The data is processed and analyzed by qualitative and quantitative methods to determine the 

efficiency of palm oil marketing channels. Qualitative analysis research of marketing 

efficiency channel of oil palm include agencies and marketing channels, with marketing 

function.Qualitative analysis research of marketing efficiency channel of palm oil is 

described descriptively to spell out all the details of marketing channels, marketing functions, 

and problems occur. While Quantitative analyzes made through a marketing margin, farmer’s 

share, and the ratio of benefits to costs. Based on the analysis concluded that the marketing 

system through the marketing channels are more efficient agent. This marketing channel 

which should be used by farmers in Buntu Bayu village, subdistrict Hatonduhan, district 

Simalungun. Another alternative is applied farmers are improving the quality of fresh fruit 

bunches, small agent, maintain the quality of fresh fruit bunches (TBS ), and follow the 

information on the price of fresh fruit bunches (TBS), and market developments. 

 

Keywords: palm oil, marketing system, efficiency of marketing channels. 
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Pendahuluan 

 Sektor pertanian mempunyai 

peranan yang cukup penting dalam 

kegiatan perekonomian di Indonesia, hal 

ini dapat dilihat dari kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang cukup besar yaitu 13,38 persen pada 

tahun 2014 atau merpakan urutan ketiga 

setelah sektor Industri Pengolahan dan 

sektor Perdagangan. Pada waktu krisis 

ekonomi, sektor pertanian merupakan 

sektor yang cukup kuat menghadapi 

goncangan ekonomi dan ternyata dapat 

diandalkan dalam pemilihan perekonomian 

nasional. (Badan Pusat Statistik, 2014). 

 Perkembangan Budidaya kelapa 

sawit berkembang namun sistem 

pemasaran masih kurang efisien. Hal ini 

disebabkan banyaknya Lembaga 

pemasaran yang dilihat  dari tingkat 

produsen hingga pabrik kelapa sawit. 

Efisiensi tataniaga masih perlu dikaji 

mengenai besarnya biaya pada lembaga 

kelapa sawit. 

 

Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana jalur/saluran fungsi 

lembaga pemasaran TBS kelapa sawit di 

Desa Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan 

Kabupaten Simalungun? 

2. Bagaimana efisiensi tataniaga TBS 

kelapa sawit di Desa Buntu Bayu 

Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten 

Simalungun? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi jalur/saluran 

fungsi dan struktur lembaga pemasaran 

kelapa sawit di Desa Buntu Bayu 

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten 

Simalungun. 

2. Menghitung effisiensi pemasaran 

kelapa sawit di Desa Buntu Bayu 

kecamatan hatonduhan, Kabupaten 

Simalungun. 

 

Manfaat Penelitian 

       Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi 

petani kelapa sawit di Desa Buntu Bayu 

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten 

Simalungun 

2. Sebagai bahan studi dan referensi 

bagi pihak yang membutuhkan  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian dilakukan di Kecamatan 

Hatonduhan Kabupaten Simalungun. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten 

Simalungun merupakan salah satu wilayah 

penghasil kelapa sawit di provinsi 

Sumatera Utara, yang cukup potensial. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  Maret-

April 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 

Buntu Bayu. Pengamatan secara langsung 

juga dilakukan terhadap kegiatan 

pemasaran kelapa sawit untuk mengetahui 

saluran pemasaran dan lembaga pemasaran 

yang terlibat pada alur pemasaran  kelapa 

sawit.  

Metode Analisis dan Pengolahan Data 

Salah satu cara menentukan besaran 

sampel yang memenuhi hitungan itu 

adalah yang dirumuskan oleh Slovin 

sebagai berikut. 

𝐧 =
𝐍

𝟏+𝐍𝐞²
( 

n  = Number of samples  

    (jumlah sampel) 

N  = Total population (jumlah  

    seluruh anggota populasi) 

e  = Error tolerance (toleransi  

    terjadinya galat; taraf  

    signifikansi; untuk     

        sosial dan pendidikan  

        lazimnya 0,05) 
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 Jumlah populasi yang ada di Desa 

Buntu Bayu Kecamatan 

Hatonduhan,Kabupaten Simalungun 

adalah 60 orang. Dan taraf yang saya 

gunakan untuk menentukan jumlah sampel 

yang saya ambil adalah 10%. Maka jika 

digunakan rumus Slovin jumlah sampel 

yang akan saya ambil adalah 60 orang.  

