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RINGKASAN 

DIDIK MAHENDRA (1804300097), dengan judul skripsi 

“Analisis Pemasaran Kayu Gaharu (Aquilaria malaccensis) di Desa Dendang 

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat (Studi Kasus: CV. Cahaya Gaharu 

Kabupaten Langkat) di bimbing oleh Assoc. Prof. Ir. Gustina Siregar, M.Si. 

selaku ketua komisi pembimbing dan Hardiansyah Sinaga, S.P., M.Agr. selaku 

anggota komisi pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran kayu 

gaharu, dan untuk menganalisis efesiensi pemasaran kayu gaharu khususnya di 

Desa Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive yaitu 

memilih subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya. Data yang di kumpulkan dari penelitian ini terdiri dari data primer 

yaitu dengan wawancara langsung dengan para responden, dan data sekunder 

yaitu dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Populasi dalam 

penelitian ini adalah CV. Cahaya Gaharu yang ada di Desa Dendang Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu mengetahui pola 

aluran pemasaran dan menghitung margin pemasaran. 

Bisnis kayu gaharu di CV. Cahaya Gaharu di Kelurahan Dendang terdapat 

proses pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran yang menimbulkan saluran 

pemasaran. Saluran pemasaran I dilakukan oleh CV. Cahaya Gaharu datang ke 

tempat petani kayu gaharu dan membelinya sesuai dengan harga yang telah 

ditetapkan, kemudian CV. Cahaya Gaharu menjualnya atau memasarkannya di 

dalam negeri dan ke luar negeri. Kemudian, marjin pemasaran yang diperoleh dari 

satu-satunya saluran pemasaran sebesar Rp. 6.980.000 per kilogram kayu, share 

margin yang diterima sangat kecil yaitu 0,29%, berbanding terbalik pada tingkat 

konsumen akhir yaitu sebesar 99,71%. Hal ini dikarenakan petani menjual 

langsung kepada pedagang pengecer yang menjual produk pertanian di daerah 

dalam negeri dan luar negeri. efisiensi pada saluran pemasaran sebesar 40% ini 

menunjukan bahwa pada saluran pemasaran kurang efisien. Kurangnya efisiensi 

dari proses bisnis ini dikarenakan banyaknya tantangan yang dihadapi, seperti 

biaya transportasi dan karena pemanenan kayu gaharu memakan waktu yang 

panjang yaitu sampai 7 tahun, terdapat ketidakpastian pemanenan kayu gaharu 

yang dapat memperburuk pasokan. 
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SUMMARY 

DIDIK MAHENDRA (1804300097), with the title thesis “Marketing 

Analysis of Agarwood (Aquilaria malaccensis) in Dendang Village, Stabat 

District, Langkat Regency (Case Study: CV. Cahaya Gaharu, Langkat Regency) 

supervised by Assoc. Prof. Ir. Gustina Siregar, M.Sc., M.Sc. as chairman of the 

supervisory commission and Hardiansyah Sinaga, S.P., M.Agr. as a member of 

the advisory committee. 

This study aims to determine the pattern of agarwood marketing channels, 

and to analyze the marketing efficiency of agarwood, especially in Dendang 

Village, Stabat District, Langkat Regency. The type of research used is descriptive 

and qualitative. Determination of the research location is done intentionally or 

purposively, namely selecting subjects based on certain characteristics or traits 

that have been known previously. The data collected from this study consisted of 

primary data, namely by direct interviews with the respondents, and secondary 

data, namely from related agencies related to this research. The population in this 

study is CV. Cahaya Gaharu in Dendang Village, Stabat District, Langkat 

Regency. The analysis technique used is to know the pattern of the marketing 

flow and calculate the marketing margin. 

Agarwood business at CV. Cahaya Gaharu in Dendang Village there is a 

marketing process carried out by marketing agencies that creates marketing 

channels. Marketing channel I is carried out by CV. Cahaya Gaharu comes to the 

agarwood farmer's place and buys it at a predetermined price, then CV. Cahaya 

Gaharu sells it or markets it in the country or abroad. Then, the marketing margin 

obtained from the only marketing channel is Rp. 6,980,000 per kilogram of wood, 

the share margin received is very small, namely 0.29%, inversely proportional to 

the level of final consumers, which is 99.71%. This is because farmers sell 

directly to retailers who sell agricultural products in the country and abroad. 

efficiency in the marketing channel of 40% shows that the marketing channel is 

less efficient. The lack of efficiency of this business process is due to the many 

challenges faced, such as transportation costs and because harvesting agarwood 

takes a long time, which is up to 7 years, there is uncertainty in harvesting 

agarwood which can worsen supply. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Gaharu atau agaru dan aguru dalam bahasa Sangsekerta diartikan dengan 

“kayu yang tidak mengambang” (non-floating wood) dikutip oleh Lopez-Sampson 

2018). Produk gaharu alam tersebut banyak ditemukan di Indonesia sebelum 

tahun 1980an, terutama di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Nusa Tenggara 

Barat. Namun, dalam perjalanan waktu sekitar tahun 2010an, produk gaharu alam 

semakin langka diperoleh di hutan. Salah satu indikatornya adalah tidak 

terpenuhinya kuota supply yang diberikan oleh kantor Badan Konservasi 

Sumberdaya Alam (BKSDA) di setiap provinsi khususnya Kalimantan Timur 

kepada pengumpul gaharu tingkat propinsi dalam rentan waktu lima tahun ini 

2013-2018 (Hidayat, 2018). 

Indonesia adalah salah satu negara penghasil gaharu di dunia. Negara lain 

di Asia Tenggara (ASEAN) sebagai penghasil gaharu antara lain Malaysia, 

Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos dan Papua New Guinea (Jung 2009). Gaharu 

merupakan salah satu produk komoditi lokal dan global. Asia Tenggara dengan 

Indonesia sebagai salah satu produsen gaharu terbesar, sesungguhnya sudah lama 

menyediakan produk gaharu yang diperdagangkan secara lokal dan internasional. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Soeharto et al (2016) mengatakan, bahwa 

perdagangan global terkait „gaharu‟ sudah dilakukan sejak dua ribu tahun lalu. 

Dalam konteks trading gaharu ini, Indonesia dan Malaysia sudah berperan 

menjadi pemasok gaharu utama pada perdangan internasional pada awal tahun 

1990an. Hal ini terkait dengan pemasok utama sebelum tahun 1990an tercatat 

antara lain India, Bangladesh, Thailand, Cambodia, Vietnam dan China. Harga 
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gaharu yang relative tinggi, juga terjadi di sentra perdagangan baik domestik 

seperti Jakarta maupun internasional seperti Singapore, Hongkong, Sanghai, 

Taiwan, Riyad, Dubai, Kuwait. Jenis gaharu Aqualira Marxensis yang banyak 

diperoleh di hutan alam dan berkembang di Kalimantan Timur. Sebagai ilustrasi 

saja pasar domestik di Samarinda, tahun 2006, harga gaharu alam jenis super 

super dapat mencapai Rp. 30-40 juta/per kg, disusul kualitas sedang dengan harga 

rata-rata Rp. 10 juta per kg dan paling rendah mencapai Rp. 25.000-50.000/per kg 

(Turjaman 2015). Hasil penelitian lapangan di Kalimantan Timur tahun 2018, 

menunjukan bahwa harga jenis gaharu super yang biasanya dari Malinau dengan 

harga Rp. 5-10 juta/kg, kelas A Rp. 2 juta/kg, kelas B Rp. 1 juta/kg, dan kelas 

A+B Rp. 700.000/ kg, dan kelas kamedangan (standar biasa) hanya dihargai Rp. 

500.000/kg. Oleh karena itu, upaya untuk memperjualbelikan gaharu, termasuk 

produk turunannya juga relative tinggi harganya antara lain produk powder 

(bubuk) bentuk chips (kepingan), log, block, serpihan (flakes), minyak wangi, 

sabun, dan sebagainya (Mohamed & Lee 2016). 

Kayu gaharu merupakan kayu yang bukan sama seperti kayu kayu lainya 

yang mana kayu gaharu ini beda dengan lainya dari segi manfaat maupun dari 

segi pemasaran, yang mana dari segi manfaat gaharu ada banyak khasiat yang bisa 

di hasilkan yaitu seperti sabun, dupa, khiasan, dan air daetlise. Dari segi 

pemasaran kayu gaharu sangat tinggi, 1kg bisa mencapai 30-40 juta bahkan ada 

yang sampai ratusan juta. Kayu Gaharu ini juga bisa menjadi sumber devisa 

negara dengan adanya pemasaran yang dapat memasarkan yang lebih luas akan 

dapat menjadi peningkatan devisa negara dan ekonomi. 
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Gaharu merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang 

mempunyai nilai tinggi. Dalam Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2007, gaharu 

termasuk dalam daftar 490 jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) nabati yang 

potensial untuk dikembangkan. Selain itu, gaharu jugak termasuk dalam 5 jenis 

HHBK yang mendapat prioritas perkembangan, selain jenis rotan, bambu, madu, 

lebah dan sutera. Persebaran alami tanaman gaharu di Indonesia, meliputi pulau-

pulau besar seperti Kalimatan, Papua, Sumatera dan Kepulauan Nusa Tenggara. 

