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ABSTRAK 

 
 

Febri Anggraeni. 105961109718. Analisis Strategi Pemasaran Usaha Gula Merah 

Tebu Studi Kasus di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. 

Dibimbing oleh RENI FATMASARI SYAIFUDDIN dan SUMARNI B. 

Penelitian ini bertujuan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

strategi pemasaran gula merah industri rumah tangga Haeruddin di Desa Latellang 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni-

juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan Desa Latellang Kecamatan Patimpeng 

Kabupaten Bone pada industri rumah tangga gula merah tebu. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu sentra 

produksi tebu dan sebagian besar penduduknya masih menggantungkan mata 

pencahariannya dalam sektor pertanian. 

 penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif serta 

berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan. Data primer diperoleh 

langsung dari pihak manajemen atau pemilik usaha gula merah melalui wawancara, 

dan pengamatan secara langsung (observasi). Data sekunder diperoleh melalui 

literature atau studi pustaka yang mendukung penelitian. Data tersebut bersumber 

dari data surat kabar, situs-situs internet, buku teks manajemen, perpustakaan dan 

data-data dari beberapa instansi terkaitlainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Stategi pemasaran usaha gula 

merah industri rumah tangga di Desa Latellang Kecamatan Patimpemg kabupaten 

Bone yaitu: Segmentasi Pasar, Sasaran Pasar, Posisi Pasar, dan Pengembangan 

Pasar yang terdiri dari: Strategi Produk, Strategi Harga, Strategi Tempat/Distribusi, 

Dan Strategi Promosi. 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Industri Rumah Tangga, Gula Merah
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ABSTRACT 

 
 

Febri Anggraeni. 105961109718. Analysis of Marketing Strategy for Brown Sugar 
Cane Business Case Study in Latellang Village, Patimpeng District, Bone Regency. 

Supervised by RENI FATMASARI SYAIFUDDIN and SUMARNI B. 

 This study aims for the purpose of this study was to determine the marketing 

strategy of brown sugar Haeruddin home industry in Latellang Village, Patimpeng 

District, Bone Regency. This research was conducted in June-July 2022. This research 

was carried out in Latellang Village, Patimpeng District, Bone Regency in the home 

industry of brown sugar cane. This location was chosen with the consideration that the 

village is one of the centers of sugarcane production and most of the population still 

depends on the agricultural sector for their livelihood. 

 This study uses a qualitative method. The data collected in this study are primary 

data and secondary data that are qualitative in nature and come from internal and 

external sources of the company. Primary data were obtained directly from the 

management or brown sugar business owners through interviews, and direct 

observation (observation). Secondary data is obtained through literature or literature 

studies that support the research. The data is sourced from newspaper data, internet 

sites, management textbooks, libraries and data from several other related agencies. 

 The results of this study indicate that the marketing strategy of the home industry 

brown sugar business in Latellang Village, Patimpeg District, Bone Regency, namely: 

Market Segmentation, Market Targets, Market Positions, and Market Development 

which consists of: Product Strategy, Price Strategy, Place / Distribution Strategy, and 

Promotion Strategy. 

 
 

Keywords: Marketing Strateg, Home Industry, Brown Sugar 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

1.2 Latar Belakang 

 
Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan 

ekonomi yang pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, 

produktivitas dan kesempatan kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, maka sektor 

ini harus mampu dibangun menjadi sektor andalan dan sebagai mesin penggerakan 

perekonomian nasional. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan 

pertanian yang modern, tangguh dan efisien adalah dengan memanfaatkan sumber 

daya domestik (air, lahan, tenaga kerja, modal dan teknologi) sehingga dapat 

menjadikan paningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen secara 

berimbang. 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan alam dari sektor 

perkebunan. Berbgai jenis perkebunan yang dapat menjadi komoditi ekspor dapat 

ditemukan di Indonesia sepeti perkebunan tebu, tembakau, karet, kelapa sawit, 

perkebunan buah-buahan dan sebagainya. Di antara jenis perkebunan di Indonesia 

tersebut, perkebunan tebu merupakan sumber bahan baku untuk pembuatan gula. 

Indonesia pernah berjaya sebagai negara eksportir terbesar gula di dunia. 

Tetapi hal itu kini telah terbalik dan menjakdikan posisi di Indonesia sebagai negara 

inportir gula terbesar di dunia sejalan dengan kebutuhan akan gula yang akan terbesar 

dikarenakan kultur masyarakat sebagai pegiat rasa manis, di samping pula 

perkembangan perusahaan makanan dan minuman. Hal ini membutuhkan bahan baku 
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industri yang kesemuanya berasal dari sektor pertanian, dengan demikian maka 

peranan sektor pertanian untuk memenuhi bahan baku tersebut perlu ditingkatkan 

lagi. Salah satu komoditi hasil pertanian yang merupakan pendukung meningkatnya 

sub sektor sektor pertanian dan industri adalah produk gula merah tebu. 

Jumlah penduduk yang semakin bertambah telah dan akan terus 

membutuhkan bahan makanan dan serat yang semakin banyak, dan kenaikan 

produksi pertanian yang terjadi telah didorong oleh kemajuan di bidang non- 

enjinering seperti bibit unggul, pemupukan dan budidaya tanaman yang lebih baik. 

Akan tetapi faktor yang paling utama adalah meningkatkan penggunaan tenaga 

mekanis dan semakin efektifnya penggunaan mesin pertanian. Tujuan utama dari 

penggunaan alat dan mesin di bidang pertanian adalah untuk meningkatkan 

produktivitas kerja petani dan merubah pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan 

menarik (Frans dkk, 2008). 

Sulawesi Selatan memang memiliki areal lahan produksi tanaman tebu serta 

pabrik gula tapi ini dinilai masih minim. Berdasarkan data dinas pertanian Sulawesi 

Selatan, saat ini luas lahan perkebunan tebu di Sulawesi Selatan sebesar 10.500 

hektar. Perkebunan besar di Kabupaten Bone adalah perkebunan tebu dengan sentra 

produksi di Kecamatan Libureng, Patimpeng, Kahu dan Cina yang merupakan 

pemasok terbesar kebutuhan industri Pabrik Gula Camming dan Arasoe. pada tahun 

Hanya dua kecamatan yang menanam dan memproduksi perkebunan tebu rakyat dari 

27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yaitu Kecamatan Patimpeng dan 

Libureng. Produksi tebu rakyat di Kecamatan Patimpeng pada tahun 2009 sebesar 
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40.125 ton, pada tahun 2010 produksinya naik mencapai 54. 033 ton, pada tahun 

2011 produksinya turun dan hanya sebesar 207 ton serta pada tahun 2012 

produksinya naik menjadi 526 ton (BPS Sulawesi Selatan, 2012). 

Dari waktu ke waktu permintaan masyarakat akan gula terus meningkat. Hal 

ini disebabkan perkembangan produk dan semakin maraknya industri yang 

menggunakan bahan baku gula. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan gula 

hendaknya disertai dengan meningkatnya produksi gula. Kapasitas produksi dalam 

pengolahan nira tebu menjadi gula merah tebu ditentukan oleh waktu produksi yang 

tersedia dan kemampuan mesin serta peralatan yang digunakan. Teknologi yang 

diterapkan dalam pembangunan usaha gula merah disesuaikan dengan kebutuhan 

usaha, kondisi finansial dan kemampuan pekerja dalam mengoperasikannya. Dengan 

adanya mesin-mesin ini pembuatan gula tidak lagi dilakukan secara tradisional. 

