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Abstrak 

 Penelitian Efisiensi Pemasaran Emping Melinjo di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mendeskripsikan saluran 

pemasaran emping melinjo, mengetahui marjin dan  keuntungan  pemasaran serta menganalisis efisiensi pemasaran 

emping melinjo. Penentuan responden pengrajin emping melinjo secara sensus sedangkan penentuan pedagang 

menggunakan metode snow ball sampling.  Studi lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui  interview 

dengan pengrajin emping melinjo yang berjumlah 51 orang dan pedagang emping melinjo berjumlah 30 orang meliputi 

pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer. Efisiensi pemasaran dianalisis menggunakan Producer‟s 

Share dan Rasio antara biaya pemasaran dengan harga jual.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 saluran 

pemasaran, yaitu I (produsen – konsumen), II (produsen – pedagang pengecer – konsumen), III (produsen – pedagang 

pengumpul – pedagang pengecer – konsumen), IV ( produsen – pedagang pengumpul – pedagang besar – pedagang 

pengecer – konsumen).  Marjin dan keuntungan pemasaran terbesar terdapat pada saluran pemasaran IV.  Saluran 

pemasaran yang paling efisien adalah saluran II. 

 

Kata kunci:  Saluran pemasaran, marjin, efisiensi, producer‟s share 

 
 

Abstract 

The Research objectives of  Marketing Efficiency of  Emping Melinjo in Bantul to describe the marketing 

channel of emping melinjo, determine the marketing  margin and the advantages of marketing and to analyze the 

efficiency of marketing emping melinjo.  The census method for selected craftsmen emping melinjo while the 

determination of traders using snow ball sampling method. Field studies to obtain primary data through interviews with 

craftsmen emping melinjo which amounted to 51  and traders emping melinjo were 30 include traders, wholesalers and 

retailers. Marketing efficiency were analyzed using the Producer's Share and the ratio between the costs of marketing 

and selling price. The results showed there were four marketing channels, namely I (producers - consumer), II 

(producers - retailers - consumers), III (producers - traders - retailers - consumers), IV (producers - traders - 

wholesalers -  retailers - consumers). There biggest of margin and the advantage of marketing contained in the 

marketing channels IV.  The most efficient of marketing channel is the channel II. 

 

Keywords: channel marketing, margin, profit, efficiency, producer's share 

 

I.  PENDAHULUAN 

Agroindustri merupakan usaha untuk meningkatkan 

efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang 

sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. 

Modernisasi di sektor industri dalam skala nasional dapat 

meningkatkan penerimaan nilai tambah sehingga 

pendapatan ekspor akan lebih besar, sebagaimana 

tercantum dalam [1].  

Agroindustri diharapkan dapat memainkan peranan 

penting dalam kegiatan pembangunan daerah, baik dalam 

pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, 

maupun stabilitas nasional. Keberadaan agroindustri di 

pedesaan diharapkan dapat meningkatkan permintaan 

terhadap komoditas pertanian, karena sektor agroindustri 

sangat berperan dalam mengubah produk pertanian 

menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti tercantum 

dalam [2].  

Salah satu agroindustri kecil yang berkembang di 

Indonesia adalah di bidang pangan.  Peluang 

pengembangan industri kecil di bidang pangan di 

Indonesia terbuka luas, hal ini didukung dengan adanya 

faktor internal yang kuat, yaitu  besarnya jumlah 

penduduk yang menjadi pasar produk industri pangan dan 

tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat 

sehingga mendorong permintaan akan produk olahan 

pangan. Salah satu produk industri olahan pangan adalah 

emping melinjo. Emping melinjo merupakan makanan 

ringan yang banyak disukai oleh masyarakat dari berbagai 

kalangan. Salah satu sentra produksi emping melinjo di 

Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten 

Bantul merupakan penyumbang produksi emping melinjo 

terbanyak di Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam 

[3].  

Keterserdiaan bahan baku (melinjo) merupakan salah 

satu kendala dalam pengembangan emping melinjo. 