Analisis Lembaga dan Saluran Tata 

niaga 

Analisis ini saluran tata niaga digunakan 

untuk mengetahui jenis dan jumlah saluran 

tataniaga Kelapa Sawit di Desa Buntu, 

Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten 

Simalungun dari tingkat produsen (petani) 

hingga ke konsumen akhir. Hasil analisis 

ini akan menunjukkan pola saluran 

pemasaran yang terdapat pada daerah 

penelitian berdasarkan jumlah dan jenis 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

kegiatan pemasaran.  

Analisis Fungsi Tata Niaga 

 Analisis fungsi tata niaga 

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 

Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, 

Kabupaten Simalungun.  

Hasil analisis ini juga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menghitung biaya 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran 

dan keuntungan yang diperoleh lembaga 

pemasaran sehingga dapat digunakan 

dalam penghitungan margin pemasaran, 

farmer’s share dan rasio keuntungan 

terhadap biaya. 

Analisis Struktur dan Perilaku Pasar 

 Struktur pasar TBS dianalisis 

berdasarkan banyaknya jumlah lembaga 

pemasaran yang bertindak sebagai penjual 

dan pembeli yang terlibat dalam kegiatan 

tata niaga di daerah penelitian, jumlah 

persentase  pasar yang dikuasai oleh 

masing-masing lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam kegiatan pemasaran, sifat 

dan keaadaan produk dalam arti 

heterogenitas produk yang dipasarkan, 

kebebasan lembaga pemasaran untuk 

masuk dan keluar pasar, serta sistem 

informasi pasar yang terjadi di dalam 

kegiatan pemasaran komoditas Kelapa 

Sawit di daerah penelitian.  

Sedangkan perilaku pasar dianalisis 

dengan pengamatan mekanisme penentuan 

harga dan pembayaran yang dilakukan 

oleh masing-masing lembaga pemasaran di 

dalam lingkungan pasar dan sistem 

kerjasama antar lembaga pemasaran. 

 

Analisis Efisiensi Pemasaran 

 Marjin pemasaran merupakan 

perbedaan harga di tingkat petani produsen 

(Pf) dengan harga ditingkat konsumen 

akhir (Pr) dengan demikian marjin 

pemasaran adalah M = Pr - Pf. Melalui 

penelusuran saluran pemasaran, 

diharapkan dapat diperoleh informasi 

tentang marjin pada tiap lembaga 

pemasaran. Marjin pemasaran merupakan 

perbedaan harga diantara lembaga 

pemasaran dan di setiap tingkat lembaga 

pemasaran. Dan merupakan selisish harga 

beli dengan harga jual. Analisa marjin 

pemasaran digunakan untuk melihat 

tingkat efisiensi saluran pemasaran kelapa 

sawit.  

 

 

Analisis Farmer’s Share 

  Farmer’s share adalah proporsi 

dari harga yang diterima petani produsen 

dengan harga yang dibayar oleh konsumen 

akhir yang dinyatakan dalam persentase. 

Farmer’s share dapat digunakan dalam 

menganalisis efisiensi saluran tataniaga 

dengan membandingkan seberapa besar 

bagian yang diterima oleh petani dari 

harga yang dibayarkan konsumen akhir. 