Seiring dengan semakin berkembangnya mesin-mesin pembuat gula, maka produksi 

gula pun semakin meningkat. Produksi gula dewasa ini jauh lebih baik dilihat dari 

segi kualitas maupun kuantitas bila dibandingkan dengan produksi gula pada waktu 

sebelum adanya mekanisasi (Fadillah, 2008). 

Industri rumah tangga merupakan sebuah industri yang skalanya kecil. Hal ini 

terlihat dari luas lahan yang digunakan yang ukurannya lebih kecil bila dibandingkan 

dengan industri besar. Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia sekarang ini 

banyak bermunculan industri-industri rumah tangga yang bertujuan sebagai sumber 

usaha dan dapat meningkatkan kesehteraan masyarakat, karena pembangunan industri 

sedikit banyak menyerap tenaga kerja serta memunculkan lapangan kerja baru, di 
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samping mendorong kemajuan industri, pemerintah juga merumuskan kebijakan 

pabrik pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan, yang erat 

kaitannya dengan kondisis sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang 

terkena langsung dampaknya. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan akibat 

pencemaran udara dan air, mempengaruhi kualitas tanah atau lahan sekitarnya 

sehingga dapat menurunkan produksi pertanian (Syahruddin, 2010). 

Industri rumah tangga pengolahan tebu yang ada di Kecamatan Patimpeng 

Kabupaten Bone merupakan wilayah strategis untuk pembangunan usaha pengolahan 

gula merah berbahan baku tebu. Luasnya areal pertanian dengan komoditas tebu, 

mendukung ketersediaan bahan baku tebu untuk usaha pengolahan gula merah. 

Kedepan usaha ini sangatlah potensial seiring dengan permintaan akan gula merah 

yang semakin meningkat. Dengan adanya usaha pembuatan gula merah saat ini 

mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kapasitas produksi 

dalam pengolahan nira tebu menjadi gula merah tebu ditentukan oleh waktu produksi 

yang tersedia, kemampuan mesin dan peralatan yamg digunakan. Selain itu juga 

perlunya perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan dari proses pengolahan tebu 

sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Strategi Pemasaran Usaha Gula Merah Tebu Industri 

Rumah Tangga di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran usaha gula merah 

Industri Rumah Tangga Haeruddin di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng 

Kabupaten Bone? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi pemasaran gula merah industri rumah tangga Haeruddin di Desa 

Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak 

baik secara teoritis maupun secara praktis: 

a. Manfaat teoritis 

 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini hiharapkan dapat memberiikan 

manfaat dan sebagai bahan masukan dan acuan bagi pemilik usaha 

gula merah dalam proses pemasaran usaha gula merah tebu. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan pihak terkait untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan menungkatkan pendapatan. 

3. Diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai 

bahan acuan atau masukan terhadap penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat praktis 

 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dan penerapan ilmu serta 

sebagai pemenuh syarat untuk mendapatkan predikat Sarjana Pertanian 

(SP) di Program Studi Agribisnis, Program Sarjana Fakultas Pertanian, 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Bagi pengusaha gula merah, penelitian ini diharapkan sebagai informasi 

atau masukan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang terjadi 

pada usaha rumah tangga Gula Merah di Desa Latellang Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

tambahan informasi dan referensi bagi pengkajian penelitian pada masalah 

yang sama. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Komoditas Gula Merah 

 
Gula merah adalah gula yang berbentuk padat dan berwarna kecoklatan, dan 

biasanya terbuat dari cairan nira yang berasal dari tanaman kelapa, aren, lontar, dan 

tebu. Untuk konsumsi di tingkat rumah tangga, gula merah juga menjadi bahan baku 

untuk berbagai industry pangan seperti industri kecap, tauco, produk cookies dan 

berbagai produk makanan tradisional (Fadillah, 2008). 

Ada beberapa jenis gula merah, salah satu jenis gula merah yang telah dikenal 

di pasaran adalah gula merah tebuyung merupakan hasil pengolahan nira tebu melalui 

proses pemasakan. Gula merah tebu memiliki rasa manis yang hampir sama dengan 

gula merah lainnya, seperti gula merah kelapa dan gula merah aren sehingga gula 

merah tebu dapat dijadikan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk 

menggantikan gula merah lain yang harganya cukup mahal jika dibanding gula merah 

tebu serta untuk memenuhi kebutuhan gula di Indonesia yang semakin meningkat 

(Sutrisno, 2014). 

 

2.2 Pemasaran Pertanian 

 
Pemasaran pertanian adalah sebuah proses dimana menciptakan, menawarkan, 

dan mempertukarkan prodak atau jasa kepada individu atau kelompok untuk 

memenuhi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Secara umum 

pemasaran merupakan proses aliran barang yang terjadi di pasar dari barang yang 
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diproduksi produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Aliran barang 

tersebut sering disebut dengan saluran pemasaran (Kotler, 2009). 

Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami konsumen 

dengan baik sehingga prodak atau jasa yang dipasarkan dapat sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Pemasaran komoditas pertanian terdapat pelaku-pelaku 

ekonomi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan cara melaksanakan 

fungsi-fungsi pemasaran. Terdapat lima pendeakatan pemasaran pertanian yaitu, 

pendeakatan komoditi, pendekatan lembaga, pendekatan fungsi, pendeakatan teori 

ilmu ekonomi dan pendekatan sistem (Sudiyono, 2002). 

Selama proses pegerakan barang dari produsen ke konsumen akhir terdapat 

upaya-upaya dari lembaga-lembaga pemasaran yang dilalui barang tersebut untuk 

menambah nilai guna terhadap barang tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Bentuk saluran pemasaran yang terjadi pada suatu komuditas sangat 

beragam, ada yang berbentuk sederhana dan ada yang berbentuk rumit sekali. Berikut 

salah satu bentuk saluran pemasaran menurut (Sugiyono, 2002). 
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Gambar 1. Saluran Pemasaran 

 

2.3. Manajemen Pemasaran 

 
Menurut Assuari (2013), Manajemen pemasaran merupakan kegiatan 

penganalisahan, perencanaan, penerapan serta pengenndalian suatu program yang 

dibuat untuk membentuk, membangun dan memelihara keuntungan dari pertukaran 

melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi. Adapun fungsinya yaitu 

untuk merencanakan distribusi suatu produk bagi suatu organisasi, perencanaan, dan 

pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur 

kemajuan kea rah pencapaiannya. 

2.4 Bauran Pemasaran 

 
Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan 

salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara lamgsung berhubungan dengan 

Tengkulak 

Prdagang Besar 
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konsumen. Maka kegiaatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang 

berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencenakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial (Swastha dkk, 2008). 

Menurut Chandra dkk (2002), menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu 

peroses sosial dan manajerial yang membuat indvidu dan kelomok individu 

memperoleh apa yang mereka inginkan melalui ciptaan penawaran dann pertukaran 

barang dan jasa yang bernilai satu sama lain. Definisi ini memberikan pemahaman 

bahwa pemassaran memerlukan manajemen yang baik dan tepat agar transaksi yang 

terjadi dari perlakuan pemasaran antara produsen dan konsumen. Sehingga antara 

kedua belah pihak ini dapat saling memenuhi kebutuhan dan keinginan masing- 

masing sehingga kepuasan pun tercipta. Sedangkan menurut Sugri dkk (2009), 

pemasaran adalah pengenalan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang 

menguntungkan. Kegiatan pemasaran bertujuan agar dana yang telah diinvestasikan 

dalam kegiantan pruksi dapat diperoleh kembali dengan mendapat sejumlah dana dari 

hasil penjualan sebagai imbalan dari investasi yang dilakukan selama ini. 