Bahan baku tersedia melimpah pada saat panen raya dan 

sebaliknya pada saat tidak musim panen. Keadaan ini 

akan berpengaruh terhadap harga melinjo maupun harga 

emping melinjo. Di sisi lain  permintaan emping melinjo 

cukup fluktuatif. Pada saat menjelang hari-hari besar 

keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, dan 

memasuki musim liburan permintaan emping melinjo 
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akan meningkat. Keadaan ini biasanya dimanfaatkan para 

pengrajin ataupun pedangang perantara untuk menambah 

keuntungan dengan cara meningkatkan harga jual emping 

melinjo. 

Referensi [4] menyatakan bahwa pemasaran adalah 

sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa 

untuk memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang 

ada maupun pembeli potensial. 

Pemasaran emping melinjo dari Kabupaten Bantul 

tidak hanya di wilayah Yogyakarta tetapi sampai ke Jawa 

Tengah yaitu Klaten, Solo dan Temanggung. Pemasaran 

ke luar kota banyak melibatkan pedagang perantara 

seperti pedagang pengumpul, pegagang besar dan 

pedagang pengecer seperti tercantum dalam [5]. Pedagang 

perantara inilah yang akan menyalurkan emping melinjo 

dari pengrajin sampai kepada konsumen akhir.   Jalur 

yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara 

dan akhirnya sampai pada pemakai konsumen disebut 

saluran pemasaran sebagaimana tercantum dalam [6]. 

Panjang pendeknya saluran pemasaran  dipengaruhi oleh 

banyak sedikitnya pedagang perantara yang terlibat. 

Semakin banyak pedagang perantara, saluran pemasaran 

semakin panjang  dan akan  diikuti oleh semakin 

tingginya selisih harga yang dibayarkan oleh konsumen 

dengan yang diterima oleh produsen, dengan kata lain 

margin pemasaran semakin tinggi, seperti tercantum 

dalam [4]. 

Pedagang perantara akan menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran yang meliputi fungsi pertukaran seperti 

pembelian dan penjualan, fungsi fisik misalnya 

pengemasan, pengepakan, penyimpanan, pengangkutan 

dan bongkar muat serta fungsi fasilitas yang meliputi  

sortasi dan grading, sebagaimana tercantum dalam [7]. 

Dalam menjalankan fungsi pemasaran pedagang akan 

mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. 

Sebagai balas jasa atas modal dan tenaga yang 

dikeluarkan pedagang perantara akan mengambil 

keuntungan.  

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan saluran 

pemasaran, mengetahui marjin dan keuntungan 

pemasaran serta menganalisis efisiensi pemasaran emping 

melinjo di Kabupaten Bantul. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Teknik Sampling 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode 

penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah yang 

ada pada masa sekarang (aktual), yaitu efisiensi 

pemasaran emping melinjo. Teknik pelaksanaan 

penelitian menggunakan metode survey, sebagaimana  

terdapat dalam [8].  

Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode 

purposive sampling dengan pertimbangan Kabupaten 

Bantul merupakan sentra emping melinjo di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penentuan responden pengrajin 

secara sensus yaitu semua pengrajin emping melinjo yang 

berada di Kecamatan Banguntapan (sentra emping 

melinjo di Bantul)  sedangkan pengambilan pedagang 

secara snow ball sampling. Studi lapangan untuk 

mendapatkan data primer dilakukan melalui  interview 

dengan  pengrajin emping melinjo yang berjumlah 51 

orang dan pedagang  perantara meliputi pedagang 

pengumpul, pedagang besar, dan pengecer berjumlah 30 

orang.   

 

B. Teknik Analisis 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi yaitu 

mendiskripsikan saluran pemasaran emping melinjo dan 

fungsi pemasaran yang dijalankan lembaga pemasaran 

(pedagang perantara).  

