
 
 

 
 

  BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manggis 

Menurut Rukmana (2003) manggis atau Ratu Buah (Queen of 

Fruits) merupakan salah satu buah tropis unggulan dan kebanggaan nasional 

yang sangat potensial dan layak dikembangkan dalam skala komersial 

berpola agribisnis. Manggis memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan 

dapat diancang sebagai komoditas andalan ekspor, sehingga minat 

pengusaha untuk mengebunkan komoditas ini semakin tinggi. Manggis 

memiliki beberapa keunggulan, antara lain disukai oleh segala bangsa, 

memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai buah ekspor, penanganan pasca 

panen cukup mudah, awet, dapat dibekukan, dan pesaing negara produsen 

belum banyak.  

Tanaman manggis berasal dari daerah Semenanjung Malaysia. Pusat 

sumber plasma nutfah di Malaysia dan Kalimantan Timur. Manggis 

merupakan pohon hutan. Sosoknya tidak terlalu tinggi, sekitar 20 m. 

Tanaman tumbuh lambat sekali, biasanya daun muda muncul 1 – 2 kali 

setahun. Hal ini dikarenakan akar sampingnya hanya sedikit (Sunarjono, 

2008). 

Manggis akan tumbuh dengan optimal bila ditanam di daerah 

dataran rendah hingga ketinggian kurang dari 1.000 m dpl. Akan tetapi, 

pertumbuhan terbaik diperoleh jika manggis ditanam pada daerah dengan 

ketinggian kurang dari 600 m dpl. Suhu udara yang ideal untuk bertanam 
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manggis berada pada kisaran 22 – 32o C dengan curah hujan 1.500 – 2500 

mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Tanaman manggis akan tumbuh 

optimal pada kondisi lingkungan yang baik (Sobir dan Amalya, 2011). 

Pengadaan bibit manggis dapat dilakukan secara vegetatif dengan 

organ khusus (spesifik) yaitu dengan cara disambung. Secara generatif 

dengan biji bila keturunannya tidak banyak mengalami perubahan sifat 

induknya. Teknologi perbanyakan tanaman buah-buahan dikembangkan 

terus untuk menemukan cara-cara yang terbaik, waktunya relatif cepat 

(singkat), dan menghasilkan bibit dalam jumlah banyak. Perbanyakan 

vegetatif dengan cara penyambungan membutuhkan ketersediaan bibit 

batang bawah dalam jumlah yang memadai. Bibit batang bawah untuk 

penyambungan umumnya berasal dari hasil perbanyakan generatif dengan 

biji (Rukmana, 1999). 

Menurut Rukmana (2003) produksi bibit unggul tanaman manggis 

harus menggunakan pohon induk inti unggul sebagai sumber entris (batang 

atas) dan pohon induk yang kompatibel untuk batang bawah. Pohon induk 

unggul tersebut berasal dari hasil seleksi individu dalam populasi pohon asal 

biji yang ditanam masyarakat. Pemilihan pohon induk dilakukan dengan 

prinsip dasar bahwa pohon induk harus merupakan pohon yang terunggul di 

antara seluruh populasi. Biasanya, dari sekian ratus pohon dalam populasi, 

hanya terdapat satu atau beberapa pohon yang paling unggul. 
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Di Indonesia saat ini telah ditemukan tujuh varietas manggis. Suatu 

varietas dinyatakan unggul apabila memenuhi kriteria (persyaratan) sebagai 

berikut: 

1) memiliki pertumbuhan yang cepat dan subur. 

2) Cepat berbuah atau berumur genjah. 

3) berbuah lebat dan stabil dari tahun ke tahun. 

4) memiliki buah yang berukuran besar dan tanpa biji. 

5) memiliki rasa daging buah manis sampai manis sedikit asam.  

6) memiliki kulit buah yang cukup tebal, sehingga tahan dalam 

penyimpanan dan pengangkuian; dan  

7) tidak mengandung getah kaning yang menempel pada buah. 