Menurut Kotler (Anjarsari, 2012) pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain sehingga secara sederhana pemasaran dapat diartikan 
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sebagai proses penganalisaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang 

ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud 

untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat tergantung pada penawaran dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pasar serta menetukan harga, mengadakan komunikasi dan 

distribusi yang efektif, serta melayani pasar. 

Menurut Swastha dkk (2005), mendefinisikan konsep konsep pemasaran 

sebuah konsep falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Bagian pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan yang 

sangat penting dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan, karna dengan 

tercapainya sejumblah volume penjualan yanag diinginkan berarti kinerja bagian 

pemasaran dalam perkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Penjualan dan 

pemasaran sering dianggap sama tetapi sebenarnya berbeda. Tujuan utama pemasaran 

adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumblah laba, atau dapat diartikan 

sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Ini berbeda 

dengan konsep penjualan yang menitikberatkan pada keinginan perusahaan. Falsafah 

dalam pendekatan penjualan adalah memprodusi sebuah pabrik, kemudian 

meyakinkan konsumen agar bersedia membelinya. Sedangkan pendekatan konsep 

pemasaran menghendaki agar manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih 

dahulu setelah itu baru melakukan bagaimana caranya memuaskan. 

Pemasaran adalah proses kompleks dalam meraih pelanggan bagi produk dan 

jasa. Rencana pemasaran merupakan dokumen tertulis yang membantu dalam 
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mengelolah proses pemasaran, termasuk langkah-langkah tindakan yang diperlukan 

untuk membuat rencana tersebut berjalan. Keunggulan teknologi, kemampuan 

pengiriman, keahlian pelayanan, teori penetapan harga, dan kesempurnaan produk 

tidak ada artinya jika tidak mampu meraih pelanggan. Pemasaran yang baik 

menghendaki pelksanaan tugas-tugas kecil dilakukan secara menyeluruh dan cermat. 

Selain itu juga memerlukan produk dan jasa yang baik serta pengetahuan yang lebih 

baik tentang pelanggan dan prospeknya dibandingkan dengan pesaing. Dengan 

menganalisis produk dan jasa, pelanggan dan prospeknya, serta memahami kegiatan 

pesaing, maka akan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran 

penjualan dan pemasaran (David, 1995). 

Menurut Subagyo (2007), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

permintaan pasar, antara lain: 

1. Secara ekonomi makro, berupa: 
 

a. Peribahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia 

 

b. Tingkat nilsi tukar mata uang rupiah terhadap dolar (Kurs) 

 

c. Jumlah penyebaran dan perkembangan produk 

 

d. Pendapatan nasional per kapita penduduk 

 

e. Pola konsumsi masyarakat dan selera konsumen 

 

f. Kebijaksanaan pemerintah dan Negara lain 

 

g. Permintaan konsumen dari Negara lain 

 

h. Terjadinya bencana atau musibah nasional 

 

2. Secara ekonomi mikro 
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a. Persaingan antara usaha sejenis 

 

b. Persaingan dengan produk subtitusi 

 

c. Biaya pemasaran 

 

d. Daur hidup produk 

 

e. Perubahan kebijaksanaan perusahaan 

 

Harga komoditas perkebunan selalu berfluktuatif. Fluktuasi harga ini 

merupakan seni dalam perdagangan komoditas perkebunan. Bila pelaku pemasaran 

tidak dapat membaca situasi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor maka yang terjadi 

adalah kerugian cukup besar. Disamping, itu adanya kesenjangan harga yang cukup 

mencolok antara yang diterima petani dengan eksportir menambah variasi 

perdagangan komoditas ekspor. Perbedaan mencolok ini terjadi akibat panjangnya 

rantai tata niaga (Swandi dkk, 2004). 

2.5 Strategi Pemasaran 

 

Strategi pemasaran merupakan suatu rencama neyeluruh, terpadu, dan 

emnyatu di bidang pemasaran yang emeberikan pedoman tentang sesuatu kegiatan 

yang akan dulakukan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, promosi, 

penjualan, program produk, dan pendistribusian. Menurut (Alma, 2006) startegi 

pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu 

kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan atau usaha untuk menciptakan 

suatu baura pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. 

Strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan 
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yang beri arah pada usaha dan pemasaran dari waktu ke waktu, pada masing-masing 

tingkat dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan yang selalu 

berubah. 

Menurut David (2006) menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu aktivitas 

yang bertujian mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara mengantisipasi 

kebutuha pelanggan serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan pelanggan dari produsen. Proses manajemen strategis terduru atas tiga 

tahap: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi 

strategi termasuk mengembangkan strategi visi dan misi, mengedentifikasi peluang 

dan ancman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemehan internal, 

menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternative strategi, dan memilih 

strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Implementai strategi sering kali disebut 

tahap pelaksanaan dalam manajemen strategis. Melaksanakan strategi berarti 

memobilisasi karyawan dan manager untuk menempatkan strategi yang telah di 

formulasikan menjadi tindakan. 

Menurut Carthy dalam Kolter (2005) strategi pemasaran adalah strategi yang 

disatuhkan, luas, terintegrasi, dan komperhensif yang din rancang untuk 

menghasilkan bahwa tujuan dari perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan 

pemasaran yang tepat oleh organisasi. 

Dalam pengertian strategi seringkali terkandung perencanaan merupakan 

suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh sebab itu strategi 

pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh dimana perusahaan berharap 
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mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang pada akhirnya untuk merelalisasikan 

tujuan dari yang bersangkutan. 

Menurut Assauri (2007), strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, 

terpadu, dan enyatuh di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang 

kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, 

promosi, penjualan produk, dan pendistribusian. Dengan kata lain, strategi pemasaran 

adalah serangkaian tujuan, sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arahan 

kepada usaha-uasaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu terutama sebagai 

tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan yang selalu 

berubah. 

Menurut Kotler (1998) dalam Ramli (2008) menyatakan bahwa: “perencanaan 

strategi yang beriorentasi pasar merupakan peroses manajerial untuk 

mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi 

sesuai dengan peluang pasarn yang terus berubah dengan tujuan membentuk dan 

menyempurnakan usaha dan produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan 

pertumbuhan”. 

Manajemen pemasaran memberikan sumbangan fungsional paling besar 

dalam dalam proses perencanaan strategi dengan peran kepemimpinan dalam 

mendefinisikan misi bisnis, menganalisis situasi lingkungan, persaingan, dan situasi 

bisnis. Mengebangkan tujuan sasaran strategi serta mendefinisikan rencana produk, 

pasar distribusi dan kualitas untuk menerapakan strategi usaha. Suatu perusahaan 

yang maju didalam memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis dan beberapa unit- 
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unit bisnis, tergantung kepada sejauh mana strategi pemasaran diterapkan dengan 

baik oleh pelaku bisnis atau pengambil keputusan dalam mensosialisasikan item-item 

penting dalam kegiatan pemasarannya. 

Strategi pemasaran yang maju dan berkembang senantiasa memperhatikan 

adanya unsur menarik perhatian segmen pasar atau pangsa pasar yang produktif 

dalam kegiatan pemasaran. Selain itu berupaya untuk menempatkan posisi pemasaran 

yang stratyegis dalam memperoleh keuntungan dan berupaya untuk mencapai target 

dari realisasi yang diterapkannya. 