 Dengan demikian dapat diketahui 

Farmer’s share berhubungan negatif 

dengan marjin pemasaran, artinya semakin 

tinggi marjin pemasaran maka bagian yang 

akan diperoleh petani (Farmer’s share) 

semakin rendah. Farmer’s share akan 
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menunjukkan apakah pemasaran 

memberikan balas jasa yang seimbang 

kepada semua pihak yang terlibat dalam 

tataniaga. Secara matematis farmer’s share 

dapat dirumuskan dengan : 

𝐅𝐬 =
𝑷𝒇

𝑷𝒓
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

Fs  : Persentase yang diterima  

   petani (farmer’s share) 

Pf  : Harga di tingkat petani  

   (Rp/kg) 

Pr  : Harga di tingkat konsumen  

    akhir atau pabrik pengolahan 

(Rp/kg) 

Semakin mahal konsumen membayar 

harga yang ditawarkan oleh lembaga 

pemasaran (agen), maka yang diterima 

oleh petani akan semakin sedikit, karena 

petani menjual komoditi pertanian dengan 

harga yang relatif rendah. Hal ini 

memperlihatkan adanya hubungan negatif 

antara marjin pemasaran dengan bagian 

yang diterima oleh petani. Semakin besar 

marjin maka penerimaan petani relatif 

kecil. 

Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya 

 Rasio keuntungan dan biaya 

pemasaran merupakan besarnya 

keuntungan yang diterima lembaga 

pemasaran sebagai imbalan atas biaya 

tataniaga yang dikeluarkan. Penyebaran 

marjin tataniaga dapat pula dilihat 

berdasarkan persentase keuntungan 

terhadap biaya tataniaga pada masing-

masing lembaga pemasaran. Rasio 

keuntungan dan biaya setiap lembaga 

pemasaran dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐊𝐞𝐮𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 =
𝛑𝐢

𝑪𝒊
  

Keterangan : 

πi  : Keuntungan lembaga      

             pemasaran(Rp/Kg) 

Ci : Biaya lembaga pemasaran  

             (Rp/Kg) 

Semakin tinggi nilai rasio tersebut, 

menunjukkan keuntungan yang tinggi 

dibandingkan biaya yang dikeluarkan. 

 

Batasan Operasional 

Adapun batasan operasional dari 

penelitian ini adalah : 

1. Daerah penelitian  adalah daerah Desa 

Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan, 

Kabupaten Simalungun. 

2. Data yang digunakan merupakan data 

bulanan. 

3. Waktu penelitian adalah bulan April-

Mei  tahun 2016. 

4. Konsumen akhir adalah Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit. 

5. Biaya yang dihitung untuk petani 

adalah biaya pemupukan, pestisida, 

upah pekerja (panen, mupuk, semprot, 

dan penunasan). 

6. Biaya yang dihitung untuk agen 

adalah biaya transportasi, biaya 

bongkar muat dan Tenaga kerja. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Petani Responden 

 Petani kelapa sawit yang dijadikan 

sebagai responden dalam penelitian ini 

berjumlah 60 orang. Para petani responden 

berasal dari Buntu Bayu, Kabupaten 

Simalungun, Kecamatan Hatonduhan yang 

menjalankan usaha agribisnis 

pembudidayaan serta pemasaran komoditi 

kelapa sawit. Metode penentuan responden 

dilakukan secara sengaja (purposive). 

 Para petani responden pada 

umumnya menjadikan mata pencaharian 

sebagai petani kelapa sawit sebagai 

pekerjaan utama dan melakukan kegiatan 

budidaya kelapa sawit secara rutin. 

Identitas responden dalam penelitian ini 

meliputi umur, tingkat pendidikan, 

pengalaman dalam berbudidaya kelapa 

sawit dilihat dari segi waktu dan luas lahan 

garapan budidaya kelapa sawit yang 

dimiliki. Total petani yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini adalah 60 

orang. Petani responden berasal dari desa 

Buttu Bayu di Kecamatan 

Hatonduhan,Kabupaten Simalungun. 
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Umur petani responden dalam penelitian 

ini rata- rata 37 tahun, di antara 27 - 70 

tahun. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan sebanyak 60 petani atau semua 

petani responden yang memiliki lahan 

sendiri. Sementara itu petani dengan umur 

yang relatif muda 27 tahun, yang menjadi 

responden dalam penelitian ini hanya 

berjumlah satu orang (7%). Data tersebut 

merupakan bahwa ketertarikan pemuda 

untuk ikut serta dalam aktivitas 

pembudidayaan kelapa sawit relatif jarang 

ditemui di lokasi penelitian, hal ini 

dikarenakan sebagian besar pemuda di 

wilayah ini cenderung lebih memilih usaha 

di sektor lain khususnya menjadi buruh. 