Marjin pemasaran dihitung menggunakan rumus : 

M = Pr – Pf 

Keterangan : 

M = Marjin pemasaran emping melinjo 

Pr = Harga emping melinjo yang ditingkat konsumen 

Pf = Harga emping melinjo yang ditingkat produsen 

Keuntungan pemasaran merupakan penjumlahan dari  

keuntungan yang diperoleh dalam tiap lembaga 

pemasaran  

Kp = Kp1 + Kp2 + ... + Kpn 

Keterangan : 

Kp              = Keuntungan pemasaran emping melinjo 

Kp1... Kpn = Keuntungan pemasaran emping melinjo  

                       di tiap lembaga pemasaran 

Efisiensi pemasaran dianalisis menggunakan 

Producer‟s Share, sperti tercantum dalam [9] dan rasio 

antara biaya pemasaran dengan nilai produk yang 

dipasarkan sebagaimana tercantum dalam [10] 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran emping melinjo merupakan jalur 

atau alur pemasaran dari lembaga pemasaran yang 

memiliki kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan 

emping melinjo dari produsen atau pengrajin emping 

melinjo sampai ke tangan konsumen akhir.  Saluran atau 

pola pemasaran emping melinjo dapat diketahui dengan 

cara menelusuri aliran produk dari produsen atau 

pengrajin emping melinjo sampai kepada konsumen 

akhir. 

Pola saluran pemasaran emping melinjo di  Kabupaten 

Bantul ada 4 yaitu : 

1. Produsen – Konsumen 

2. Produsen – Pedagang Pengecer – Konsumen 

3. Produsen – Pedagang Pengumpul – Pedagang 

Pengecer – Konsumen 

4. Produsen – Pedagang Pengumpul – Pedagang 

Besar – Pedagang Pengecer - Konsumen 

Dari keempat pola saluran pemasaran tersebut satu 

saluran tanpa lembaga pemasaran yaitu emping melinjo 

langsung dipasarkan oleh pengrajin ke konsumen akhir, 

pengrajin mempunyai kios di rumahnya sebagai tempat 

untuk memasarkan emping. Tiga saluran melibatkan 

lembaga pemasaran atau pedagang perantara yang terdiri 

dari pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang 

pengecer.  Pedagang perantara menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran agar emping melinjo sampai ke tangan 
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konsumen sesuai dengan keinginannya sehingga 

konsumen terpuaskan. Fungsi pemasaran  meliputi fungsi 

pertukaran  yaitu pembelian dan penjualan, fungsi fisik 

antara lain pengemasan, pengepakan, penyimpanan, 

pengangkutan dan bongkar muat, sedangkan fungsi 

fasilitas yaitu sortasi dan grading.                         

 
Tabel 1. Fungsi Pemasaran yang Dilakukan Lembaga 

Pemasaran Emping Melinjo di Kabupaten Bantul 

Fungsi 

Pemasara

n 

Lembaga pemasaran 

Pengrajin P.Pengumpul P. 

Besar 

Pengecer 

Pembalia

n 

1.  2.  3.  4.  

Penjuala

n 

5.  6.  7.  8.  

Pengema

san 

9.  10.  11.  12.  

Pengepak

an 

  3%, 80% 13.  20,8% 

Penyimp

anan 

15% 14.  15.  16,6% 

Pengang

kutan 

     - 16.     - 20,8% 

Bongkar 

muat 

     - 20% 17.  - 

Sortasi   31,4% 18.     -    23% 

Grading   13,7% 80%    - 13,3% 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa  pengrajin 

melakukan fungsi pertukaran yang meliputi pembelian 

dan penjualan.  Pembelian yang dimaksud yaitu 

pembelian melinjo yang akan dibuat emping sedangkan 

penjualan adalah penjualan emping melinjo kepada 

pedagang maupun konsumen langsung. Pengrajin tidak  

melakukan pengangkutan dan bongkar muat karena 

volume penjualannya sedikit  dan emping diambil 

langsung oleh pedagang pengumpul atau pengecer. 

Pengepakan hanya dilakukan oleh 3% pengjarin dengan 

cara emping yang sudah dikemas  menggunakan plastik 

kemudian dimasukkan ke dalam kardus.  Pengemasan ini 

akan memudahkan dalam pengangkutan.   