Proses pemilihan strategi pemasaran membutuhkan pertimbangan cermat atas 

sejumlah tipe informasi, sebagai barikut: 

a. Tujuan atau Sasaran Produk 

 

Tujuan produk harus dijadikan panduan dalam menetapkan tipe dasar 

strategi yang dibutuhkan. 

b. Peluang Pasar 

 

Karakteristik dan besarnya peluang pasar harus ditetapkan secara jelas 

berdasarkan analisa dan pengukuran pasar. Melakukan analisa dalam pasar 

itu penting dikarenakan perusahaan memerlukan untuk mengerti dan 

memahami seberapa besar peluang yang ada dalam memasarkan suatu 

produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dan juga untuk untuk 

menetapkan seberapa besar pasar dalam memasarkan produk lainnya atau 
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dalam istilah mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui 

produk baru. 

c. Kesuksesan Pasar 

 

Manajemen pemasaran harus memahami jenis keunggulan bersaing 

dan tingkat pengeluaran pemasaran yang diprlukan untuk mencapai 

kesuksesan pasar. Melalui analisa pasar ini menjadi hal penting yang harus 

diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan pondasi yang 

berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 
Penelitian terdahulu adalah suatu acuan bagi penulis yang melakukan 

penelitian agar penulis bisa memperbanyak teori yang dipergunakan dalam 

membandingkan hasil penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang 

berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 

NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

1. Strategi Pemasaran 

Usaha Kecil 

Menengah Gula 

Merah Aren di 

Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu 

Utara (Meliana 2019) 

Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif. 

1). Segmentasi pasar. 

Produsen usaha kecil 

gula merah aren di 

Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara 

menjual produknya di 

wilayah setempat atau 

menjual ke pengepul, 

serta gula merah ini 
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NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

   Dapat dikonsumsi bagi 

semua kalangan. 

2. Target pasar 

Targenting atau sasaran 

pasar penjual gula merah 

aren di Kecamatan 

Malangke Kabupaten 

Luwu Utara berfokus 

pada pabrik-pabrik 

pengelola makanan 

berbahan dasar gula 

merah aren, pedagang 

eceran, dan masyarakat 

yang menggemari gula 

merah aren. 

3. Posisi pasar 

Dalam hal ini produsan 

gula merah aren 

menciptakan produk 

atau gula merah yng 

terbuat dari aren yang 

murni tanpa ada 

campuran-campuran dari 

bahan yang lain dan juga 

menciptakan produk 

yang berkualitas 

sehingga mendapatkan 

penilaian yang positif di 

pasaran. Selain itu, gula 

merah aren juga diminati 

oleh masyarakat jika 

dibandingkan dengan 

gula merah kelapa 

ataupun gula merah dari 

tebu 
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NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

2. Strategi Pemasaran 

Industri Rumah 

Tangga Gula Aren di 

Kota Tomohon 

Marketing Strategy 

Home Industry of 

Palm Sugar in 

Tomohon (Jaene D. 

Kaunang, 2020). 

Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian 

ini yaitu analisis deskriptif, 

yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan dalam 

bentuk survey. 

Strategi pemasaran 

industri rumah 

tanngga dula aren di 

Kota Tomohon 

sebagai berikut: 

Peningkatan kualitas 

produk dengan 

membuat kemasan 

yang higienes dan 

lebih menarik dari 

produk jenis lainnyaa. 

   
Penetapan harga yang 

beriorentasi harga. 

   
Promosi dengan 

membuat brosur 

melalui kerja sama 

dengan dinas 

parawisata dan 

perhotelan ataupun 

melakukan promosi 

melalui internet, 

   
Membangun dan 

meningkatkan 

kerjasaman dan 

kemitraan usaha 

dengan perusahaan 

makanan/ minuman 

dan supermarket. 

   
Perluasan jaringan 

pemasaran dengan 

memanfaatkan 

jaringan teknologi 
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NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

3. Penembangan Strategi 

Pemanasan Produk 

Gula Tapo Studi 

Kasus di Desa 

Ambesia Kecamatan 

Tomini Kabupaten 

Parigi Moutong (Moh 

Halini Azhari, 1012) 

Analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis 

swot. 

Karakteristik internal 

responden gula tapo di 

Desa Ambesia meliputi 

umur, tingkat 

pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga, 

dan lamanya berusaha. 

Faktor-faktor internal 

yang mempengaruhi 

pemasaran gula tapo 

Desa Ambesia, untuk 

faktor kekuatan ialah : 

(i) tenaga kerja cukup 

tersedia, (ii) bahan 

baku yang mencakup 

memadai, (iii) letak 

geografis yang cukup 

strategis, dan (iv) rasa 

produk yang beragam 

dan tahan lama. 

4. Analisis strategi 

Pemasaran Usaha 

Gula Merah Industri 

Rumah Tangga di 

Desa Pantama 

Kecamatan Kajang 

Kabupaten 

Bulukumba. 

Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif. 

Segmentasi pasar. 

 

Produsen usaha gula 

merah di desa pantama 

Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

ini menjual produknya 

ke pedagang pengepul 

dan menjual ke 

masyarakat setempat. 

Serta gula merah ini 
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NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

   dapat dikonsumsi untuk 

semua kalangan. 

Sasaran pasar 

 

Target atau sasaran 

pasar penjual gula 

merah di Desa Pantama 

Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

Yaitu berfokus pada 

pedagang pengepul, 

pedagang yang menjual 

makanan berbahan 

dasar gula merah dan 

masyarakat setempat. 

Posisi pasar 

Dalam hal ini 

produsen gula merah 

menciptakan produk 

gula merah yang terbuat 

dari nira kelapa asli 

tanpa adanya campuran 

lain dan menghasilkan 

produk yang berkualitas 

baik sehingga 

mendapatkan penilaian 

yang positif 



22  

 
NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

   dan menghasilkan 

produk yang berkualitas 

baik sehingga 

mendapatkan penilaian 

yang positif 

dipasaran.Pengembanga

n pasar. Strategi produk 

Stategi harga 

Tempat/distribusi 

Promosi 

5. Analisis struktur 

Perilaku dan Kinerja 

Pasar (Structure 

Conduct and 

Performan) Komoditi 

Padi di Desa Bunga 

Raya dan Desa 

Kemuning Muda 

kecamatan Bungan 

Raya Kabupaten Siak 

(Novia Dewi, 

Jumat’atri Yusri, Ari 

Jolanda Saputra, 2016) 

Metode ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan 

pemilihan lokasi dilakukan 

secara purposive data yang 

digunakan adalah data 

primer dan data sekunder 

1). Struktur pasar padi di 

Desa Bunga Raya dan di 

Desa Kemuning muda 

mengarah pada pasar 

persaingan tidak 

sempurnah. 

2). Perilaku pasar padi di 

Desa Bunga Raya dan 

Desa Kemuning Muda 

mengarah pada pasar 

persaingan tidak 

sempurna. Terdapat 

korelasi sedang antara 

harga padi di tingkat 

konsumen. Sedangkan 

transmisi harga antara 

pasar di tingkat petani 

dengan harga pasar di 

tingkat konsumen 

menunjukkan nilai 

koefisien elastisitas 

transmisi harga 

kualitas dari suatu. 
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NO Judul penelitian Metode analisis data Hasil penelitian 

   3). Kinerja pasar padi di 

Desa Bunga Raya dan 

Desa Kemuning Muda 

yang dilihat dari margin 

pemasaran, biaya 

pemasaran dan 

keuntungan di tiap 

lembaga pemasaran padi 

di Desa Bunga Raya       

dan       Desa 

Kemuning  Muda 

diperoleh keuantungan 

terbesar oleh pedagang 

yang melakukan lebih 

banyak fungsi 

pemasaran dengan 

mengeluarkan lebih 

banyak biaya 

pemasaran. 