 

Analisis Saluran Pemasaran TBS di 

Desa Buntu Bayu Kecamatan 

Hatonduhan Kabupaten Simalungun 

Saluran Pemasaran I 

 Hasil penelitian terhadap 60 orang 

petani (responden), dapat diketahui bahwa 

pola saluran pemasaran TBS melalui Dua 

pola saluran, pola saluran I sebanyak 34 

orang (56.67%), dengan volume 

perdagangan 282 ton perbulan. Agen besar 

secara berkala menginformasikan harga 

TBS yang berlaku pada pabrik, langsung 

mlalui pesan SMS. Pada saat penelitian 

harga jual TBS Rp. 1.800 per kg di pabrik 

PT.Sinar Tenera sedangkan PTP IV 

Mandoge  Rp 1.720 per kg. Para agen 

cenderung lebih memilih untuk menjual ke 

pabrik PTP IV Mandoge  karena 

memperoleh harga jual yang Stabil dan 

Terjangkau.   

 Pada saat periode penjualan, agen 

besar akan datang serta melakukan 

pembelian TBS, pengangkutan, dan 

selanjutnya dibawa ke gudang Pada 

saluran ini hanya menjalankan kegiatan 

pemanenan dan pengangkutan tanpa 

melakukan pengemasan, selanjutnya 

dibawa ke pabrik. Rincian biaya, harga 

beli, harga jual, dan keuntungan kelapa 

sawit pe rpetani pada masing-masing pola 

saluran pemasaran dapat dilihat pada 

Lampiran 3 

Saluran Pemasaran II 

 Saluran pemasaran TBS melalui 

pola saluran II sebanyak 26 orang 

(43.33%), Dengan Volume 96 ton 

perbulan. Harga rata-rata pembelian TBS 

oleh Agen pengumpul Rp.1.150 per kg 

TBS. Jumlah petani, luas lahan, produksi, 

biaya- biaya yang dikeluarkan(biaya 

panen, biaya angkut), serta harga beli 

maupun harga jual petani responden di 

Desa Buntu Bayu menurut saluran 

pemasaran.  

 Pada saat periode penjualan, agen 

kecil akan datang serta melakukan 

pembelian TBS, pengangkutan, dan 

selanjutnya dibawa ke Agen Besar lalu di 

jual ke gudang Pada saluran ini hanya 

menjalankan kegiatan pengangkutan tanpa 

melakukan pengemasan, selanjutnya 

dibawa ke pabrik. Rincian biaya, harga 

beli, harga jual, dan keuntungan kelapa 

sawit per petani pada masing-masing pola 

saluran pemasaran dapat dilihat pada  

 Struktur merupakan karakteristik 

yang menggambarkan kondisi suatu pasar 

dalam hal jumlah penjual dan pembeli, 

keadaan produk atau komoditi yang dijual 

dalam pasar, kemudahan dalam keluar dan 

masuk pasar, serta bagaimana pelaku pasar 

dapat memperoleh informasi pasar yang 

dibutuhkan dalam transaksi dan kegiatan 

pertukaran yang terjadi di dalam pasar. 

Struktur pasar dan perilaku pasar yang 

nantinya akan memperlihatkan bagaimana 

keragaan pemasaran sehari-harinya. 

 Jumlah petani di Desa Buntu Bayu 

60 petani (Responden) 8 orang responden 

sebagai agen besar, dan 4 orang responden 

sebagai agen kecil. Hubungan petani 

dengan agen besar atau agen kecil dapat 

dikatakan bersifat tetap atau langganan. 

Jual beli antara petani dan agen kecil dan 

atau agen besar tidak terikat pada suatu 

kontrak formal.  

 Para petani kelapa sawit bebas 

menjual hasil panen kelapa sawit kepada 

agen kecil atau agen manapun. Faktor 

mudahnya kerjasama yang telah terjalin 

antara petani dan agen kecil atau agen 

besar sehingga petani berkecenderungan 
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menjual kepada agen kecil atau agen besar 

yang sama. Antara agen kecil/ agen besar 

kelapa sawit di Desa Buntu Bayu 

kecamatan Hatonduhan umumnya dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat persaingan. 