Beberapa jenis diantaranya adalah Aquilaria spp, Grynops sp, dan Gonystilus spp. 

Aqualaria merupakan jenis paling banyak populasinya dengan penyebaran yang 

luas. (Santoso dkk 2012). 

 Komoditi Pohon Gaharu ataupun Kayu Gaharu ini memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi dengan telah meningkatnya harga jual yang tinggi bahkan sampai luar 

negeri dan juga membantu sumber ekonomi atau devisa negara. Bentuk 

pengaturan dan mengetahui pemasaran sangat perlu mendapat perhatian khusus. 

Perlu adanya pendekatan didalam pemasaran kayu gaharu di Desa Dendang 

Kecamatan Stabat yang diharapkan dapat memberikan gambaran efesiensi atau 

tidaknya pemasaran kayu gaharu sebagai pertimbangan dalam menyampaikan 

produk dari produsen ke konsumen begitu juga dengan konsumen akan lebih 

mudah mendapatkan produk dari produsen. Dengan mengetahui pemasaran kayu 

gaharu yang ada di Desa Dendang Kecamatan Stabat maka akan mampu 

memberikan solusi optimal untuk ketepatan produk, ketepatan waktu dan 

kebutuhan pasar. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis pemasaran 

kayu gaharu di Desa Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten langkat. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dibuat rumusan masalah agar 

penelitian dapat berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalah yang tertera 

yaitu: 

1. Bagaimana pola saluran pemasaran kayu gaharu ? 

2. Bagaimana efesiensi pemasaran kayu gaharu ? 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pola saluran pemasaran kayu gaharu. 

2. Untuk Menganalisis efesiensi pemasaran kayu gaharu. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

2. Bagi peneliti lain ini menjadi sumber penambah pengetahuan dan 

wawasan serta dapat dijadikan sumber referensi tambahan bagi peneliti 

yang memerlukan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan mengetahui pemasaran di CV. Cahaya 

Gaharu.  

 

 

 



 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Morfologi Gaharu (Aquilaria Malanccensis) 

Gaharu merupakan salah satu tanaman hutan yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Sejenis resin 

beraroma ini berasal dari tanaman jenis Aquilaria, Gyrinops, dan Gonystylus. 

Permintaan terhadap gaharu terus meningkat, karena banyaknya manfaat gaharu. 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi industri, gaharu tidak 

hanya digunakan sebagai bahan wangi-wangian (industri parfum), tetapi juga 

digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, kosmetika, dupa, dan pengawet 

berbagai jenis asesoris. 

 Klasifikasi Gaharu (Aquilaria Malanccensis) menurut Ulfah dkk (2021) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Division  : Tracheophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Order  : Malvales 

Family  : Malvaceae 

Genus  : Aquilaria Lam 

Species : Aquilaria malaccensis Lam. 

Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang 

dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga Aquilaria, terutama Aquilaria 

malaccensis. Pemanfaatan gaharu secara tradisional telah berlangsung selama 

ratusan tahun yang lalu oleh nenek moyang dalam ritual keagamaan, pengharum 
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ruangan, parfum, kosmetik, bahkan bahan obat-obatan. Pemanenan yang sangat 

tinggi di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan India 

mengakibatkan IUCN Red List mengklasifikasikan A. malaccensis sebagai 

spesies dalam status rawan (vulnerable) sejak 1998 serta terdaftar dalam 

Appendix II pada CITES (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora) (Ed-har dkk, 2017). 

Pemasaran 

Pemasaran adalah proses perencanaan dan penerapan konsepsi, penetapan 

harga, dan distribusi barang, jasa, dan ide untuk mewujudkan pertukaran yang 

memenuhi tujuan individu atau organisasi (Mahmud, 2007). Pemasaran 

merupakan hal-hal yang sangat penting setelah selesainya produksi pertanian. 

Kondisi pemasaran menghasilkan suatu siklus atau lingkungan pasar suatu 

komoditas. Bila pemasarannya tidak lancar dan tidak memberikan harga yang 

layak bagi petani, maka kondisi ini akan mempengaruhi motivasi petani, 

akibatnya penawaran akan berkurang, kurangnya penawaran akan menaikkan 

harga. Setelah harga naik, motivasi petani akan naik, mengakibatkan harga akan 

jatuh kembali/Ceteris paribus (Maulia, 2021). 

Sistem pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan Lembaga 

lembaga pemasaran. Tugasnya melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk 

memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen 

akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang 

tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, 

baik dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem 

komoditas Sistem pemasaran pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang 
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berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung 

maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran 

pertanian. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat 

memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi 

kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat (Syahza, 

2005). 

Menurut Suarda (2009) ada lima faktor yang menyebabkan mengapa 

pemasaran itu penting, yaitu:  

1. Jumlah produk yang dijual menurun.  

2. Pertumbuhan penampilan perusahaan juga menurun.  

3. Terjadinya perubahan yang diinginkan konsumen.  

4. Kompetensi yang semakin tajam.  

5. Terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan.  

Untuk komoditi pertanian, pemasaran terjadi bukan saja ditentukan oleh 

empat aspek seperti yang dikemukakan oleh Kotler (2016) tersebut, yaitu:  

1. Kebutuhan yang mendesak. 

2. Tingkat komersialisasi produsen (petani).  

3. Keadaan harga yang menguntungkan.  

4. Karena peraturan.  

Menurut Soekartawi (2004) menyatakan ciri produk pertanian akan 

mempengaruhi mekanisme pemasaran. Oleh karena itu sering terjadi harga 

produksi pertanian yang dipasarkan menjadi fluktuasi secara tajam, dan kalau saja 

harga produksi pertanian berfluktuasi, maka yang sering dirugikan adalah di pihak 

petani atau produsen. Karena kejadian semacam ini maka petani atau produsen 
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memerlukan kekuatan dari diri sendiri atau berkelompok dengan yang lain untuk 

melaksanakan pemasaran (Syahza, 2005). 

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 manajemen pemasaran sebagai ilmu dan untuk memilih 

pasar sasaran, untuk mendapatkannya, dan menumbuhkan pelanggan melalui 

penciptaan, penyerahan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang super. 

Pemasaran adalah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam 

menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang 

dan jasa, dan faktor terpenting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, 

pemasaran dan konsumsi dimana pemasaran sebagai penghubung antara kegiatan 

produksi dan konsumsi (Yanti, 2021). 

Menurut Azizah (2018) menyatakan Lembaga pemasaran adalah suatu 

badan atau individu yang melakukan pemasaran, menyalurkan jasa serta komoditi 

dari produsen ke konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan badan usaha 

atau individu lainnya. Sesuai dengan pernyataan Noach (2020) menyatakan bahwa 

Lembaga pemasaran merupakan penghubung di antara petani sebagai produsen 

ternak sapi dan konsumen daging sapi melalui kegiatan pemasaran. Ada berbagai 

kegiatan antara lain pembelian, pengangkutan, pengumpulan, sortasi, standarisasi 

dan grading dan lain sebagainya. 

Pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat yaitu mampu 

menyampaikan hasil-hasil produsen kepada konsumen dengan semurah-

murahnya, dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga 
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yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta didalam 

kegiatan produksi dan tataniaga barang itu (Nuriati, 2018). 

Pada umumnya banyak orang yang menyatakan bahwa konsep pemasaran 

sama dengan konsep penjualan atau promosi/periklanan. Padahal pada dasarnya 

penjualan dan promosi/periklanan hanyalah bagian kecil dari pemasaran. Perlu 

dipahami dalam arti yang lebih luas, defenisi pemasaran yaitu suatu proses sosial 

dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain. Menurut American Marketing Association 

dalam Kotler dan Keller bahwa pemasaran adalah “Marketing is an organization 

function and a set processes for creating communicating, and delivering value to 

customers and for managing customer relationship in ways that benefit the 

organization and it stakeholders” (Saleh, 2019). 

Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah beberapa organisasi yang saling bergantung dan 

terlibat dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa tersedia untuk 

dikonsumsi. Keputusan-keputusan saluran pemasaran termasuk diantara 

keputusan paling penting yang dihadapi konsumen. Saluran yang di pilih sangat 

mempengaruhi keputusan pemasaran lainnya. Saluran pemasaran melaksanakan 

tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal itu mengatasi 

kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa 

dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkannya (Faisal, 2015). 

 Secara umum saluran pemasaran dapat dibedakan atas dua saluran yaitu: 

saluran pemasaran secara langsung dan saluran pemasaran melalui perantara. Jika 
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pemasaran dilakukan secara langsung, harga yang diterima produsen sama dengan 

harga yang dibayar oleh konsumen. Dengan demikian produsen akan 

mendapatkan harga yang wajar sementara konsumen mempunyai daya beli yang 

tinggi, disamping itu juga konsumen mendapatkan produk dalam keadaan yang 

segar, sedangkan pemasaran yang melalui perantara akan melibatkan pedagang 

lain (Hudayah, 2021). 