 

 
 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 
Analisis strategi pemasaran usaha gula merah di Desa Latellang Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone menggunakan dua faktor yaitu identifikasi faktor 

eksternal dan identifikasi faktor Internal. Setelah diidentifikasi akan dievaluasi faktor 

eksternal dan evaluasi faktor internal. Kemudian dianalisis strategi pemasaran usaha 

gula merah dengan formulasi strategi pemasaran (bauran pemasaran) yaitu produk, 

harga, promosi dan distribusi. 
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Evaluasi Faktor 

Eksternal 

Evaluasi Faktor 

Internal 

Formulasi Strategi 

Pemasaran 

Strategi Bauran Pemasaran 

(Produk, Harga, Promosi, 

Distribusi) 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Pemikiran 

Industri Rumah 

Tangga Gula 

Merah 

Identifikasi 

Faktor Internal 

Identifikasi 

Faktor Eksternal 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten 

Bone pada industri rumah tangga gula merah tebu. Pemilihan lokasi ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu sentra produksi tebu 

dan sebagian besar penduduknya masih menggantungkan mata pencahariannya dalam 

sektor pertanian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai juli 2022. 

 

3.2. Teknik Penentuan Informan 

 
Informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, hal ini berdasarkan 

teori informan yang mana adalah pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai 

masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Adapun informan pada 

penelitian ini adalah pemilik Industri gula merah di Desa Latellang Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif adalah 

data yang berupa kata, kalimat, atau gambar. Data kualitatif digunakan untuk 

mengetahui struktir pasar dalam menganalisis hubungan antara penjual gula merah 

dan pembeli gula merah di Kecamatan Patimpeng yang dilihat dari jumlah lembaga 
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pemasaran, hambatan keluar masuk pasar, dideferensiasi produk dan aliran komoditas 

gula merah dari petani ke konsumen (Sugiyono, 2010). 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan daftar pertanyaan terbuka 

kepada pemilik usaha gula merah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

berbagai website. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Observasi 

 

yaitu tehnik pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung 

terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti terlibat langsung dalam informan untuk melihat kegiatan, perilaku, interaksi 

sosial pada gula merah tebu. 

2) Wawancara 

 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan informan yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang akan diteliti dilapangan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan agar bisa memberikan informasi mengenai hal-hal atau data yang 

diperlukan sesuai dengan yang akan diteliti. 
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3) Dokumentasi 

 

Tehnik dokumentasi pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya monumental seseorang. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapa mudah dipahami, dan temuannya dapa di informasikan kepada orang lain. Dari 

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data yang telah didapatkan di lapangan 

kemudian diolah sesuai dengan keperluan dari penelitian baik ditabulasi maupun 

diberi kode sesuai kebutuhan. Data yang didapatkan dari observasi disiapkan untuk 

menganalisis hasil dari data yang terkumpul melalui wawancara. Data yang 

didapatkan dari wawancara diolah untuk menambah bahan dari bahan paparan hasil 

penelitian. 

Tehnik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang 

tajam dari peneliti. 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil wawancara 

dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudiam nenuliskan kata-kata 
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yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah ada penelitian menulis 

hasil wawancara kedalam transkip, selanjutkan peneliti membuat reduksi data dengan 

cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan 

mengabaikan data yang tidak diperlukan. 

Penelian kualitatif harus memiiliki kredibilitas sehingga dapat di 

pertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud 

mengeplorasilan masalah yang majemuk keterpercayaan dari hasil data penelitian. 

Upaya untuk menjaga kredadibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2012). 

a. Perpanjangan pengamatan 

 

Penelitian kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk 

mengetahui kebenaran data yang diperoleh mampu menemukan data baru. 

b. Meningkatan ketekunan 
 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat, dengan meningkatkan 

ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data ditemukan 

benar atau salah . 

c. Triangulasi 

 

Pengecekan data sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

 

d. Analisis kasus negatif 

 

Peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila 

tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dipercaya. 

e. Menggunakan data referensi 
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Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang 

berbeda maka data yang ditemukan, sebagai contoh data hasil wawancara 

perlu didukung adanya rekaman hasil wawancara. 

f. Menggunakan member check 

 

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang diterima 

sudah sesuai dengan hasil wawancara. Apabila data sudah benar maka data sudah 

dianggap valid, maka peneliti dapat melakukan diskusi dengan pemberi data agar 

penafsiran akan data yang diperoleh dapat disepakati. 

 

3.6 Definisi Operasional 

 
1. Usaha gula merah adalah salah satu industri kecil yang bergerak di bidang 

pengolahan tanaman tebu menjadi gula merah yang berlokasi di Desa Latellang 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. 

2. Gula merah adalah gula yang berbentuk padat dan berwarna kecoklatan, dan 

biasanya terbuat dari cairan nira yang berasal dari tanaman kelapa, aren, lontar, 

dan tebu. 

3. Pemasaran adalah sebuah proses dimana menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk atau jasa kepada individu atau kelompok untuk 

memenuhi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. 

4. Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami konsumen 

dengan baik sehingga produk atau jasa yang dipasarkan dapat sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. 
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5. Strategi pemasaran adalah strategi yamg digunakan perusahaan produsen 

barang atau jasa secara berkesinambungan untukmemenangkan persaingan 

pasar secara berkesinambungan. 

6. Bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang 

dapat di kendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai 

tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. 
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BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
 

4.1 Letak Geografis 

Desa Latellang awalnya adalah sebuah dusun latellang bagian dari desa 

patimpeng yang sekarang Kecamatan Patimpeng dan dulunya merupakan bagian 

wilayah Kecamatan Salomekko. Desa latellang merupakan salah satu desa dari 10 

(sepuluh) yang berada di Kecamatan Patimpeng. Desa Latellang terdiri dari 3 (tiga) 

dusun yaitu Dusun Latellang, Dusun Hadong, Dusun Aluppange. 

Adapun batas-batas administrative pemerintah Desa Latellang Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Madanreng Pulu. 

 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patimpeng. 

 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balle. 

 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batulappa. 

 

Dilihat dari keadaan geografis setiap wilayah Indonesia pada umumnya Desa 

Latellang beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan 

musim hujan dan juga sekitar 65% wilayah Desa Latellang adalah area persawahan. 

4.2 Kondisi Demografi 

Penduduk Desa Latellang berjumblah 1.439 jiwa yang terdiri dari 421 kepala 

keluarga yang masih tergabung dalam 3 dusun yaitu Dusun Latellang, Dusun 
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Hadong, Dusun Aluppange. Dengan mayoritas penduduk islam sejumlah 1.439. 

jumlah penduduk dapat dilihat pada Table 2. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Latellang Kecamatan    

Patimpeng Kabupaten Bone 2022 

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

1 Laki-laki 676 47 

2 Perempuan 763 53 

Jumlah 1.439 100 

Sumber: Data Desa Latellang,2022. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 676 jiwa dengan presentase 46.9%, sedangkan untuk jumlah penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 763 jiwa dengan presentase 53.1%. 