Wulan (2016) mengatakan bahwa pengukuran terhadap kandungan 

buah manggis menunjukkan bahwa di dalam 100 gram buah manggis 

mengandung air sebanyak 80,2–84,9%, kalori 60–63, protein 0,5–0,6 gram, 

lemak 0,1–0,6 gram, karbohidrat 14,3– 15,6 gram, serat 5–5,1 gram, 

kalsium 0,01–8 mg, fosfor  0,02–12 mg, besi 0,2–12 mg, vitamin B1,B2, 

dan B3 sebanyak 0,03 mg, dan vitamin C 4,2 mg. Antioksidan pada manggis 

paling banyak ditemukan di bagian kulit. Hampir 50 jenis antioksidan dapat 

ditemukan pada kulit manggis antara lain xanthone, αmangostin, Ƴ 

mangostin, pectin, tannin, catechin, resin, zat pewarna, dan getah yang 

warnanya kuning. 
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Beberapa hasil penelitian in vitro menunjukkan ekstrak kulit buah 

manggis mempunyai kemampuan sebagai antioksidan. Ekstrak kulit buah 

manggis mempunyai nilai IC50 sebesar 8,5539 µg/ml yang menandakan 

memiliki aktivitas antioksidan. Telah dilakukan penelitian tentang ekstrak 

etanol kulit buah manggis dapat menurunkan kadar MDA pada tikus wistar 

yang mengalami stres oksidatif akibat terpapar asap rokok. Hal ini 

manandakan ekstrak etanol kulit buah manggis berpotensi menurunkan 

kadar MDA akibat stres oksidatif. Meskipun kulit buah manggis telah 

dilaporkan mengandung kadar antioksidan dan dapat menurunkan kadar 

MDA pada tikus wistar yang terpapar asap rokok tetapi belum ada yang 

melaporkan bahwa ekstrak etanol kulit buah manggis dapat menurunkan 

kadar MDA pada tikus wistar yang mengkonsumsi etanol (Astuti., dkk, 

2014). 

B. Tataniaga 

Menurut Sutawi (2002) tataniaga adalah suatu sistem dari kegiatan 

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial, juga tidak 

berakhir pada waktu penualan atau transaksi. Semua keputusan yang 

diambil dalam bidang pemasaran harus ditunjukan untuk menentukan 

produk, pasar, harga, promosi dan sistem distribusinya.   
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Firdaus (2017) menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu 

salah satu dari kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh para pengusaha 

termasuk pengusaha tani (agribusinessman) dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk mendapatkan laba, dan 

untuk berkembang. Berhasil tidaknya usaha tersebut sangat tergantung pada 

keahliannya di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya 

manusia. 

Dalam suatu tataniaga ada yang disebut dengan bauran pemasaran 

(marketing mix) yaitu kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling 

menunjang satu sama lain. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran 

didukung oleh keberhasilan dalam memilih produk yang tepat, harga yang 

layak, saluran distribusi yang baik, dan promosi yang efektif. Empat 

kebijakan pemasaran yang disebut konsep Empat P atau bauran pemasaran 

(marketing mix) tersebut adalah produk (product), harga (Price), saluran 

distribusi (place), dan promosi (promotion). Untuk mencapai tujuan 

pemasaran, keempat unsur tersebut harus saling mendukung, sehingga 

keberhasilan di bidang pemasran diharapkan diikuti oleh kepuasan 

konsumen (Fuad, dkk 2006). 

Menurut Mutmainnah dan Nadir (2018) biaya tataniaga yaitu biaya 

yang diperlukan untuk menempuh jarak dari produsen ke konsumen 

mempengaruhi tipe usahatani yang diusahakan di suatu daerah. Biaya ini 

meliputi biaya pengangkutan, biaya pengolahan, biaya penyimpanan dan 

biaya penjualan. Dalam kegiatan pemasaran suatu produk dikenal 2 macam 
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biaya tataniaga yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah 

jenis-jenis biaya yang selama satu periode kerja adalah tetap jumlahnya dan 

tidak mengalami perubahan. Biaya tetap biasanya dikaitkan dengan waktu, 

atau dengan perjanjian, sebagai contoh biaya penyusutan. Penyusutan 

adalah pengurangan nilai aktiva tetap, penyusutan merupakan biaya yang 

mengurangi laba, tetapi tidak merupakan pengeluaran uang. Biaya variabel 

adalah jenis-jenis biaya yang naik turunnya bersama-sama dengan volume 

kegiatan. Produksi bertambah, bertambahnya biaya variabel dan begitu juga 

produksi turun maka biaya variabel akan turun (Primyastanto, 2011). 