Pedagang pengumpul melakukan semua fungsi 

pemasaran baik fungsi pertukaran, fungsi fisik maupun 

fungsi fasilitas meskipun tidak semua pedagang 

melakukannya.  Bongkar muat hanya dilakukan oleh satu 

orang pedagang pengumpul yaitu pedagang pengumpul 

yang menjual langsung ke pedagang pengecer.  Pedagang  

besar  tidak  melakukan fungsi pengepakan, sortasi 

maupun grading karena fungsi-fungsi tersebut sudah 

dijalankan oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengecer 

melakukan pembelian emping dalam jumlah yang sedikit 

sehingga tidak menjalankan fungsi  bongkar muat. 

Aktivitas pengepakan, penyimpanan, pengangkutan dan 

sortasi hanya dilakukan oleh sekitar 20% pedagang 

pengecer sedangkan aktivitas grading hanya dilakukan 

oleh beberapa pedagang pengecer (13%).  Pedagang 

pengecer lebih menfokuskan pada aktivitas pembelian 

dan penjualan emping melinjo. 

 

B. Marjin Pemasaran Emping Melinjo 

 

Marjin pemasaran merupakan selisih harga di tingkat 

produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. 

Besarnya marjin pada setiap saluran dipengaruhi oleh 

banyaknya lembaga atau pedagang perantara yang 

terlibat, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang 

diperoleh  lembaga pemasaran.  

 
Tabel 2. Marjin Pemasaran  tiap Lembaga Pemasaran Emping 

Melinjo di Kabupaten Bantul Tahun 2015 

Lembaga 

pemasaran 

Saluran (Rp/kg) 

I II III IV 

P.Pengumpul 0 0 5.303 1.303 

P.Besar 0 0 0 4.000 

P.Pengecer 0 4.010 3.237 10.000 

Jumlah 0 4.010 8.540 15.303 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa marjin 

pemasaran terbesar terdapat pada saluran IV hal ini terjadi 

karena pada saluran IV melibatkan lembaga pemasaran 

yang lebih banyak dibandingkan saluran yang lain. Tiap 

lembaga pemasaran melakukan berbagai fungsi 

pemasaran yang tentunya membutuhkan biaya dan 

menginginkan mendapatkan keuntungan.  Pada saluran I 

tidak terdapat marjin pemasaran, karena pengrajin 

menjual emping melinjo langsung kepada konsumen 

tanpa melibatkan pegadang perantara.  Pengrajin 

mempunyai kios sendiri di rumahnya dan konsumen yang 

akan membeli emping mendatangi kios pengrajin.  

Pada saluran III dan IV terdapat perbedaan marjin pada 

tingkatan pedagang pengecer, yaitu pada saluran IV 

marjinnya sebesar Rp 10.000,- dan pada saluran III 

sebesar Rp. 3.237,-. Hal ini dikarenakan pedagang 

pengecer  pada saluran IV berada di pasar Klaten dan 

Solo yang membeli emping melinjo dari pedagang besar 

di Solo sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar 

sedangkan pada saluran III pedagang besar dan pengecer 

berada di Yogyakarta. 

 

C. Keuntungan Pemasaran 

 

Keuntungan pemasaran merupakan selisih antara 

marjin pemasaran dengan biaya pemasaran yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran. Lembaga 

pemasaran akan menginginkan keuntungan yang besar 

apabila biaya yang dikeluarkan juga besar. 

 

Tabel 3.Keuntungan Pemasaran tiap Lembaga Pemasaran 

Emping Melinjo di Kabupaten Bantul Tahun 2015 
Lembaga 

pemasaran 

Saluran (Rp/kg) 

I II III IV 

P.Pengumpul 0 0 4.075 357 

P.Besar 0 0 0 2.460 

P. Pengecer 0 3.651 2.757 9.384 

Jumlah 0 3.651 6.832 12.201 

 

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa total 

keuntungan terbesar berada pada saluran pemasaran IV. 