Masing-masing agen kecil umumnya telah 

memiliki petani langganan, yang rutin 

menyerahkan hasil panen kelapa sawit, 

sehingga antar agen kecil dan agen besar 

tidak harus saling bersaing untuk 

memperoleh pasokan TBS kelapa sawit. 

Penentuan harga jual ditingkat petani 

biasanya dilakukan oleh agen kecil. 

Penetapan harga yang ditentukan oleh 

agen kecil umumnya disesuaikan dengan 

harga yang ditetapkan oleh pabrik. 

Sumber Informasi Pasar  

Dalam kegiatan pemasaran Kelapa 

Sawit, informasi pasar utama yang paling 

diperlukan adalah informasi harga, karena 

harga Kelapa Sawit yang cenderung 

fluktuatif membuat pelaku pasar harus 

terus mendapatkan informasi terbaru 

mengenai harga agar tidak dirugikan 

dalam transaksi-transaksi yang dilakukan 

dengan pelaku pasar lain.  

Informasi pasar mengenai harga 

yang akan ditawarkan pada saat 

memasarkan Kelapa Sawit diperoleh 

petani dari sesama petani, pedagang yang 

ada di Agen dan di Pabrik. Petani tidak 

memerlukan biaya untuk mendapatkan 

informasi pasar mengenai harga Kelapa 

Sawit. Informasi pasar mengenai harga 

yang akan ditawarkan oleh pedagang 

pengumpul diperoleh pedagang 

pengumpul dari sesama pedagang 

pengumpul, dari petani produsen.Untuk 

dapat mendapatkan informasi pasar 

mengenai harga yang berlaku, pedagang 

pengumpul tidak memerlukan biaya.  

Pedagang pengirim memperoleh 

informasi pasar mengenai harga yang akan 

ditawarkan dari sesama Agen  pengirim, 

pedagang besar, pedagang pengirim aktif 

mencari informasi melalui Agen besar 

langganannya di daerah tujuan Penjualnya. 

Informasi pasar mengenai harga yang akan 

ditawarkan diperoleh Agen besar harga 

Pada pola saluran pemasaran II informasi 

pasar mengenai harga diperoleh dari 

sesama Agen  besar, harga yang terjadi di 

Agen Kecil dan dari petani. Informasi 

pasar mengenai harga yang akan 

ditawarkan diperoleh pedagang Kecil dari 

harga yang terbentuk di pasar dan dari 

Agen besar.  

Struktur pasar yang dihadapi oleh 

Agen Kecil adalah pasar persaingan 

monopolistik. Jumlah penjual dan pembeli 

yang terlibat dalam kegiatan pemasaran 

Kelapa Sawit di tingkat Agen Pengumpul 

Sedikit Kelapa Sawit yang dijual di tingkat 

Agen Kecil  

. 

Analisis Efisiensi Tata Niaga TBS di 

Desa Buntu Bayu Kecamatan 

Hatonduhan kabupaten Simalungun 

Analisis Marjin Pemasaran 

 Penentuan tingkat efisiensi suatu 

sistem pemasaran dapat dilakukan melalui 

pendekatan análisis marjin pemasaran. 

Marjin pemasaran adalah penjumlahan dari 

seluruh biaya pemasaran/pemasaran yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dan 

besarnya keuntungan yang diambil dalam 

aktivitas penyaluran komoditas dari 

lembaga pemasaran yang satu ke lembaga 

pemasaran lainnya. Marjin pemasaran 

yang diperhitungkan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada pola saluran pemasaran 

yang terbentuk dalam aktivitas pemasaran 

TBS kelapa sawit di Desa Buntu Bayu. 

Dalam penelitian ini, marjin pemasaran 

dapat dilihat di masing-masing lembaga 

pemasaran maupun secara keseluruhan di 

setiap saluran pemasaran. 