Pemasaran hasil pertanian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pemasaran suatu 

produk. Suatu barang dapat berpindah dari produsen sampai kepada 

konsumen. Kita harus mempertimbangkan saluran pemasaran yang dapat 

dipakai untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Saluran 

pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam 

rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. 

Simamora (2003) menyatakan bahwa alternatif-alternatif utama 

saluran dibentuk dengan mempertimbangkan tiga elemen. Elemen tersebut 

yaitu tipe saluran pemasaran, luas saluran pemasaran dan tanggung jawab 

masing-masing saluran pemasaran yang berpartisipasi dalam saluran.  Ada 

dua pilihan utama produk di distribusikan yaitu secara langsung dan secara 

tidak langsung. Pola hubungan antar produsen dan anggota saluran 

pemasaran, berkembang dari saluran pemasaran konvensional menjadi 
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sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horisontal dan sistem 

pemasaraan multi saluran. Selain dua saluran utama tersebut ada beberapa 

tipe-tipe dalam saluran distribusi/pemasaran yaitu:  

a. Produsen – Konsumen 

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang paling sederhana 

adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa 

menggunakan perantara. 

b. Produsen – Pengecer – Konsumen 

Pengecer besar melakukan pembelian pada produsen. Ada pula 

beberapa produsen yang mendistribusikan kepada pengecer sebelum 

sampai ke tangan konsumen. 

c. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Saluran disrtibusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen, dan 

dinamakan sebagai saluaran distribusi tradisional. Produsen hanya 

melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, 

tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani 

pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. 

d. Produsen- Agen – Pengecer – Konsumen 

Produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai 

penyalurnya. Kemudian menjalankan kegiatan perdagangan besar 

dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama 

ditujukan kepada para pengecer besar. 
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e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Dalam saluran distrbusi, produsen sering menggunakan agen sebagai 

perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang 

kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam 

saluran distribusi ini terutama agen penjualan. 

Menurut Rahman (1997) secara umum dapat dikatakan bahwa 

sistem tataniaga hortikultura yang ada saat ini telah terbina dengan baik. 

Baik yang dimaksud dalam arti produk hortikultura dari daerah-daerah 

produsen telah dapat disampaikan kepada konsumen yang umumnya 

terpusat di kota-kota besar dan daerah urban lainnya. Namun demikian dan 

beberapa kasus yang ada menunjukkan masih adanya berbagai masalah 

yang dihadapi dalam tataniaga hortikultura terutama apabila dikaitkan 

dengan prospek pengembangan serta upaya peningkatan pendapatan di 

tingkat petani. 

Ditinjau dan corak kelembagaan yang ikut serta di dalamnya, 

terdapat keragaman menurut daerah dan komoditas yang ditataniagakan. 

Secara umum mereka yang terlibat adalah pedagang pengumpul di daerah 

produsen yang fungsinya adalah mengumpulkan komoditas hortikultura; 

para penyalur/pedagang antar pulau yang berfungsi melaksanakan fungsi 

fisik pemindahan komoditas dart daerah produksi ke daerah konsumsi, para 

pembeli/penjual borongan/pedagang besar yang beroperasi di pasar-pasar 

pusat di daerah konsumsi (atau untuk beberapa komoditas langsung ke 

konsumen melalui pasar-pasar swalayan); dan akhirnya para pengecer di 
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daerah konsumsi itu sendiri yang berhadapan langsung dengan para 

konsumen. Variasi terhadap pola umum tersebut adalah berupa cabang-

cabang tambahan seperti para pengumpul pada pasar tingkat dua di daerah 

produksi dan ada tidaknya hubungan/keterkaitan modal usaha antara para 

pedagang pengumpul (yang selanjutnya kepada petani produsen) dengan 

para pedagang besar/antar pulau (Rahman, 1997). 