Antar pedagang perantara yang sejenis ternyata 

keuntungannya berbeda, seperti pada pedagang 

pengumpul di saluran III dan IV. Pedagang pengumpul 

pada saluran III melakukan semua fungsi pemasaran baik 

fungsi pertukaran, fisik maupun fasilitas. Keuntungan 

pedagang pengecer pada saluran IV paling besar 

dibandingkan saluran II maupun III. Pedagang pengecer 

pada saluran IV berlokasi di Klaten dan Solo yang 

membeli dari pedagang besar di Solo, sedangkan pada 
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saluran II maupun III sebagian berada di Pasar wilayah 

Yogyakarta. Adanya perbedaan harga jual pada tingkat 

pedagang  pengecer tidak mempengaruhi permintaan 

konsumen emping melinjo karena wilayahnya memang 

berbeda.  Harga jual emping di Klaten dan Solo sebesar 

Rp 50.000,- sedangkan  di Yogyakarta berkisar  Rp 

40.000 sampai Rp 45.000/kg 

 

D.  Efisiensi Pemasaran 

 

Efisiensi pemasaran emping melinjo diukur dengan 

producer‟s share yaitu perbandingan antara harga di 

tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen dan 

rasio antara biaya pemasaran dengan nilai penjualan 

produk  Semakin besar nilai producer‟s share akan 

semakin efisien saluran pemasaran.  Sebaliknya semakin 

kecil rasio antara biaya pemasaran dengan nilai penjualan 

produk maka saluran pemasaran semakin efisien.  

 

 
Tabel 4. Producer‟s Share  tiap Saluran Pemasaran Emping 

Melinjo di Kabupaten Bantul Tahun 2015 

Saluran 

Harga Jual 

Pengrajin 

(Rp/kg) 

Harga Beli 

Konsumen 

(Rp/kg) 

Producer‟s 

Share (%) 

Saluran I 37.180 37.180 100 

Saluran II 36.276 40.286 90 

Saluran III 36.109 44,649 81 

Saluran IV 34.697 50.000 69 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa saluran 

pemasaran yang paling efisien adalah saluran I dengan 

nilai producer‟s share 100% karena harga jual produsen 

sama dengan harga beli konsumen akhir, kasus ini terjadi 

pada pengrajin yang menjual emping langsung ke 

konsumen. Pada saluran yang melibatkan lembaga 

pemasaran,  saluran yang paling efisien adalah saluran II 

yaitu pengrajin  menjual ke padagang pengecer kemudian 

pengecer menjualnya ke konsumen. Nilai producer‟s 

share sebesar 90% dapat diartikan bahwa perbedaan   

harga ditingkat pengrajin dengan di tingkat konsumen 

hanya 10% . 

 
Tabel 5. Rasio antara Biaya Pemasaran dengan Nilai Penjualan 

Produk Emping Melinjo di Kabupaten Bantul Tahun 2015 

Saluran Biaya Pemasaran 

(Rp/kg) 

Nilai Penjualan 

(Rp/kg) 

 Rasio     

(%) 

Saluran I 0 37.180 0 

Saluran II 359 40.286 0,89 

Saluran III 1.709 44,649 3,83 

Saluran IV 3.102 50.000 6,20 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa rasio antara 

biaya pemasaran dengan nilai penjualan produk yang 

terkecil pada saluran I dengan nilai nol karena tidak ada 

biaya pemasaran.  Pada saluran dengan lembaga 

pemasaran, nilai rasio terkecil terdapat pada saluran II. 

Hal ini disebabkan  karena biaya pemasarannya sangat 

kecil yaitu sebesar Rp358,-/kg  sedangkan harga jual 

emping Rp40.286,-/kg  sehingga rasionya kurang dari 

1%. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil pengukuran 

efisiensi menggunakan producer‟s share. Saluran yang 

paling efisien yaitu saluran pemasaran yang hanya 

melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang 

pengecer. 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat 4 saluran pemasaran emping melinjo di 

Kabupaten Bantul yaitu satu saluran tidak ada   

pedagang perantara (pengrajin – konsumen) dan tiga 

saluran melibatkan pedagang perantara yang terdiri 

dari pedagang pengumpul, pedagang besar dan 

pedagang pengecer. 

2. Marjin dan keuntungan pemasaran terbesar terdapat 

pada saluran pemasaran yang melibatkan semua 

pedagang perantara yaitu pedagang pengumpul, 

pedagang besar dan pengecer (saluran IV) 

3. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah 

saluran pemasaran yang hanya melibatkan lembaga 

pemasaran pedagang pengecer saja (saluran II) 
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