Saluran distribusi atau saluran pemasaran merupakan suatu alur yang 

dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai 

pada pemakai. Saluran pemasaran merupakan suatu struktur unit organisasi dalam 

perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, 

pengecer, melalui mana sebuah komoditi, produk atau jasa dipasarkan (Hudayah, 

2021). 

Saluran pemasaran yang baik mencakup segala upaya pemenuhan 

kebutuhan produk/jasa mulai dari produsen, supplier, distributor hingga konsumen 

dengan menciptakan & menawarkan nilai. Dari hulu ke hilir, saluran distribusi 

yang efektif dibangun dengan trust dan komitmen agar target perusahaan dapat 

tercapai. Pada sektor jasa, para anggota saluran pemasaran kurang mengetahui 

alur saluran sehingga pendistribusian selain tidak efektif tetapi proses penciptaan 

nilai pun tidak dapat dibangun (Koeswandi dan Ery, 2020). 

Saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk dari produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai. 

menurut panjang pendeknya, saluran pemasaran dapat dibagai menjadi 3 

kelompok yaitu : 

1. Penyaluran Langsung  
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Penyaluran Langsung merupakan saluran pemasaran yang paling pendek 

dimana produk diantar dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya, sayuran 

atau buah-buahan yang baru dipetik dijual di pinggir jalan. 

2. Penyaluran Semi Langsung.  

Penyaluran Semi Langsung ialah saluran yang melewati perantara baru ke 

konsumen. Contohnya, panen kakao yang dijual oleh petani kepada pedagang 

pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual langsung ke konsumen. 

3. Penyaluran Tidak Langsung  

Penyaluran Tidak Langsung yaitu saluran pemasaran yang menggunakan 

dua atau lebih perantara baru kemudian sampai ke konsumen. Contohnya, gaharu 

yang dijual ke pedagang pengumpul kemudian diolah menjadi minuman oleh 

pabrik baru kemudian dipasarkan oleh pengecer dan dibeli oleh konsumen. 

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2012) menjelaskan panjang pendeknya 

saluran pemasaran tergantung pada :  

1. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen 

dan konsumen makin panjang saluran pemasaran yang terjadi.  

2. Skala produksi. Semakin kecil skala produksi, saluran yang terjadi 

cenderung panjang karenamemerlukan pedagang perantara dalam 

penyalurannya. 

3. Cepat tidaknya produk rusak. Produk yang mudah rusak menghendaki 

saluran pemasaran yang pendek, karena harus segera diterima konsumen.  

4. Posisi keuangan pengusaha. Pedagang yang posisi keuangannya kuat 

cenderung dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran dan 

memperpendek saluran pemasaran. 
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Saluran Pemasaran Konsumen 

Saluran pemasaran konsumen dapat di bagi menjadi 4 yaitu : 

1. Saluran tingkat nol/zero-level channel (saluran pemasaran langsung) Terdiri 

dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir. 

2. Saluran tingkat satu mengandung satu perantara penjualan, seperti pengecer. 

3. Saluran tingkat dua mengandung dua perantara, dalam pasar konsumen 

biasanya pedagang pengumpul dan pengecer. 

4. Saluran tingkat tiga mengandung tiga perantara penjualan, pedagang 

pengumpul, pedagang besar, pengecer. 

Menurut Azizah (2018) menyatakan bahwa lembaga pemasaran adalah 

suatu badan atau individu yang melakukan pemasaran, menyalurkan jasa serta 

komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan 

badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran adalah orang atau badan 

ataupun perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran hasil pertanian. 

Ditingkat desa, kita lihat ada tengkulak dan ada pedagang perantara serta 

pengecer. Ditingkat kecamatan juga ada perantara, pengumpul dan pengecer. 

Keadaan ini juga terjadi ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Masing masing 

lembaga tataniaga mengeluarkan biaya Petani Konsumen Petani Pengecer 

Konsumen Petani Pedagang Pengumpul Pengecer Konsumen tataniaga dan akan 

memperoleh keuntungan yang disebut bagian dari margin tataniaga. 

Saluran tataniaga atau saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga 

yang melakukan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan 

status kepemilikannya dari produsen kekonsumen. Produsen memiliki peranan 

utama dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan sebagian 
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kegiatan pemasaran, sementara itu pedagang menyalurkan komoditas dalam 

waktu, tempat, bentuk yang diinginkan konsumen. Hal ini berarti bahwa saluran 

tataniaga yang berbeda akan memberikan keuntungan yang berbeda pula kepada 

masing-masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga tersebut. Saluran 

tata niaga dari suatu komoditas perlu diketahui untuk menentukan jalur mana 

yang lebih efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur yang dapat ditempuh. 

Selain itu saluran pemasaran dapat mempermudah dalam mencari besarnya 

margin yang diterima tiap lembaga yang terlibat (Andriyanty, 2015). 

Terdapat tiga tipe fungsi pemasaran yang dapat dianalisis untuk mengukur 

efektivitas kinerja saluran dan lembaga tataniaga yaitu :  

1. Fungsi pertukaran (exchange function) dimana produk harus dijual dan 

dibeli sekurang-kurangnya sekali selama proses pemasaran. 

2. Fungsi fisik tertentu harus dilaksanakan, seperti pengangkutan, 

penggudangan dan pemprosesan produk. 

3. Fungsi fasilitas yang terkait pada penyediaan sarana dan prasarana distribusi 

yang harus dilakukan dalam proses pemasaran. Bagaimanapun sekurang-

kurangnya harus ada informasi pasar yang tersedia, seseorang harus 

menerima resiko kerugian yang mungkin terjadi, seringkali produk harus 

distandarisasi atau dikelompokkan menurut mutunya untuk mempermudah 

penjualan produk tersebut dan akhirnya seseorang harus memiliki produk 

yang bersangkutan dan menyediakan pembiayaan selama proses pemasaran 

berlangsung. 

1. Fungsi pertukaran (exchange function) 
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Produk harus dijual dan dibeli sekurangnya sekali dalam proses pemasaran. 

Fungsi pertukaran yaitu melibatkan kegiatan yang menyangkut pengalihan hak 

kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sistem pemasaran. 

Pihakpihak yang terlibat dalam proses ini ialah pedagang, distributor dan agen 

yang memperoleh komisi karena mempertemukan pembeli dan penjual. Fungsi 

pertukaran dalam fungsi pemasaran terdiri atas 2 bagian, yaitu: 

a. Fungsi penjualan  

Tugas pokok pemasaran adalah mempertemukan permintaan dan penawaran 

(pembeli atau pengecer). 

b. Fungsi pembelian  

Fungsi pembelian yaitu meliputi segala kegiatan dalam rangka memperoleh 

produk dengan kualitas dan jumlah yang diinginkan pembeli serta 

mengusahakan agar produk tersebut siap dipergunakan pada waktu dan tempat 

tertentu dengan harga yang layak. 

2. Fungsi Fisis  

Kegunaan waktu, tempat dan bentuk ditambahkan pada produk ketika produk 

diangkut, diproses dan disimpan untuk memenuhi keinginan konsumen. Oleh 

karena itu, fungsi fisis meliputi hal-hal berikut. 

a. Fungsi Fisis Kegunaan waktu, tempat dan bentuk ditambahkan pada produk 

ketika produk diangkut, diproses dan disimpan untuk memenuhi keinginan 

konsumen. Oleh karena itu, fungsi fisis meliputi hal-hal berikut. 

b. Penyimpanan atau penggudangan. Penyimpanan berarti menyimpan barang 

dari saat produksi mereka selesai dilakukan sampai dengan waktu mereka 

akan dikonsumsi. 
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c. Pemrosesan. Bahan hasil pertanian sebagian besar adalah bahan mentah 

bagi industri sehingga pengolahan sangat diperlukan untuk memperoleh 

nilai tambah (value added). 

3. Fungsi Penyediaan Sarana (Fasilitas) 

Fungsi penyediaan sarana adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membantu 

sistem pemasaran agar mampu beroperasi lebih lancar. Fungsi ini meliputi hal-

hal berikut. 

a. Informasi pasar. Pembeli memerlukan informasi mengenai harga dan 

sumbersumber penawaran. Informasi pasar ini dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, baik itu media massa, pemerintahan, perusahaan swasta, maupun 

lembaga Pendidikan. 

b. Penanggungan risiko. Pemilik produk menghadapi risiko sepanjang saluran 

pemasaran. 

c. Standardisasi dan grading. Standardisasi memudahkan produk untuk dijual 

dan dibeli, sedangkan Grading adalah klasifikasi hasil pertanian ke dalam 

beberapa golongan mutu yang berbeda-beda, masing-masing dengan lebel 

dan nama tertentu. 

d. Standardisasi dan grading. Standardisasi memudahkan produk untuk dijual 

dan dibeli, sedangkan Grading adalah klasifikasi hasil pertanian ke dalam 

beberapa golongan mutu yang berbeda-beda, masing-masing dengan lebel 

dan nama tertentu. 

Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi menjadi elemen penting untuk mencapai keberhasilan dalam 

kegiatan pemasaran. Penelitian terkait efisiensi telah banyak dilakukan oleh 
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peneliti dengan tujuan untuk melihat bagaimana saluran pemasaran, marjin 

pemasaran, nilai farmer‟s share, serta besarnya rasio input oputput. Namun 

efisiensi juga dapat diukur dengan meihat rasio antara keluaran (output) ataupun 

masukan (input) yang digunakan dala kegiatan pemasaran, sehingga nilai rasio 

keuntungan pemasaran terhadap biaya pemasran juga dijadikan sebagai indikator 

dalam melihat efisiensi pemasaran (Annisa dkk, 2018). 

Efisiensi pemasaran dapat dianalisis melalui efisiensi operasional serta 

efisiensi harga. adapun indikator ukuran dalam menentukan efisiensi secara 

operasional yang biasa digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu yaitu 

besarnya marjin pemasaran, bagian yang diterima petani atau farmer‟s share, serta 

biaya dan manfaat dari efisiensi pemasaran atau sering disebut sebagai rasio 

keuntungan terhadap biaya. Sedangkan indikator analisis efisiensi harga 

menggunakan tingkat keterpaduan pasar atau integrasi. Integrasi pasar sering 

dikaitkan dengan transmisi harga (Annisa dkk, 2018). 

Semakin banyak pelaku pemasaran yang terlibat, maka semakin banyak 

balas jasa atau keuntungan pemasaran yang harus diambil para pelaku pemasaran 

tersebut, sehingga tingkat harga yang diterima petani produsen semakin rendah. 

Perbedaan harga (margin) pemasaran yang relatif besar merupakan salah satu 

hambatan pemasaran yang sering dijumpai dalam pemasaran komoditas pertanian. 

Kelemahan dalam sistem pertanian di negara berkembang pada umumnya sama, 

yaitu kurangnya perhatian dalam bidang pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran 

sering tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga pemasaran menjadi kurang 

efisien (Prayitno dkk, 2013). 



17 

 

 
 

Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan studi mengenai 

sistem pemasaran dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pelaku pemasaran 

di dalam kegiatan pemasaran tersebut. Semakin pendek rantai tataniaga dari suatu 

barang hasil pertanian maka akan mengakibatkan biaya tataniaga semakin rendah, 

margin tataniaga juga akan semakin rendah, dan harga yang harus dibayarkan 

konsumen juga semakin rendah serta harga yang diterima produsen akan semakin 

tinggi, sehingga saluran pemasaran tersebut akan semakin efisien (Arbi dkk, 

2018). 

Penelitian Terdahulu 

Menurut Purwangsa dkk (2021) dengan judul Analisis Pemasaran Kayu 

Hutan Rakyat Di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: saluran 

pemasaran kayu rakyat di lokasi penelitian terdiri sdari 2 saluran. Jika 

dikelompokkan lagi berdasarkan jarak sarad rata-rata kayu rakyat, saluran yang 

terbentuk menjadi 4 saluran. Diantara keempat saluran ini, saluran yang paling 

efisien adalah saluran pemasaran II. Pada saluran ini, petani menjual langsung 

kayu hutan rakyat ke industri penggergajian dalam bentuk kayu bulat sehingga 

memiliki nilai jual kayu yang lebih tinggi. Saluran II memiliki farmer‟s share 

sebesar 46.93% dengan rasio K/B sebesar 5.45. Keuntungan terbesar pada saluran 

pemasaran tanpa perantara didapat oleh petani yaitu sebesar 46.93% (saluran II) 

Dalam pemasaran yang melibatkan perantara diantara petani dan industri 

penggergajian, pelaku pemasaran yang memperoleh keuntungan terbesar adalah 

pedagang pengumpul sebesar 41.10% (saluran III) 

Menurut Muh. Erwin Syah dkk (2018) dengan judul Sistem Pemasaran 

Kayu Rakyat Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari 
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penelitian ini adalah Saluran pemasaran petani APKAR yang terbentuk sebanyak 

tiga saluran yakni saluran 1: Petani – Pengumpul – Industri sawmill – Pedagang 

Eceran, saluran 2: Petani – Industri sawmill – Pedagang Eceran, saluran 3: Petani 

– APKAR – Industri pengolahan kayu (PT PAL). Berdasarkan pendekatan SCP 

(structur, conduct, and performance) sistem pemasaran kayu yang terdapat pada 

petani APKAR belum efisien oleh karena struktur pasar secara keseluruhan 

(cenderung ke Oligopsoni), kemudian perilaku pasar yang cenderung dikuasai 

oleh industri sawmill.  

 Menurut Utama dkk (2019) dengan judul Saluran Pemasaran Kayu 

Gergajian Sengon (Falcataria Moluccana) Pada Industri Penggergajian Kayu 

Rakyat Di Desa Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung 

Utara. Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian untuk menjelaskan saluran 

pemasaran kayu gergajian sengon pada industri penggergajian (sawmill) kayu 

rakyat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung, 

dimana responden dipilih secara sengaja (purposive sampling) yaitu pengusaha 

sawmill rakyat sebanyak 5 orang. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara 

kualitatif untuk mengetahui saluran pemasaran kayu gergajian sengon. 

Menurut Wiyono dkk (2018) dengan judul Analisis Rantai Pemasaran 

Kayu Sertifikasi Fsc Di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

mengetahui pola rantai pemasaran kayu sertifikasi; (2) mengetahui aktor-aktor 

yang terlibat dalam pemasaran kayu sertifikasi; (3) mengetahui kendala 

pemasaran kayu sertifikasi yang dihadapi oleh petani. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) pola rantai pemasaran kayu sertifikasi lebih sederhana 

dibandingkan dengan pemasaran kayu non sertifikasi; (2) aktor-aktor yang terlibat 



19 

 

 
 

dalam rantai pemasaran kayu sertifikasi adalah petani pemilik kayu, regu tebang, 

koperasi, PT. SOBI, industri pengolahan kayu; (3) kendala utama yang dihadapi 

oleh petani dalam pemasaran kayu sertifikasi adalah pembayaran yang tidak 

dilakukan secara cash seperti yang dilakukan oleh para pedagang kayu non-

sertifikasi. 

Menurut Azhar dkk (2020) dengan judul Marketing analysis and 

feasibility analysis of coffee (Coffea sp). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis alur pemasaran serta menganalisis kelayakan 

suatu bisnis kopi. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

saluran pemasaran kopi memiliki 2 saluran berbeda yang melibatkan petani, kecil 

pedagang, pengumpul level 1 dan konsumen. Kelayakan bisnis dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa total biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp 

1.000.000/tahun dan total biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp 

6.000.000/tahun, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp 

7.000.000/tahun. Pendapatan yang diperoleh adalah Rp 9.600.000/tahun, hasil 

yang diperoleh dari total produksi 480 kilo dan penjualan harga Rp 20.000/kilo, 

per kg. Kesimpulannya, kopi memang layak untuk dilakukan pengembangan 

karena R/C yang diperoleh > 1 adalah 1,37. 

Kerangka Pemikir 

Kayu Gaharu merupakan jenis kayu yang berasal dari beberapa spesies 

pohon dari genus Aquilaria, Khususnya jenis A. malaccensis. Jenis kayu satu ini 

umumnya memiliki warna kehitaman pekat yang khas dan juga mengandung 

kandungan resin pada bagian gubalnya. Kandungan resin yang terdapat pada 

bagian gubal kayu gaharu ini juga terkenal sebagai bahan pelengkap wangi-
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wangian karena memiliki aroma harum yang sangat khas. Aroma ini juga 

dipercaya mampu menjadi aromaterapi anti-stres yang cukup ampuh. Sudah sejak 

sekitar ratusan tahun yang lalu jenis kayu ini menjadi komoditas perdagangan dari 

berbagai kerajaan di Nusantara ke berbagai penjuru dunia seperti India, Persia, 

Negara-negara Arab, hingga negara-negara di Afrika Timur. 

Pemasaran merupakan semua kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

memberi kepuasan dari barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen 

atau pemakai untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses 

pertukaran atau transaksi. 

Efisiensi pemasaran adalah tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran 

dengan membandingkan sumber daya yang digunakan terhadap luaran yang 

dihasilkan selama proses pemasaran. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dengan 

melihat panjangnya saluran pemasaran dalam memasarkan suatu produk. Semakin 

panjang saluran pemasaran semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, 

maka akan semakin kecil efisiensi pemasaran. Selain itu, efisiensi dapat juga 

terlihat dari margin, biaya dan keuntungan yang diperoleh oleh dari tiap-tiap 

lembaga pemasaran. 

Pemasaran Kayu Gaharu (Aquilaria malaccensis) di CV. Cahaya Gaharau 

Kabupaten Langkat. CV. Cahaya Gaharu menyalurkan untuk ditentukan oleh 

saluran pemasaran dan efisiensi pemasaran. Kerangka pemikiran dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Pemasaran/Margin Pemasaran 

CV. Cahaya Gaharu 

Petani 

Saluran Pemasaran 

Efisiensi Pemasaran 

Dalam Negeri  Luar Negeri 

Tidak Efisiensi  Efisiensi  
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METODE PENELITIAN 

Penentuan Lokasi Penelitian  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive yaitu 

memilih subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut dipilih lokasi penelitian di Desa Dendang Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat. Dengan mempertimbangkan Desa Dendang juga 

merupakan salah satu penghasil kayu gaharu di Kabupaten Langkat. 