C. Margin Tataniaga 

Margin pemasaran atau margin tataniaga menunjukkan selisih harga 

dari dua tingkat rantai tataniaga. Margin tataniaga adalah perubahan antara 

harga petani dan harga eceran. Margin tataniaga hanya merepresentasikan 

perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 

petani, tetapi tidak menunjukkan jumlah kuantitas produk yang dipasarkan. 

Margin tataniaga merupakan penjumlahan antara biaya tataniaga dan 

margin keuntungan.  

Nilai margin pemasaran adalah perbedaan harga di kedua tingkat 

sistim pemasaran dikalikan dengan kuantitas produk yang dipasarkan. Cara 

perhitungan ini sama dengan konsep nilai tambah (value added). Pengertian 

ekonomi nilai margin pemasaran adalah harga dari sekumpulan jasa 

pemasaran /tataniaga yang merupakan hasil dari interaksi antara permintaan 

dan penawaran produk–produk tersebut (Sumampow, 2013). 

Selisih yang diterima petani dan harga yang dibayar konsumen 

untuk produksi pertanian masih besar dan dalam tataniaga selisih tersebut 

dikenal dengan istilah marjin. Marjin pemasaran adalah ada tidaknya 
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perbedaan harga ditingkat petani dan ditingkat pengecer. Marjin pemasaran 

merupakan biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat 

permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran. 

Untuk mengetahui margin tataniaga menurut Sudiyono (2004) 

menggunakan rumus:  

MP = Pr – Pf  

Keterangan:  

Mp = Margin tataniaga 

Pr = Harga ditingkat pedagang eceran 

Pf = Harga ditingkat petani 

𝑀 = ∑

𝑚

𝑖=1

∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

+  ∑ 𝜋𝑗 

Keterangan:  

M  = Margin tataniaga 

Cij  = Biaya tataniaga untuk melaksanakan fungsi tataniaga ke i 

oleh Lembaga tataniaga ke-j 

𝜋j  = Keuntungan yang diperoleh Lembaga tataniaga ke-j 

m  = Jumlah jenis biaya tataniaga 

n  = Jumlah pelaku tataniaga 

Pada analisis tataniaga komoditi pertanian tentu dipertimbangkan 

pada sisi penawaran dan permintaan ini secara simultas, sehingga terbentuk 

harga di tingkat pengecer dan harga di tingkat produsen. Dengan demikian 

nilai margin tataniaga dapat ditulis: 
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  VM = (Pr – Pf). Q* 

Keteranngan: 

VM  = Nilai margin tataniaga 

Pr  = Harga di tingkat pengecer 

Pf  = Harga di tingkat petani 

Q*  = Jumlah yang ditransaksikan 

Besar kecilnya margin akan berpengaruh terhadap harga ditingkat 

petani dan akan mempengaruhi bagian yang diterima petani. Jika total 

marjinya tinggi maka akan menyebabkan harga yang diterima petani 

menjadi rendah. Besarnya bagian yang diterima petani dapat diketahui 

dengan membandingkan antara harga jual ditigkat petani dan harga jual ke 

konsumen akhir atau sering disebut “farmer share” (Sudiyono, 2004). 

Untuk mengetahui farmer share menurut Sudiyono (2004) dapat 

menggunakan rumus:  

Fs = 
𝑝𝑓

𝑝𝑟
 𝑥 100% 

Keterangan: 

Fs = Farmer share 

pf = Harga jual tingkat petani 

pr = Harga jual tingkat pengecer 
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D. Hasil Penelitian Terdahulu 

Aziz (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efisiensi 

Tataniaga Komoditas Manggis: Studi Kasus di Desa Karacak, Kecamatan 

Leuwiliang, Bogor”. Struktur pasar yang terbentuk pada sistem tataniaga 

manggis Desa Karacak termasuk kategori struktur pasar bersaing tidak 

sempurna. Hal ini dicirikan dari jumlah penjual lebih banyak dibandingkan 

pembeli, jenis komoditas yang diperdagangkan bersifat homogen, hambatan 

keluar masuk pasar tinggi karena dibutuhkan akses dan kerjasama dalam 

transaksi dan modal yang cukup besar, serta penentuan harga dan informasi 

pasar cenderung dikuasai oleh lembaga tataniaga. 