Sedangkanuntuk jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur di Desa Latellang 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone 

No Umur (Tahun) Jumlah (jiwa) Presentase (%) 

1 0-4 88 6.1 

2 5-9 110 7.6 

3 10-14 117 8.1 

4 15-19 139 9.6 

5 20-24 134 9.3 

6 25-29 100 6.9 

7 30-34 104 7.2 

8 35-39 95 6.6 

9 40-44 118 8.2 

10 45-49 103 7.1 

11 50-54 99 6.8 

12 55-59 71 4.9 

13 60-64 67 4.6 

14 65 Keatas 94 7.0 

Total 1.439 100 

Sumber: Data Desa Latellang, 2022 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan golongan umur 0- 

4 sebanyak 88 jiwa dengan presentasi 6.1%. Umur 5-9 sebanyak 110 jiwa dengan 

presentase 7.6%. Umur 10-14 sebanyak 117 jiwa den gan presentase 8.1%. Umur 15- 

 

19 sebanyak  139 jiwa dengan  presentase 9.6%.  Umur  20-24 sebanyak  134 jiwa 

 

presentase 9.3%. Umur 25-29 sebanyak 100 jiwa dengan presentase 6.9%. umur 30- 

 

34 sebanyak 104 jiwa dengan presentase 7.2%. Umur 35-39 sebanyak 95 jiwa dengan 

 

presentase 6.6%. Umur 40-44 sebanyak 118 jiwa dengan presentase 8.2%. Umur 45- 

 

49 sebanyak 103 jiwa dengan presentase 7.1%. Umur 50-54 sebanyak 99 jiwa dengan 

 

presentase 6.8%. Umur 55-59 sebanyak 71 jiwa dengan presentase 4.9%. Umur 60-64 

 

sebanyak 67 jiwa dengan presentase 4.6%. Umur 65 keatas 94 jiwa dean presentase 

7.0%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya usia produktif dilokasi penelitian 

berdampak baik dalam keberlangsungan hidup petani dan dapat berkembang dengan 

baik. Salah satu faktor lain yang saling berkaitan dengan tingginya usia produktif 

adalah tingginya pendidikan yang dapat mengubah pola fikir petani yang tangkas. 

Untuk mengetahui tingginya pendidikan di lokasi pertanian dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Latellang 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone 

No Pendidikan Jumlah (Jiwa) Peresentase(%) 

1 Belum sekolah 88 6.12 

2 TK 110 7.64 

3 Tidak tamat SD 24 1.67 

4 Tamat DS 339 23.56 

5 SMP 321 22.30 

6 SMA 269 18.70 

7 Sarjana S1-S2 243 16.89 

Jumlah 1.439 100 

Sumber: Data Desa Latellang, 2022 



34  

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan di Desa Latellang adalah 1.439 jiwa yang menunjukkan tingkat 

pendidikan Taman Kanak-kanak sebanyak 110 jiwa dengan presentasi 7.64%.Tingkat 

pendidikan tidak tamat SD sebanyak 24 jiwa dengan presentase1.67%. Tingkat 

pendidikan tamat SD sebanyak 339 jiwa dengan presentase 23.56%. Tingkat 

pendidikan tamat SMP sebanyak 321 jiwa dengan presentasi 22.30%. Tingkat 

pendidikan tamat SMA sebanyak 269 jiwa dengan presentase 18.70%. tingkat 

pendidikan Diploma 1-3 sebanyak 45 jiwa dengan presentase 3.12%. Tingkat 

pendidikan Sarjana S1-S2 sebanyak 243 jiwa dengan presentasi 16.89%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian penduduk di lokasi penelitian memiliki pendidikan 

yang relative rendah yang mempengaruhi tingkat usahatini dan mata pencaharian. 

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Latellang 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Peresentase (%) 

1 Petani 336 25.43 

2 Pegawai/Wirausaha 73 5.10 

3 PNS/TNI/POLRI 42 2.91 

4 
Karyawan perusahaan 

Swasta 
17 1.18 

5 
Tenaga 

Kantoran/Sukarela 
35 2.43 

6 Nelayan - - 

7 Buruh/Tenaga lapas 43 2.98 

8 Pensiunan 16 1.12 

9 Belum/Tidak bekerja 847 58.86 

Total 1.439 100 

Sumber: Data Desa Latellang, 2022. 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah pnduduk berdasarkan mata pencarian 

petani sebanyak 366 jiwa dengan presentase 25.43%. Pegawai/Wirausaha sebanyak 

73 jiwa dengan presentase 5.10%. PNS/TNI/POLRI sebanyak 42 jiwa dengan 

presentase 2.91%. Karyawan perusahaan swasta sebanyak 17 jiwa dengan presentase 

1.18%. Tenaga kantoran/Sukarela sebanyak 35 jiwa dengan presentase 2.43%. 

Buruh/Tenaga lapas sebanyak 43 jiwa dengan presentase 2.98%. Pensiunan sebanyak 

16 jiwa dengan presentase 1.12%. Belum/Tidak bekerja sebanyak 847 jiwa dengan 

presentase 58.86%.35 

4.3 Kondisi Pertanian 

1. Tanaman pangan 

 

Tanaman padi adalah tanaman pangan yang umumnya dibudidayakan di Desa 

Latellang, siklus tanaman padi ini adalah 1-2 kali dalam setahun. Luas lahan 

persawahan di Desa Latellang sekitar 65% dari luas wilayah Desa Latellang. 

Tanaman padi merupakan sumber mata pencarian utama masyarakat petani di Desa 

Latellang, selain tanaman padi petani juga membudidayakan tanaman pangan lainnya 

seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar dan cabe. 

2. Tanaman perkebunan 
 

Tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Desa Latellang yaitu jeruk, 

manga, pisang, jahe, kelapa, coklat, jambu mente. Dengan memanfaatkan lahan 

perkebunan bisa menambah penghasilan petani yang ada di Desa Latellang. 

3. Peternakan 
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Populasi ternak yang ada di Desa Latellang yaitu sapi, ayam kampung, kuda, 

kambing, angsa dan bebek. Hasil ternak masyarakat bukan hanya untuk di konsumsi 

akan tetapi bisa di jual untuk menambah penghasilan masyarak Desa Latellang. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

5.1 Sejarah Perusahaan 

 
Usaha Haeruddin bergerak dibidang produksi dan pemasaran gula merah tebu. Usaha 

ini berdiri sejak tahun 2012 hingga saat ini (tahun 2022) hingga terbilang usaha ini 

sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Usaha gula merah tebu ini didirikan oleh 

Bapak Haeruddin yang lokasi pabriknya berada di Desa Latellang, Kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone, Beliau bertindak sebagai pimpinan sekaligus pemilik usaha 

tersebut. 

Sebelum usaha ini berdiri, Bapak Haeruddin pernah berusaha padi dengan membeli 

padi dalam bentuk gabah dari petani dan pedagang pengepul. Selain itu, Bapak 

Haeruddin juga pernah berusaha tani tebu pada lahan yang seluas 50 hektar. Lahan 

tersebut bukan merupakan lahan milik Bapak Haeruddin, akan tetapi lahan yang 

dimanfaatkan beliau untuk ditanami tebu tersebut merupakan lahan sewa dan modal yang 

digunakan didapatkan dari kredit bank. Biaya sewa lahan sebesar Rp. 1.500.000.- 

hingga Rp. 2.000.000,- per hektarnya tergantung dari kualitas tanah tersebut. Hasil panen 

dari tebu yang dihasilkan, kemudian dijual pada pabrik penghasil gula pasir “Usaha PG. 

Camming” yang terletak di Desa Wanuawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. 

Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan informan Bapak Haeruddin selaku 

pimpinan usaha produksi gula merah tebu:  

“Sebelum saya mendirikan usaha ini, awalnya saya pernah berusahatani padi. 

Pengalaman menjadi seorang petani sudah saya rasakan selama puluhan tahun. 
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Sealam berusahatani, saya juga menjadi seorang pengusaha gabah dengan membeli 
gabah dari petani dan pedagang pengepul. Setelah beberapa tahun kemudian saya 

mulai bergelut dibidang perkebunan tebu, saya mulai menanam tebu.” (hasil 

wawancara dengan Bapak Haeruddin tanggal 28 Juli 2022). 

 

Pada tahun 2010   beliau   pernah   mengalami   kerugian   hingga   sekitar Rp. 

600.000.000.- karena berbagai masalah yang terjadi pada hasil panen tebunya salah 

satunya dari segi kualitas tebu. Melihat kerugian yang didapatkannya, maka beliau 

termotivasi untuk membuka usaha baru. Bapak Haeruddin kemudian berkunjung di 

Kabupaten Takalar, Surabaya bersama seorang sahabatnya dan merupakan teman 

seperjuangannya untuk belajar sekaligus melihat proses pengolahan tebu yang dijadikan 

sebagai gula merah. Beliau terus mencari informasi tentang cara membuat gula merah 

tersebut, namun informasi yang didapatkannya di Surabaya sangat terbatas dikarenakan 

pihak perusahaan tidak ingin berbagi informasi lebih karena merupakan rahasia 

perusahaan. Akhirnya beliau dan rekannya memutuskan menjadi seorang buruh disebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tebu menjadi gula merah tebu. Selama 6 

bulan beliau bekerja sebagai buruh di Surabaya, namun selama bekerja mereka tidak 

pernah digaji dalam bentuk tunai hanya ditanggung uang konsumsi (uang makan). 

Setelah berbagai pengalaman yang telah ddidapatkannya, beliau kemudian mencoba 

untuk mendirikan usaha sendiri. Modal awal yang digunakan untuk pendirian usaha 

tersebut berasal dari kredit Bank sebesar Rp. 450.000.000,-. Beberapa karyawan dari 

jawa dikontrak oleh bapak haeruddin untuk dijadikan 
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sebagai karyawan (tenaga kerjanya) pabrik yang didirikannya. Bapak Haeruddin 

bersama karyawannya kemudian mencoba membuat gula merah tersebut, namun 

masih gagal. Senhingga beliau kembali ke Surabaya untuk menjadi seorang buruh 

sekaliguus dengan tujuan mempelajari pembuatan gula merah tebu. Akhirnya 

serelah beberapa bulan, beliau kembali lagi ke kampungnya untuk mencoba 

membuat gula merah tersebut dengan membawa 20 orang karyawan yang 

dikontrak dengan jagi sebesar Rp. 100.000/hari, namun masih saja mengalami 

kerugian. 

Sejak dulu Bapak Haeruddin ini tidak mau menjadi seorang pegawai akan 

tetapi beliau bercita-cita untuk menjadi pengusaha sukses. Sehingga untuk 

mencapai cita-cita yang diimpikannya itu, beliau yang pantang menyerah ini terus 

berusaha mencari informasi tentang pengolahan tebu menjadi gula merah yang 

dapat memberikan keuntungan yang memadai dan usaha yang diimpikannya 

diharapkan dapat berkembang untuk kedepannya. Seiring berjalannya waktu, 

berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Haeruddin ternyata membuahkan 

hasil. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara dengan informan Bapak 

Haeruddin: 

“Dulu usaha saya pernah mengalami kerugian hingga Rp. 600.000.000 

dari usaha tebu saya karna banyak masalah yang terjadi, salah satunya dari 

kualitas tebu yang tidak sesuai dengan permintaan prosuden. Disitu saya 

mulai berfikir untuk membuat usaha sendiri dari tebu kemudian diolah 

menjadi gula merah Sekitar tahun 2010 itu saya mulai mencari pengalaman 

di daerah Jawa bersama teman saya bahkan sudah seperti saudara saya, 

namanya Sudirman. Di Jawa saya bekerja sebagai kayawan 
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disalah satu pabrik pengolahan gula merah, disitu saya belajar membuat gila 
merah dari tebu” (hasil wawancara dengan Bapak Haeruddin tanggal 28 Juli 

2022). 

 

Pada tahun 2012 usaha Haeruddin tersebut mulai berkembang hingga saat ini, dan 

permintaan akan gula merah tebu yang diproduksinya juga semakin meningkat. Karena 

semakin meningkatnya permintaan akan gula merah tebu pada usaha tersebut, membuat 

beliau kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga pada tahun 2013 beliau 

mendirikan cabang pabrik gula merah berskala industri rumah tangga yang juga berada 

di Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Namun ini belum bisa 

menutupi permintaan akan pasar yang semakin meningkat, sehingga saat ini beliau 

berencana mendirikan lagi cabang di Daerang Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 

yang bahan bakunya juga diperoleh dari Kecamatan Patimpeng dan Kecamatan Kahu. 

Berikut merupakan hasil kutipan hasil wawancara dengan informan Bapak Haeruddin: 

 “banyak pengalaman yang sayya dapatka di Jawa dan di Takalar, salah 

satunya pengolahan tebu ini. Tahun 2012 saya mulai buka usaha gula merah 

dengan modal kredit bank Rp. 450.000.000, beberapa orang karyawan dari 

Jawa saya kontrak dan selebihnya saya ambil tenaga kerja dari keluarga untuk 

membantu dalam usaha ini. Saat ini ada 2 tempat usaha gula merah tebu yang 

saya punya dan rencana saya ingin buka cabang lagi di Kecamatan 

Kajuara.”(hasil wawancara dengan Bapak Haeruddin tanggal 28 Juli 2022). 

 

Usaha ini hanya memproduksi gula merah tebu, karena menurut beliau usaha 

produksi gula merah tebu lebih menguntungkan dibanding dengan usaha produksi gula 

pasir, namun beliau saat ini juga merencanakan untuk memproduksi gula semut 

Dan gula pasir dari nira tebu, serta gula merah tebu dengan berbagai bentuk yang susah 

mulai terealisasikan, dengan maksud untuk menarik konsumen. Namun, menurut salah satu 

tenaga kerjanya, pembuatan gula pasir masih terkendala dikarenakan teknologi 

yangdigunakan pembuatan gula pasir membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga  
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rencana tersebut belum terealisasikan hingga saat ini. Berikut merupakan kutipan hasil 

wawancara dengan informan Roni (34 tahun) selaku tenaga kerja pada usaha produksi 

gula merah tebu: 

“untuk gula pasir belum kami buat karna butuh banyak biaya, belum lagi alat-

alatnya tapi saat ini sudah masih direncanakan begitu juga gula semut.” (hasil 

wawancara dengan Bapak Haeruddin tanggal 28 Juli 2022). 