 Perhitungan marjin diperoleh dari 

nilai selisih antara harga jual dan harga 

beli disetiap lembaga pemasaran serta 

selisih antara harga ditingkat petani 

dengan harga di tingkat lembaga 

pemasaran akhir yang terdapat dalam pola 

saluran pemasaran yang terbentuk. 

Beberapa komponen yang diperhitungkan 

dalam penentuan marjin pemasaran 

meliputi biaya pemasaran atau pemasaran 

dan keuntungan yang diperoleh. Biaya 

pemasaran atau pemasaran merupakan 
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seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran dalam menyalurkan 

kelapa sawit dari Desa Buntu Bayu sampai 

ke pihak pabrik pengolahan maupun 

sampai ke tangan pihak eksportir. 

Penentuan efisiensi menurut marjin 

pemasaran pada suatu saluran dilihat 

dengan membandingkan nilai marjin yang 

ada pada setiap saluran. Semakin kecil 

marjin yang diperoleh maka saluran 

pemasaran tersebut dianggap semakin 

efisien. 

 Pada saluran pemasaran I  

pengelolaan penjualan dilakukan petani 

langsung ke pabrik melalui agen besar, 

harga yang diterima petani adalah harga 

pabrik setelah dikurangi biaya panen dan 

lainnya yang dilakukan agen besar. Harga 

TBS rata-rata yang diterima petani melalui 

saluran ini Rp 1.618,- per kg. Sementara 

pada saluran II petani kelapa sawit menjual 

melalui agen kecil, pada tingkat ini petani 

menerima hasil penjualan TBS langsung 

dari agen kecil. Harga rata-rata yang 

diterima petani melalui saluran ini terlihat 

lebih rendah, yaitu Rp 1.150,- per kg TBS. 

Selanjutnya agen kecil menjual ke pabrik 

melalui agen besar. 

 Pada pola saluran pemasaran I rata-

rata sebesar Rp 279 ,- per kg lebih besar 

bila dibandingkan dengan biaya pemasaran 

pada saluran II rata-rata sebesar Rp 239,- 

per kg. Besamya harga beli, harga jual dan 

biaya serta keuntungan masing-masing 

pola saluran pemasaran dapat dilihat pada 

lampiran. Keuntungan lebih besar terdapat 

pada pola saluran pemasaran I dengan 

keuntungan rata-rata sebesar Rp 1358 ,-per 

kg TBS. Keuntungan yang tinggi ini akibat 

agen kecil memanfaatkan situasi, petani 

ingin segera mendapatkan uang maka 

petani memilih untuk segera menjual 

kepada agen kecil. Pengangkutan ke pabrik 

tidak dilakukan langsung, karena 

terkadang harus menunggu TBS petani 

lain untuk efisiensi pengangkutan, 

sehingga kapasitas truk angkutan bisa 

terpenuhi, sekitar 10 ton. Sementara itu, 

pada saluran pemasaran I memiliki 

keuntungan lebih kecil dengan nilai 

keuntungan sebesar Rp 910,- per kilogram 

TBS. 

Analisis Farmer’s Share 

 Nilai farmer’s share memiliki 

hubungan yang negatif dengan nilai marjin 

pamasaran yang terbentuk dalam suatu 

saluran pemasaran. Semakin tinggi 

farmer’s share yang diperoleh petani pada 

suatu saluran pemasaran maka saluran 

tersebut inilai efisien. Namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa farmer’s 

share yang tidak selalu mencerminkan 

bahwa aktivitas pemasaran tersebut 

berjalan efisien. Hal ini tergantung dari 

upaya yang dilakukan oleh lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam 

memberikan value added pada produk 

sehingga produk yang dihasilkan sesuai 

dengan keinginan konsumen. Nilai 

farmer’s share yang diterima oleh petani 

dalam aktivitas pemasaran kelapa sawit di 

Desa Buntu Bayu dapat dilihat pada Tabel 

12. Berdasarkan data yang tersaji pada 

Tabel 11, bagian terbesar yang diterima 

petani terdapat pada saluran I nilai 

farmer’s sahare yang dihasilkan adalah 

93,74%. Sementara itu pada saluran II nilai 

farmer’s share yang dihasilkan adalah 

87,90%. Pada agen besar pada saluran I 

harus melakukan pensortiran kembali. 