 Saluran yang terbentuk pada sistem tataniaga manggis terdapat dua 

kategori diataranya saluran yang tujuan tataniaga ekspor terdapat tiga 

saluran yaitu saluran satu, saluran dua, dan saluran tiga. Saluran tataniaga 

tujuan pemsaran dalam negeri terdapat dua saluran yaitu saluran empat dan 

saluran lima. Kelima pola saluran tersebut adalah : 

Saluran 1 : Petani - Pengumpul Kampung - Pengumpul Desa - Broker - 

Eksportir - Konsumen Luar Negeri 

Saluran 2 : Petani - Pengumpul Desa - Broker - Eksportir - Konsumen Luar 

Negeri  

Saluran 3 : Petani - Koperasi - Eksportir - Konsumen Luar Negeri  

Saluran 4 : Petani - Pengumpul Desa - STA Rancamaya - Supermarket, 

Pasar - Konsumen Dalam Negeri  

Saluran 5 : Petani - Konsumen Dalam Negeri  

Analisis Tataniaga Bibit…, Irawan Sudadi, Fakultas Pertanian UMP, 2020



23 
 

 

 Berdasarakan analisis keragaan pasar yang meliputi analisis marjin 

tataniaga, farmer’s share, dan rasio keuntungan dan biaya didapat bahwa 

saluran yang efisien dengan tujuan tataniaga ekspor terdapat pada saluran 

tiga dan tujuan tataniaga dalam negeri terdapat pada saluran lima. 

 Fitriana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pemasaran Buah Manggis di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir”. Saluran pemasaran buah manggis di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yaitu saluran I petani-

konsumen, saluran II petani – pedagang pengecer konsumen dan saluran III 

petani – pedagang pengumpul – pedagang pengecer – konsumen.  

Hasil analisis margin pemasaran, farmer’s share dan profit margin 

margin adalah sebagai berikut :  

1) Pada saluran I tidak terdapat margin pemasaran. Besarnya margin 

pemasaran pada saluran II adalah sebesar Rp. 9,000.00 per Kg dan 

pada saluran III adalah sebesar Rp.18,016.67 per Kg.  

2) Farmer’s Share pada saluran I adalah sebesar 100.00 persen dan 

pada saluran II adalah 37.50 persen sedangkan pada saluran III 

besarnya farmer’s share adalah 22.80 persen.  

3) Profit marjin terbesar pada pedagang pengencer di saluran II yaitu 

sebesar 92.68 persen, kemudian diikuti dengan pedagagang 

pengencer pada saluran III yaitu sebesar 92.09 persen sedangkan 

profit marjin yang diperoleh oleh pedagang pengumpul pada saluran 

III yaitu sebesar 89.77 persen.  
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Saluran I merupakan saluran pemasaran yang paling efisien dengan 

Ep 5.39 persen kemudian diikuti dengan saluran II dengan Ep sebesar 7.32 

persen dan efisiensi pada saluran III yaitu sebesar 7.90 persen 

Andriyanty and Humaira (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

“The Analysis Of Magosteen West Java Farmer Marketing Channel” 

menyatakan bahwa organisasi pemasaran manggis di Bogor dan Kabupaten 

Tasikmalaya umumnya sama. Organisasi pemasaran yang terlibat adalah 

perantara dan pengekspor. Ada dua jenis pedagang; pertama adalah 

pedagang lokal dan kedua adalah Ijon. Pedagang lokal adalah pedagang 

yang membeli manggis dari petani dalam waktu panen berdasarkan harga 

harian tanpa kualitas yang berbeda. Ijon mirip dengan pedagang lokal, tetapi 

memiliki metode pembelian yang berbeda. Ijon akan menilai pohon 

manggis petani dan menghitung semua batang untuk setiap pohon, 

kemudian melipatgandakannya dengan jumlah pohon milik petani. Harga 

yang ditentukan berbeda untuk setiap petani. 
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