Jenis dan Sumber Data  

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang diperlukan dalam 

pemecahan masalah, agar diketahui yang tepat dalam menghadapi persoalan 

tersebut. Data yang di kumpulkan dari penelitian ini terdiri dari:  

1. Data Primer  

Dalam penelitian ini pengumpulan data di lakukan dengan wawancara 

langsung dengan para responden melalui daftar pertanyaan (Kuisioner) yang telah 

di persiapkan terlebih dahulu. 

2. Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Metode Penentuan dan Penarikan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah CV. Cahaya Gaharu yang ada di Desa 

Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Teknik yang digunakan dalam 

penarikan sampel ialah menggunakan teknik random sampling. Berdasarkan dari 

CV. Cahaya Gaharu maka diambillah 30 responden dan yang mana menurut 
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sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa jumlah sampel 30 orang sudah bisa 

dilakukan pengujian statistik. 

Metode Analisis Data  

a. Mengetahui Pola Saluran Pemasaran  

Untuk mengetahui pola saluran pemasaran dan perantara lembaga kayu 

gaharu di Desa Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan 

menggunakan metode deskriptif.  

b. Margin Pemasaran  

Besarnya margin pemasaran dapat dihitung dengan rumus berikut: 

Mp = Pr – Pf 

Keterangan :   

Mp = Marjin pemasaran (Rp/kg)  

Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp/kg)  

Pf = Harga ditingkat produsen (Rp/kg) 

b. Efisiensi Pemasaran 

Untuk menghitung efisiensi pemasaran menggunakan rumus :  

   
  

   
        

Dimana : 

EP = Efisiensi Pemasaran 

TB = Total Biaya Pemasaran 

TNP = Total Nilai Produk 

 Efisiensi pemasaran yang efisien jika biaya pemasaran lebih rendah dari 

pada nilai produk yang dipasarkan, semakin rendah biaya pemasaran dari nilai 
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produk yang dipasarkan semakin efisien melaksanakan pemasaran. Dengan 

kaidah keputusan (Nurmalina, 2018). 

 

a. 0 – 33% = Efisien 

b. 34 – 67% = Kurang Efisien  

c. 68 – 100% = Tidak Efisien 

Batasan Operasional  

1. Responden dalam penelitian ini adalah CV. Cahaya Gaharu dan petani 

yang bermitra. 

2. Pemasaran Kayu Gaharu yang diteliti adalah pemasaran kayu gaharu yang 

terdapat di CV. Cahaya Gaharu di Desa Dendang Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat. 

3. Penelitian ini berfokus pada kayu gaharu (gubal) yang mana sipeneliti 

hanya meneliti saluran pemasaran dan efisiensi efisiensi kayu gaharu 

(gubal) di pasarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN 

Gambaran Umum Penelitian 

 Kelurahan Dendang adalah sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan 

Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kelurahan Dendang mempunyai luas 

wilayah sebesar 3,07 km2 atau 2,82% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Stabat 

(108,85 km2), dengan jumlah penduduk adalah sebanyak 6.910 jiwa. Secara 

ekonomi, penduduk Kelurahan Dendang bekerja pada industri yang bergerak di 

sektor perdagangan, peternakan, perkebunan dan pertanian pada skala industri 

kecil atau mikro. Lahan menghasilkan yang terdapat di Kelurahan Dendang 

terdapat pada Tabel 1 dibawah ini. Salah satu produk perkebunan yaitu kayu 

gaharu. Kayu gaharu mempunyai nilai jual yang tinggi untuk produk turunannya, 

sehingga berpotensi untuk meraih keuntungan yang tinggi.  

Tabel 1. Lahan menghasilkan Kelurahan Dendang 

Jenis Lahan Luas (Hektar) 

Lahan Sawah 20 

Lahan Pertanian Bukan Sawah 241 

Lahan Non Pertanian 36 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Salah satu tempat usaha kayu gaharu di kelurahan Dendang yaitu CV. 

Cahaya Gaharu.  Model bisnisnya adalah bibit kayu gaharu didapat oleh petani 

yang bermitra CV. Cahaya Gaharu, kemudiann setelah empat sampai lima tahun 

dipanen oleh petani dan diambil oleh CV. Cahaya Gaharu melalui proses seleksi 

dan sortir untuk mendapatkan kayu-kayu berkualitas dan kemudian di jual di 

dalam negeri dan ke luar negeri CV. Cahaya Gaharu sebagai produk utamanya 

dan mengedepankan kualitas kayu yang baik. CV. Cahaya gaharu tertarik untuk 

membelinya dan sampai di jual di dalam negeri dan ke luar negeri.    
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Karakteristik Petani Responden 

 Petani responden dalam penelitian ini adalah petani yang bermitra dengan 

CV. Cahaya Gaharu. Petani responden dipilih dengan metode random sampling, 

yaitu sebanyak 20 orang petani. Karakteristik petani responden yang diteliti 

adalah kelompok usia, pendidikan, tanggungan dan lamanya bertani. Usaha tani 

kayu gaharu merupakan mata pencaharian pokok para petani.  

Petani yang menjadi responden umumnya berusia mulai dari 33 tahun 

hingga berusia 66 tahun. Data petani yang bermitra berdasarkan kelompok usia 

dapat dilihat pada Tabel. 2 dibawah ini. 

Tabel. 2 Sebaran Petani berdasarkan usia  

Kelompok Usia Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

50 keatas 9 45% 

31-50 11 55% 

Total 20  100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel 2 menunjukkan bahwa petani responden dalam penelitian ini 

bervariasi mulai dari usia tua sampai usia muda, yaitu yang tertua umur 50 

keasatas yaitu sebesar 45% dengan 9 orang, kemudian umur 31-50 sebesar 55% 

dengan 11 orang. Pada rentang usia tersebut, petani yang menjadi responden 

merupakan petani yang sudah memiliki pengalaman dalam mengolah kayu 

gaharu. Hal ini berdampak positif pada kompetensi dan keahlian mereka dalam 

melakukan pekerjaan sehingga kayu yang dihasilkan terjaga kualitasnya. 

Tingkat pendidikan formal merupakan salah satu karakteristik yang 

diyakini dapat mempengaruhi petani dalam pengambilan keputusan dan juga 

mempengaruhi kompetensi dan keahlian petani dalam pengolahan dan pemasaran 

kayu gaharu. Petani responden yang bermitra dengan CV. Cahaya Gaharu terdiri 
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dari tiga kelompok berdasarkan tingkat pendidikan formal yaitu tamat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tamat Perguruan 

Tinggi (Sarjana/S1). Data petani yang bermitra berdasarkan kelompok pendidikan 

dapat dilihat pada Tabel. 2 dibawah ini. 

Tabel. 3 Sebaran petani responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

SMP 6 30% 

SMA 10 50% 

S1 4 20% 

Total 20 100% 

Sumber: Data Primer 2022. 

Berdasarkan tabel 3 diatas, petani yang menjadi responden seluruhnya 

menempuh pendidikan. Petani-petani tersebut memiliki pendidikan mulai dari 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 

Sarjana (S1). Persentase pendidikan petani yaitu 30 persen untuk SMP, 50 persen 

untuk SMA, dan 20 persen untuk sarjana. Berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tidak hanya memiliki pengalaman untuk bertani kayu gaharu 

tetapi mereka membutuhkan pendidikan untuk wawasan dan memperlancar 

kegiatan ekonomi mereka seperti penawaran dan penjualan melalui perhitungan 

matematis. 

Lamanya pengalaman petani kayu gaharu juga dipengaruhi oleh 

pengalaman bertani yang dimiliki. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian 

besar petani telah memiliki pengalaman terkait kayu gaharu selama lima sampai 

sepuluh tahun, kemudian sepuluh tahun lebih dan yang terakhir kurang dari lima 

tahun. Pengalaman bertani nol sampai empat tahun sebanyak satu orang (5%), 

pengalaman lima sampai sepuluh tahun sebanyak 14 orang (70%) dan pengalaman 
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lebih dari sepuluh tahun tahun juga sebanyak lima orang (25%) dari total jumlah 

petani responden sebanyak 20 orang. Dengan adanya pengalaman dalam bertani, 

hal ini tentunya akan memperkuat pengetahuan petani dalam melakukan 

pekerjaannya.  

Tabel 4. Sebaran Petani Berdasarkan Pengalaman Bertani 

Pengalaman Petani Kayu 

Gaharu (Tahun) 

Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

0-4 1 5% 

5-10 14 70% 

10 lebih 5 25% 

Total 20 100% 

Sumber: Data Primer 2022. 