Pengulangan pelaksanaan ini akan 

mengakibatkan biaya pemasaran yang 

berlipat yang akan mempengaruhi 

penentuan harga yang akan dibayar oleh 

konsumen akhir sehingga harga yang 

diterima konsumen semakin tinggi dan 

persentase terhadap harga ditingkat petani 

akan semakin kecil. Pada saluran I,II, 

sumber informasi harga ditingkat pabrik 

diperoleh langsung dari pihak pabrik 

pengolahan. Pada perhitungan nilai farmer 

’s share juga dirumuskan penambahan 

farmer ’s share yang akan diterima petani 

apabila dilakukan peningkatan kualitas 

TBS yang dijual petani. 

Rasio Keuntungan dan Biaya 

 Petani dalam saluran I 

mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 



8 
 

279,- per kilogram TBS. Pada saluran II 

petani mengeluarkan biaya peamsaran 

sebesar 239,- per kilogram TBS. Dalam 

membandingkan tingkat rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran dari masing - 

masing saluran juga perlu dilakukan 

penyamaan standarisasi kualitas kelapa 

sawit yang diperjualbelikan ditingkat 

petani pada setiap saluran pemasaran yang 

terbentuk. 

 Penurunan nilai tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi penambahan 

biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam 

menjalankan pemasaran kelapa sawit pada 

saluran II. Namun, hal ini dinilai efisien 

karena penambahan biaya yang dilakukan 

bertujuan untuk memberikan nilai tambah 

pada tandan buah segar yang 

diperdagangkan melalui adanya 

peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas 

ini juga sebagai upaya untuk memenuhi 

kepuasan konsumen akhir pada saluran ini 

yaitu pihak pabrik pengolahan. Petani, 

agen kecil, dan agen besar membersihkan 

bonggol TBS yang panjang, 

membersihkan sisa-sisa ampas TBS yang 

kotor, membuang TBS yang kosong, buah 

yang busuk dan kurang segar, serta 

memnuhi syarat rendemen TBS yang 

ditentukan oleh pabrik pengolahan yaitu 

sebesar 18-20 persen. Penetapan rasio 

keuntungan terhadap biaya pemasaran 

berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 

13 menunjukkan bahwa nilai rasio pada 

saluran I dinilai relatif lebih efisien karena 

dapat dilihat bahwa biaya pemasaran yang 

dikeluarkan pada saluran I relatif lebih 

rendah dibandingkan pada saluran II. 

Melalui nilai marjin juga dapat dilihat 

bahwa pada saluran pemasaran I, marjin 

yang didapatkan lebih kecil dibandingan 

marjin pemasaran pada saluran II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Rasio Keuntungan dan Biaya 

Rasio 

Keuntunga

n Biaya 

Saluran Pemasaran 

I II 

πi (Rp) 1146 1608 

Ci (Rp) 15 14 

Rasio πi/Ci 76,4 114,85 

 

 Dalam membandingkan tingkat 

rasio keuntungan terhadap biaya 

pemasaran dari masing - masing saluran 

juga perlu dilakukan penyamaan 

standarisasi kualitas kelapa sawit yang 

diperjualbelikan di tingkat petani pada 

setiap saluran pemasaran yang terbentuk. 

Berikut ini adalah rumusan perhitungan 

rasio keuntungan terhadap biaya 

pemasaran kelapa sawit di Desa Buntu 

Bayu setelah dilakukan penyetaraan 

standar kualitas TBS kelapa sawit dengan 

meningkatkan kualitas TBS dan 

penyetaraan rendemen TBS sebesar 18-20 

persen. Berdasarkan data yang tersaji pada 

Tabel 13, menunjukkan bahwa setelah 

adanya peningkatan kualitas terhadap TBS 

terjadi penurunan pada nilai rasio 

nntungan terhadap biaya pada saluran I 

dengan nilai masing - masing yaitu 76,4  

pada saluran II sebesar 114. Penurunan 

nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

penambahan biaya pemasaran yang 

dikeluarkan dalam menjalankan saluran 

pemasaran kelapa sawit pada saluran II. 