Selain itu, terdapat jumlah tanggungan yang terdapat oleh masing-masing 

petani. Jumlah tanggungan dapat dilihat pada tabel 7. Dapat diketahui bahwa, 

jumlah tanggungan yang dimiliki yaitu tujuh orang petani dengan satu sampai dua 

tanggungan (50%), enam orang petani dengan jumlah tanggungan tiga sampai 

empat (40%), dan dua orang petani dengan jumlah tanggungan lima atau lebih 

(10%) 

Tabel 5. Sebaran Petani Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

Jumlah Tanggungan Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1-2 10 50% 

3-4 8 40% 

5 atau lebih 2 10% 

Total 20 100% 

Sumber: Data Primer 2022. 
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Karakteristik Lembaga Pemasaran Responden 

Lembaga pemasaran yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri 

dari 30 orang, yang diambil secara random. Lembaga pemasaran pada penelitian 

ini meliputi keseluruhan 10 orang sebagai pedagang yang membeli kayu langsung 

dari petani dan 20 orang sebagai petani. Pengelompokkan responden menurut 

jenis lembaga pemasaran dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Kemudian para pedagang dikelompokkan berdasarkan karakteristik usia 

dan pendidikan memperlihatkan bahwa lembaga pemasaran responden berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan karakteristik kelompok usia, 

lembaga pemasaran yang berusia 31 sampai 50 tahun sebanyak 20 orang, 

sedangkan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak10 orang. Kemudian dari 12 

lembaga pemasaran terdapat enam orang berpendidikan SMP, 17 orang yang 

berpendidikan SMA dan tujuh orang berpendidikan Sarjana. 

Tabel 7.  Sebaran lembaga pemasaran responden berdasarkan kelompok usia dan 

tingkat pendidikan 

No. Karakteristik Jumlah Responden (Orang) Persentase 

1 

Kelompok Usia   

31-50 Tahun 20 66,67% 

>50 Tahun 10 33,33% 

2 Tingkat Pendidikan   

 

SMP 6 20% 

SMA 17 56,67% 

S1 7 23,33% 

Sumber: Data Primer 2022. 

Gambaran Umum Pasca Panen Kayu Gaharu 

Pertanian kayu gaharu di Kelurahan Dendang dan secara umum di 

Kabupaten Langkat memiliki prospek pasar ekspor untuk Arab Saudi, Malaysia, 
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karena memiliki nilai yang tinggi untuk kayu yang berkualitas, khususnya untuk 

industry kayu gaharu (gubal) sebahai bahan baku pembuatan Dupa. 

Pemanenan  

Pohon gaharu yang siap panen dan dijual pada saat masa tanam selama 

lima sampai tujuh tahun, dengan diameter tengahnya sebesar 12 sentimeter. 

Dalam prosesnya pohon gaharu harus benar-benar dirawat agar tidak terjadi 

kesalahan, sehingga kayu yang dipanen akan mempunyai tingkat kesempurnaan 

yang tinggi dengan tujuan meningkatkan kualitas kayu yang harganya akan 

menjadi sangat mahal karena nilainya yang tinggi. 

Pemasaran 

Dalam hal memasarkan CV. Cahaya Gaharu mempunyai pasar yang baik 

dimana CV. Cahaya Gaharu memiliki pasar dan permintaan. Kayu gaharu pada 

CV. Cahaya Gaharu yang terdapat di lapangan yang mana kayu gaharu berjenis 

Aqularia malaccencis memiliki permintaan yang besar di berbagai daerah, yaitu di 

dalam kota yaitu kota Stabat, Langkat dan luar kota, yaitu kota Medan hingga 

Jakarta, serta ekspor luar negeri seperti Malaysia dan Arab. Pemasaran dilakukan 

dengan cara pemesanan oleh pelanggan, kemudian mencocokkan dimensi 

sejumlah kayu seperti jumlah kilogram atau bibit pohon dan dipilih yang 

berkualitas, melalui proses pengemasan, dan akhirnya kayu siap dikirim ke 

pelanggan. Untuk mememnuhi permintaan kayu dari pelanggan, CV. Cahaya 

Gaharu memastikan bahwa stok kayu dan bibit cukup untuk dipasarkan, tentunya 

dengan koordinasi yang baik antara elemen pemasaran seperti petani dan 

pedagang. 
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 Agar produk dapat dikenal konsumen secara lebih luas, CV. Cahaya 

Gaharu memanfaatkan internet dan pameran sebagai media promosi. Dengan 

adanya informasi perusahaan dan produk di internet, setiap orang yang memiliki 

akses internet dapat melakukan browsing untuk mencari informasi mengenai 

produk dan perusahaan. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam pameran, 

perusahaan dapat memperluas dan mencari hubungan dagang dari produk yang 

dipamerkan dengan peserta dan calon pelanggan dari daerah lain.



 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Lembaga Pemasaran 

Sistem pemasaran kayu gaharu terkait dengan peran kelompok dan 

individu yang terlibat yaitu petani sebagai produsen, pedagang, dan konsumen 

akhir. Berikut ini adalah deskripsi peran dari lembaga pemasaran: 

1. Petani adalah lembaga pemasaran ditingkat paling bawah yang melakukan 

kegiatan pertanian kayu gaharu. 

2. Pedagang adalah lembaga pemasaran individu yang menjual ke konsumen 

akhir. 

Analisis Lembaga dan Saluran Pemasaran Kayu Gaharu 

Pemasaran bertugas untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen 

akhir. Pemasaran akhir memerlukan beberapa hal yaitu waktu, ruang dan 

kepemilikan yang mengantarkan barang atau jasa dari konsumen pemakai. Para 

anggota bagian pemasaran melakukan sejumlah tugas penting yaitu: informasi, 

promosi, pemesanan, negosiasi, pembiayaan, pengambilan fisik, pembayaran, dan 

kepemilikan.  

Proses pemasaran kayu gaharu memelibatkan bagian pemasaran yaitu 10 

orang pedagang yang sebenarnya menyalurkan kayu gaharu namun dalam bentuk 

kayu utuh yang siap dibeli oleh konsumen. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, bisnis kayu gaharu di CV. Cahaya Gaharu di Kelurahan Dendang 

terdapat proses pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran yang menimbulkan 

saluran pemasaran. 

Salah satu tempat usaha kayu gaharu di kelurahan Dendang yaitu CV. 

Cahaya Gaharu.  Model bisnisnya ialah bibit kayu gaharu didapat oleh petani 
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yang bermitra dengan CV. Cahaya Gaharu. CV. Cahaya Gaharu juga memebentuk 

pola kemitraan terhadap petani yang mana petani dan CV. Cahaya gaharu 

mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai atau menghasilkan profit bagi petani dan 

CV. Cahaya gaharu, yang mana pasar petani untuk menjual kayu gaharu tersebut 

tetap kepada CV. Cahaya Gaharu, kemudiann setelah empat sampai lima tahun 

dipanen oleh petani dan diambil oleh CV. Cahaya Gaharu melalui proses seleksi 

dan sortir untuk mendapatkan kayu-kayu berkualitas dan kemudian di jual ke 

dalam negeri dan ke luar negeri. CV. Cahaya Gaharu hanya memperdagangkan 

kayu gaharu sebagai produk utamanya dan mengedepankan kualitas kayu yang 

baik. CV. Cahaya Gaharu tertarik untuk membelinya dan sampai di dalam negeri 

dan ke luar negeri, yang dimana CV. Cahaya Gaharu mempunyai permintaan 

pasar yang banyak dalam memasarkan kayu gaharu.  

Saluran pemasaran I dilakukan oleh petani yang bermitra dengan CV. 

Cahaya Gaharu. Transaksi yang dilakukan antara CV. Cahaya Gaharu dengan 

petani yaitu CV. Cahaya Gaharu datang ke tempat petani kayu gaharu dan 

membelinya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan untuk CV. Cahaya 

Gaharu, kemudian CV. Cahaya Gaharu menjualnya atau memasarkannya di 

daerah dalam negeri atau luar negeri. CV. Cahaya Gaharu merupakan lembaga 

pemasaran yang dapat membeli kayu gaharu dari petani yang bermitra. Beberapa 

lembaga pemasaran pada umumnya menjual kayu gaharu kepada CV. Cahaya 

Gaharu karena adanya kerjasama maupun langganan diantara lembaga pemasaran.  

 

 

                                 

Gambar 2. Tipe Saluran Pemasaran I 

CV. Cahaya Gaharu Konsumen Akhir Petani 
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Bisnis kayu gaharu di CV. Cahaya Gaharu di Kelurahan Dendang terdapat 

proses pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran yang menimbulkan saluran 

pemasaran dan juga sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang mana 

terdapat juga tipe saluran satu. Menurut (Iriana dkk., (2014) juga menyatakan 

bahwa petani pencari gaharu di Distrik Atsj dan Distrik Akad pencari gaharu 

terikat, dimana mereka menjual hasil pencarian gaharu kepada pedagang 

pengumpul yang mencari modal kepada mereka dan pedagang pengumpul akan 

menjual hasil perolehan gaharu pada pedagang besar/plasma yang telah mendapat 

izin kuota dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Setelah itu plasma akan 

mengirim gaharu keluar pulau dengan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu 

maka saluran pemasaran bisnis kayu gaharu ini hanya terdapat satu tipe saluran 

yaitu petani pengepul, pedagang pengepul dan pedagang plasma. 

Volume pembelian kayu gaharu pada saluran pemasaran ini adalah 

sebanyak 2 kg/bulan. Harga rata-rata yang diterima petani melalui penjualan per 

bulan adalah sebesar Rp 7.000.000/kg. Pada saluran ini yang menanggung biaya 

tenaga kerja, transportasi, grading dan biaya keamanan adalah pedagang.  

Transportasi yang digunakan oleh CV. Cahaya Gaharu adalah truk dengan biaya 

Rp 500.000/kg. Kemudian untuk biaya grading yaitu Rp 300.000/pohon, dan 

untuk Biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp 1.500.000/orang.  Harga jual rata-rata 

yang didapatkan oleh CV. Cahaya Gaharu ke konsumen akhir pada saluran 

pemasaran I adalah maksimal sebesar Rp 12.000.000. Pada konsumen akhir kayu 

gaharu yang dibeli oleh konsumen akhir langsung bisa digunakan sebagai Dupa 

dan bermanfaat bagi yang membutuhkanya. Volume penjualan kayu gaharu 

saluran pemasaran I dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 8. Volume Penjualan Kayu Gaharu Per Bulan 

 

Biaya Pemasaran dan Share Margin Kayu Gaharu 

 

Margin pemasaran Kayu Gaharu adalah perbedaan dari harga di tingkat 

produsen atau petani dengan harga di tingkat pedagang. Atau perbandingan antara 

harga jual petani dengan harga beli dari konsumen. Hal ini dapat didefenisikan 

sebagai berikut:  

a. Perbedaan antara harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang di 

dapat oleh produsen atau petani.  

b. Biaya pemasaran atau keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses 

pemasaran berlangsung biaya pemasaran sendiri terdiri dari biaya tenaga 

kerja, transportasi, grading dan biaya keamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel 

Volume 

Pembeli

an (ku) 

Harga Beli    

(Rp/Kg) 

Biaya 

Tenaga 

Kerja  

(Rp/orang/

bulan) 

Biaya 

Keamana

n (per 

bulan) 

Transport

asi 

(Rp/Kg) 

Biaya 

grading 

(Rp per 

pohon) 

Total 

Biaya 

(Rp/kg) 

Harga jual 

(Rp/kg) 

Pedagang 

I 
2 20.000 1.500.000 500.000 500.000 300.000 2.800.000 7.000.000 

Jumlah 2 20.000 1.500.000 500.000 500.000 300.000 2.800.000 7.000.000 



36 

 

 
 

Tabel 9. Biaya Pemasaran dan Share Margin Pemasaran Kayu Gaharu 

No 
Lembaga dan komponen biaya 

pemasaran 

Margin 

pemasaran 

Biaya jual 

(KG) 

Biaya 

pemasaran 

 

Share 

margin 

(%) 

1 Saluran I     

 1. harga jual petani  20.000  0,29% 

 2. biaya pemasaran pengecer     

 a. harga beli pedagang  20.000   

 b. biaya tenaga kerja   1.500.000  

 c. biaya keamanan   500.000  

 d. biaya transportasi   500.000  

 e. biaya grading   300.000  

 f. total biaya   2.800.000  

 g. harga jual  7.000.000   

 h. profit penjualan   4.200.000  

 i. harga beli konsumen 

akhir 

 
7.000.000  

99,71% 

 j. margin  6.980.000    

       Sumber : Data Primer 2020 

 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa share margin yang diterima adalah 

sebesar 0,29% di saluran I pada tingkat petani sedangkan sisanya 99,71% pada 

tingkat konsumen akhir. Lebih lanjut pada lembaga saluran I share margin yang 

diperoleh dikarenakan petani menjual langsung kepada pedagang yang menjual 

produk kayu gaharu di dalam dan ke luar negeri. Biaya masing-masing lembaga 

pemasaran berbeda, berdasarkan dari table di atas, yang terdiri dari biaya tenaga 

kerja, transportasi, grading dan biaya keamanan. Dalam kegiatan ini biaya 

pedagang pada saluran pemasaran I membeli kayu gaharu dengan volume 2 

kilogram dari petani setiap pengiriman dengan harga beli Rp. 7 juta per kilogram, 

biaya transportasi yang digunakan dengan biaya Rp 500.000/kg. Kemudian untuk 
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biaya grading yaitu Rp 300.000/pohon, dan untuk Biaya tenaga kerja yaitu sebesar 

Rp 1.500.000/orang. 

Efisiensi Saluran Pemasaran Kayu Gaharu 

Aspek pemasaran adalah aspek yg sangat krusial pada penelitian bila aspek 

ini berjalan relatif baik, maka seluruh akan diuntungkan. Artinya pemasaran yang 

baik akan membawa pengaruh yang positif terhadap petani, pedagang dan 

konsumen. 

Efisiensi pemasaran yang efisien adalah jika biaya pemasaran lebih rendah 

dari pada nilai produk yang dipasarkan, semakin rendah biaya pemasaran dari 

nilai produk yang dipasarkan semakin efisien melaksanakan pemasaran 

(Nurmalina, 2018). 

a. 0 – 33% = Efisien 

b. 34 – 67% = Kurang Efisien  

c. 68 – 100% = Tidak Efisien 

Adapun perhitungan efisiensi pemasaran kayu gaharunya dapat dilihat 

pada table berikut ini: 

Tabel 10. Efesiensi Pemasaran Kayu Gaharu pada Saluran I 

Saluran pemasaran 

Saluran I 

 

Efesiensi pemsaran (EP) 

(2.800.000 : 7.000.000) x 100% 

0,4 x 100% 

40% (Kurang Efisien) 
Sumber : Data Primer 2020 

 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa biaya pemasaran saluran I 

Rp.2.800.000, dengan membandingkan total biaya pemasaran dengan nilai 

produksi kayu gaharu yang dipasarkan sebesar Rp7.000.000. Jika nilai efisiensi 

(EP – Efficiency Point) kurang dari 33% maka sistem pemasaran dinilai efisien. 
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Perhitungan efisiensi bisnis kayu gaharu dapat dilihat pada table diatas. Dari data 

di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada saluran pemasaran sebesar 40% 

ini menunjukan bahwa pada saluran pemasaran kurang efisien.  

Kurangnya efisiensi dari proses bisnis ini dikarenakan Biaya yang 

dikeluarkan tidak sebanding dengan harga jual yang telah ditentukan, meskipun 

mengalami profit. Pertama, biaya yang berpengaruh dan berpotensi akan naik 

adalah biaya transportasi dari petani ke CV. Cahaya Gaharu. Harga bahan bakar 

yang selalu naik setiap tahun, membuat perusahaan mengeluarkan uang lebih 

untuk membeli bensin setiap harinya, demi kelancaran proses distribusi kayu 

gaharu. Kedua, karena CV. Cahaya Gaharu harus menerima kayu dari petani 

setiap waktu panen, CV. Cahaya Gaharu tidak tahu apakah kayu yang 

didistribusikan dari petani mempunyai kualitas bagus atau tidak, karena proses 

grading atau penilaian kayu dilakukan setelah distribusi. Hal ini dapat 

mengakibatkan pengeluaran biaya yang tidak perlu karena dapat mengangkut 

kayu yang tidak sesuai standar. Oleh karena penelitian ini berfokus kepada kayu 

gaharu saja, maka produk lain yang dihasilkan CV. Cahaya Gaharu dari turunan 

kayu gaharu seperti teh, kopi, parfum dan lainnya tidak peneliti hitung.  

Lebih jauh lagi, karena pemanenan kayu gaharu memakan waktu yang 

panjang yaitu sampai 7 tahun, terdapat ketidakpastian pemanenan kayu gaharu 

yang dapat memperburuk pasokan (Wuysang dkk., 2015). Ketidakpastian pasokan 

kayu gaharu disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Misalnya, jika 

cuaca sedang memasuki musim hujan deras, pohon gaharu akan mudah terserang 

jamur dan jamur ini menyebabkan kematian pohon, sebaliknya jika iklim terlalu 

panas, maka pohon akan menjadi kering dan mati. Tidak hanya itu saja 
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dikarenakan tidak efisiensi tetapi dikarenakan CV. Cahaya Gaharu tidak berfokus 

pada kayu saja tetapi juga keseluruhanya hingga banyak produk turunanya yang 

juga dapat menjadikan profit bagi CV. Cahaya Gaharu seperti produk turunanya 

yaitu teh gaharu, air dertalise, kopi gaharu, parfum, minyak gaharu, sabun gaharu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian tentang pemasaran 

kayu gaharu di Kelurahan Dendang tepatnya di CV. Cahaya Gaharu, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:   

1. Saluran pemasaran kayu gaharu di Kelurahan Dendang tepatnya di CV. 

Cahaya Gaharu hanya terdiri dari satu saluran pemasaran, dari petani ke 

pedagang ke konsumen akhir. Namun, lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam pemasaran terdiri dari dua individu atau kelompok yang melibatkan 

petani dan pedagang.  