Namun, hal ini dinilai efisien karena 

penambahan biaya yang dilakukan 

bertujuan untuk memberikan nilai tambah 

pada TBS yang diperdagangkan melalui 

adanya peningkatan kualitas. Peningkatan 

kualitas ini juga sebagai upaya untuk 

memenuhi kepuasan konsumen akhir pada 

saluran ini yaitu pihak pabrik pengolahan. 

Penetapan rasio keuntungan terhadap biaya 

pemasara baik berdasarkan data yang 

tersaji pada Lampiran 8 maupun Tabel 12 

menunjukkan bahwa nilai rasio pada 

saluran I dinilai relatif lebih efisien karena 

dapat dilihat bahwa biaya pemasaran yang 

dikeluarkan pada saluran I relatif lebih 

rendah dibandingkan pada saluran II. Pada 
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Tabel 12 saluran I mampu menghasilkan 

kualitas TBS yang setara diantara saluran 

II yang ada dengan mengeluarkan biaya 

pemasaran paling rendah dibandingkan 

saluran II. 

 Pada Saluran I, rata-rata harga yang 

diterima petani Rp. 1,618 per kg dan 

Harga rata-rata di terima pabrik seharga 

1.729 /kg.  Marjin Pemasaran adalah 

6.26% dengan farmer’s share 93,74%. 

Keuntungan  yang didapat adalah Rp. 114.  

 Pada saluran ke II Pada Saluran I, 

rata-rata harga yang diterima petani Rp. 

1,150 per kg dan Harga rata-rata di terima 

pabrik seharga 1.425 /kg.  Marjin 

Pemasaran adalah 12,10%   dengan 

farmer’s share 87,90% Keuntungan yang 

didapat adalah Rp. 76,4. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan mengenai efisiensi saluran 

pemasaran kelapa sawit di Desa Buntu 

Bayu Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten 

Simalungun Provinsi Sumatera Utara 

dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya : 

1. Saluran Pemasaran di Desa Buntu  

    Bayu Kecamatan Hatonduhan,  

    Kabupaten Simalungun lebih dari  

    satu saluran pemasaran. 

a. Saluran Pemasaran I : 

    Petani - Agen Besar - Pabrik    

    Kelapa Sawit 

b. Saluran Pemasaran II      :  

    Petani - Agen Kecil - Agen Besar- 

    Pabrik Kelapa   Sawit. 

2. Hasil analisis pemasaran menunjukkan 

bahwa pada masing-masing lembaga 

pemasaran terlihat bahwa rasio 

keuntungan dan biaya yang 

ditanggung oleh masing-masing 

lembaga pemasaran berbeda-beda 

sesuai dengan fungsi pemasaran yang 

telah dilakukan oleh masing-masing 

lembaga pemasaran. Marjin pada 

saluran I sebesar 6,26% dan,  farmer’s 

share  93%, rasio πi/Ci 114/kg. Dan 

saluran II marjin pemasaran sebesar 

12,10%, farmer’s share 87,90%, rasio 

keuntungan sebanyak 76,4/kg. Saluran 

ini dinilai sebagai alternatif karena 

tercapainya kesejahteraan petani yang 

terlibat dalam saluran I karena marjin 

pemasaran rendah tetapi farmer’s 

share meningkat ini terlihat dari nilai 

marjin dan farmer’s share yang 

dihasilkan. 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian sistem 

pemasaran kelapa sawit di Desa Buntu 

Bayu Kecamatan Hatonduhani Kabupaten 

Simalungunt Provinsi Sumatera Utara , 

hal-hal yang perlu diperhatikan dan 

diperbaiki dalam upaya meningkatkan 

produksi kelapa sawit untuk mendukung 

kegiatan tataniaga kelapa sawit, yaitu : 

1. Petani di Desa Buntu Bayu sebaiknya 

memilih saluran pemasaran Agen 

Besar, yaitu saluran pemasaran I, 

karena saluran I memiliki untung yang 

tinggi . 

2. Agar dapat melakukan saluran 

pemasaran I, maka petani harus 

memiliki transportasi. 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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