2. Marjin pemasaran yang diperoleh dari saluran pemasaran tersebut sebesar 

Rp. 6.980.000 per kilogram kayu, share margin yang diterima sangat kecil 

yaitu 0,29%, berbanding terbalik pada tingkat konsumen akhir yaitu 

sebesar 99,71%. Hal ini dikarenakan petani menjual langsung kepada 

pedagang pengecer yang menjual produk pertanian di dalam negeri dan ke 

luar negeri. 

3. Berdasarkan analisis efisiensi pemasaran yang telah dilakukan, Efisiensi 

satu-satunya saluran pemasaran yaitu sebesar 40% dan dikategorikan 

efisiensi dimana hasilnya lebih dari 33%, sehingga pihak-pihak yang 

berada di saluran pemasaran tkurang baik dalam hal mengelola biaya 

pemasarannya. 
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Saran 

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik 

kesimpulan, maka untuk melengkapi hasil penelitian ini penulis 

memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penilitian sebagai 

berikut: 

1. Petani ataupun pedagang diharapkan mampu mempelajari dan 

mengaplikasikan aktivitas berbasis teknologi tentang perhitungan 

biaya yang memiliki akurasi yang lebih baik, terutama proses grading 

kayu. 

2. Keuntungan yang diterima petani sangat kecil. Perlu solusi untuk 

setidaknya menaikkan harga beli dari petani. Hal ini berhubungan 

dengan poin-poin saran selanjutnya. Intinya, jika penjualan dan 

efisiensi naik, maka sudah seharusnya menilai lebih usaha dari petani 

dengan menetapkan harga beli yang lebih tinggi. 

3. Pedagang agar dapat mengembangkan berbagai jenis produk akhir 

yang berbasis kayu gaharu sehingga dapat meningkatkan harga dalam 

memasarkan produk kayu gaharu di dalam negeri atau bahkan sampai 

ke luar negeri. 

4. Perlunya dukungan pemerintah dalam mengsosialisasikan pertanian 

mengenai pemasaran kayu Gaharu dan mendapatkan keuntungan yang 

lebih baik melalui penerapan sistem yang terbaru.
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LAMPIRAN 

 

Nama dan Detail Responden 

1. Petani 

No Nama Jenis kelamin Umur Pendidikan Tanggungan Lama Bertani  

(thn) 

Luas Lahan 

(Ha) 

Pohon Harga 

Jual Kayu 

1 Selamat Pria 52 SMA 1 10 1 2.000 20.000 

2 Mulyadi Pria 45 SMA 3 9 1 2.000 20.000 

3 Bambang Pria 39 S1 4 4 1 2.000 20.000 

4 Ahmad Pria 44 SMA 3 9 1 2.000 20.000 

5 Salman Pria 46 SMA 3 8 1 2.000 20.000 

6 Legiman Pria 53 SMA 1 11 1 2.000 20.000 

7 Wahyu Pria 60 SMP 1 12 1 2.000 20.000 

8 Suhada Pria 41 SMA 3 10 1 2.000 20.000 

9 Syamsul Pria 54 SMA 2 10 1 2.000 20.000 

10 Wasran Pria 45 SMA 1 10 1 2.000 20.000 

11 Amrun Pria 57 SMP 2 12 1 2.000 20.000 

12 Jafar Pria 66 SMP 1 12 1 2.000 20.000 

13 Mansur Pria 42 SMA 5 8 1 2.000 20.000 

14 Arif Pria 40 S1 5 7 1 2.000 20.000 

15 Yusril Pria 57 SMA 2 10 1 2.000 20.000 

16 Muhaimin Pria 40 SMP 3 6 1 2.000 20.000 

17 Andi Pria 59 SMP 1 12 1 2.000 20.000 

18 Ari Pria 41 S1 3 8 1 2.000 20.000 

19 Rusdi Pria 41 S1 3 8 1 2.000 20.000 

20 Waskun Pria 54 SMP 2 10 1 2.000 20.000 
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2. Pedagang 

 

No Nama Jenis 

kelamin 

Umur Pendidikan Biaya Tenega 

kerja  

(Rp) 

Biaya 

Keamanan 

(Rp) 

Biaya 

Transport 

(Rp) 

Biaya 

Grading 

(Rp) 

1 Solikhin Pria 49 SMA 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

2 Fadil Pria 47 S1 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

3 Rosbella Wanita 45 S1 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

4 Juminten Wanita 44 S1 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

5 Wasirawan Pria 45 SMA 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

6 Sumarseni Wanita 46 SMA 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

7 Robinson Pria 49 SMP 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

8 Chandra Pria 43 SMA 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

9 Sukandar Pria 45 SMA 1.500.000 500.000 500.000 300.000 

10 Tarmun Pria 50 SMA 1.500.000 500.000 500.000 300.000 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 

ANALISIS PEMASARAN KAYU GAHARU (Aqualaria malancesis) DI DESA 

DENDANG KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT 

(STUDI KASUS: CV. CAHAYA GAHARU) 

Assalamualaikum wr.wb 
 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu untuk menjadi salah salah satu 

responden dalam pengisian kuesioner ini merupakan instrumen penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Nama : Didik Mahendra 

Npm 1804300097 
 

Fakultas : Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 
 

Untuk memenuhi tugas penyelesaian skripsi program sarjana, saya harap 

Bapak/Ibu menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang 

benar atau salah. Semua sesuai dengan kode etik penelitian. Peneliti menjamin 

kerahasiaan semua data. Ketersediaan bapak/ibu dalam mengisi kuesioner ini 

adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Akhir kata saya sampaikan terima 

kasih atas kerja samanya. 

Wasalamualaikum wr.wb. 
 

Identitas Petani 

 

Nama  

Umur Tahun 

Jenis Kelamin   Laki- Laki  Perempuan 
 

Alamat  

Status Pernikanhan  
 Menikah  Belum Menikah 

 

Pendidikan Terakhir   SD SMA 

SMP S1 

Jumlah Tanggungan Orang 
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Pertanyaan Untuk Petani 

 

No   

1 Sudah berapa lama anda bekerja 

sebagai petani 

Tahun 

2 Rata-rata penjualan kayu  Kayu/Hari/bulan/tahun 
 
 

 
 

3 Kepada siapa anda menjual 

Kayu gaharu  

 a.Konsumen 

b.Pengecer 

c.Pengepul 

d.Pedagang besar 

4 Apakah anda melakukan grading di 

saat penjualan kayu gaharu 

             Ya 

Tidak 

5 Berapa harga jual kayu gaharu (apabila 

anda melakukan grading) 

 
  

 

6 Cara penjualan kayu gaharu 
Secara langsung 

Pesanan 

7 Apakah petani yang mentukan harga 

Jual 

  Ya 

Tidak 

8 Dalam menentukan harga pihak mana 

yang lebih dominan dalam penentuan 

harga 

  petani 

 

 

Pedagang 

9 Apa yang 

petani 

kayugaharu? 

menjadi 

dalam 

permasalahan 

mengambil 

 



50 

 

 
 

 

 

 

10 Bagaimana anda mengatasi masalah 

yang dihadapi? 

 

 

Identitas Pedagang/C.V. Cahaya gaharu 

 

Nama  

Umur Tahun 

Jenis Kelamin   Laki- Laki  Perempuan 
 

Alamat  

Status Pernikahan  
 Menikah  Belum Menikah 

 

Pendidikan Terakhir   SD S1 

SMP 

SMA 

Status Pedagang   Pengepul 

Pedagang Besar 

Pedagang Eceran 

 
Pertanyaan Untuk Pedagang/C.V. Cahaya gaharu 

 

No   

1 Berapa lama anda menjadi pedagang kayu gaharu ? Tahun 

2 Cara membeli  Datang langsung ke petani 
 

 Di datangi oleh petani 
 

3 Berapa volume pembelian dan penjualan dalam 

satu bulan? 

/Kg 

4 Dari mana anda membeli kayu gaharu ? Petani  

Pengumpul 

5 Berapa harga kayu gaharu? 

a. Besar 

b. Sedang 

c. Kecil 

 
Rp /Kg 

Rp /Kg 

Rp /Kg 

6 Berapa harga jual kayu gaharu ?  



 
 

 

 a. Besar 

b. Sedang 

c. Kecil 

Rp /Kg 

Rp /Kg 

Rp /Kg 

7 Apakah penjualan kayu gaharu anda sampai keluar 

negeri? 

Ya 

Tidak 

8 Berapa biaya pemasaran Pengangkutan: Rp....... 
 

Pergudangan : Rp....... 

 

Keamanan : Rp....... 

 

Tenaga kerja : Rp....... 

 

Sewa tempat : Rp....... 

 

Pengemasan : Rp....... 

 

Lainnya : Rp....... 

9 Lamanya menampung kayu gaharu?  

10 Permasalahan apa yang anda hadapi dalam 

memasarkan kayu gaharu? 

 

 Solusi/antisipasi apa yang anda lakukan dalam 

menghadapi persoalan dalam memasarkan 

Kayu gaharu? 
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