 
Pada awal berdirinya pabrik ini kurang mendapat respon dari masyarakat 

setempat dikarenakan memiliki dampak yang kurang baiik untuk lingkungan disekitar 

usaha tersebut. Hal yang meresahkan warga salah satunya teknologi yang digunakan pada 

saat proses ekstrasi (masin penggiling) yang mengganggu kenyamanan masyarakat 

karena limbah suara yang dihasilkan cukup besar. Maka untuk menanggulangi hal 

tersebut, Bapak Haeruddin dan salah satu karyawannya mencari informasi tentang mesin 

penggiling tebu yang dapat meredam suara sehingga tidak mengganggu kenyamanan 

warga sekitar. Demi untuk mengatasi masalah tersebut, beliau berkunjung ke Daerah 

Jawa tempat dimana pengolahan tebu yang juga dimanfaatkan untuk diolah menjadi gula 

merah. Setelah beliau mendapatkan informasi tentang mesin penggiling tersebut, maka 

beliau mengganti teknologi sebelumnya meresahkan warga sekitar dengan teknologi yang 

baru yang tidak lagi menghasilkan limbah suara yng cukup besar. 

Suka duka  yang pernah dialaminya tidak bisa terlupakan oleh beliau dan menjadi 

pengalam hidup yang sangat berharga baginya. Proses yang pernah dilaluinya dijadikan menjadi 

sebuah pelajaran dalam hidupnya, serta berbagai kendala yang dihadapinya tidak menjadikan 

Bapak Haeruddin menyerah, akan tetapi beliau terus berusaha agar dapat mencapai kesuksesan. 

Beliau selalu teringat oleh pesan H. Rubai yang juga memiliki usaha pengolahan tebu menjadi gula 

merah yang berada di Daerah Jawa yang mengatakan bahwa dalam mendirikan usaha pengolahan 

gula merah tebu berbagai tantangan yang harus dilalui, karena akan banyak kendala yang dijumpai 
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dalam proses pengolahannya, seorang yang mudah putus asa akan sangat sulit ketika 

ingin mendirikan usaha tersebut karena tidak mudah untuk menjalaninya. 

 

5.2 Strategi Pemasaran 

 
Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang 

atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan 

menjadi lebih tinggi. 

Sebelum mendirikan suatu usaha langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat 

perencanaan atau strategi, karena strategi sangat sangat dibutuhkan dalam suatu usaha. 

Strategi merupakan sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pemasaran sangat 

penting dalam suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan. Dalam melakukan strategi 

pemasaran, usaha tersebut akan melakukan berbagai macam cara untuk menarik 

konsumen. 

Penjualan bagian dari manajemen pemasaran. Pengertian penjualan seringkali 

diartikan sebagai kegiatan menawarkan produk kepada konsumen yang menghasilkan 

laba. Proses pemasaran yaitu menawarkan sesuatu produk kepada konsumen dan 

pemasaran itu sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Dalam memenuhi target penjualan gula merah tebu di Desa Latellang Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone menggunakan beberapa strategi pemasaran diantaranya 

yaitu: 
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1. Segmentasi pasar (Pembagian Pasar) 

 

Segmentasi pasar artinya kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok- 

kelompok pembeli yang berbeda memiliki kebutuhan, karakteristik, atau 

perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran 

pemasaran yang berbeda. 

Dengan melakukukan segmentasi produsen dapat mengalokasikan sumber 

dayanya dengan optimal sekaligus menciptakan nilai bagi para pelanggannya.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis Bapak Haeruddin mengatakan 

bahwa: 

 “kegiatan jual beli terjadi di rumah melalui pedagang pengumpul”. (Hasil  

Wawancara 28 Juli 2022) 

 

Dari hasil wawancara Bapak Haeruddin mengatakan bahwa: “saya 

menjualnya dirumah atau ke pedagang pengumpul dan menjual di luar daerah ”. 

(Hasil wawancara 28 Juli 2022) 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penjualan gula merah di Desa Latellang dapat dilakukan untuk semua orang terutama 

masyarakat sekitar dan pedagang pengumpul dan menjyal diluar daerah. 

Salah satu kendala bagi Bapak Haeruddin dalam memasarkan gula merah 

yaitu kurangnya pengetahuannya mengenai perkembangan pasar sehingga sering 

menderita kerugian. Menurut Edy informasi harga biasanya mendapat informasi 

untuk menjual gula merahnya dengan cara penyampaian dari mulut ke mulut, dari 

pedagang, pasar, lembaga pelayanan informasi pasar dan media lainnya. Berbeda 

dengan pedagang memperoleh informasi harga berdasarkan keadaan banyak 

sedikitnya produksi yang masuk ke pasar pada hari itu. Harga yang terjadi diserahkan 

pada harga yang terjadi di pasar. Biasanya apabila penawaran tinggi sementara



44  

permintaan normal maka harga yang terjadi rendah. Begitu juga sebaliknya 

penawaran rendah sementara permintaan normal maka harga meningkat. 

Kondisi seperti ini membuat pedagang perantara gula merah semakin kuat 

posisinya dalam menawarkan harga jual sementara pembuat/pemilik usaha 

gula merah hanya mengikuti harga yang ditawarkan pedagang. 

2. Sasaran pasar 

 
Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat 

pembelian dan penjualan bersama-sama melakukan pertukaran. Secara teoritis 

dalam ekonomi, pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang 

terlibatdalam transaksi aktual atau potensial terhadap barang yang ditawarkan. 

Menurut pemilik usaha gula merah yang bernama Bapak Haeruddin 

mengatakan bahwa: 

“sasaran utama saya adalah pedagang pengumpul, sasaran pasar utama saya 

untuk seluruhmasyarakat yang suka gula merah dan pedagang pengepul”. 

(Hasil wawancara 28 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi sasaran pasar Bapak Haeruddin yaitu untuk pedagang pengumpul, 

makanan yang berbahan dasar gula merah dan seluruh masyarakat setempat. 

3. Positioning 
 

Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dimana 

produsenakan mewujudkan keunggulan kompetitifnya di pasaran. Positioning 

juga dapat diartikan sebagai tempat produk yang berbeda, jelas, dan memiliki 

nilai lebih dibanding produk pesaing dibenak konsumen. 
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Bapak Haeruddin mengatakan bahwa: “saya selalu perhatikan 
kebersihannya supaya tetap menghasilkan gula merah yang berkualitas dan 

gula merah saya selalu laku karena melalui pedagang pengumpul langsung 

memasarkan keluar daerah dan gula merah saya selalu laku karena melalui 

pedagang pengumpul langsung memasarkan keluar daerah”. (hasil 

wawancara dengan Bapak Haeruddin tanggal 28 Juli 2022) 

 
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa posisi pasar 

Bapak gula Haeruddin menghasilkan merah berkualitas baik serta berbahan 

baku tebu asli tanpa ada campuran lain agar dapat nilai lebih dari pesaing dan 

gula merah ini banyak disukai masyarakat 

5.3 Analisis Pemasaran 

 

5.3.1 Frekuensi pemasaran 

 
Pemasaran gula merah pada Usaha Haeruddin sudah dipasarkan diberbagai 

daerah seperti Makassar, Sorong, Kalimantan, Bone, Maros, dan pangkep. Penentuan 

harga jual produk gula merah didasarkan atas kualitas barang yang dipesan oleh 

konsumen, jadi untuk setiap konsumen baik konsumen langsung, pedagang besar dan 

pedagang kecil diberikan harga yang berbeda-beda tergantung dari jumlah gula merah 

yang dipesan. 

Pelaku dalam sistem pemasaran ini dilakukan oleh Bapak Haeruddin selaku 

pimpinan perusahaan bersama dengan bapak Sudirman selaku sopir pengangkut 

tebu, sistem pemasaran gula merah tebu ini dilakukan langsung dilokasi produksi. 

Sistem pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu secara tunai dan dengan cara 

angsuran. Sistem pembayaran secara tunai biasanya dilakukan oleh konsumen 

langsung dan pedagang kecil karena pembelian hanya dilakukan dalam jumlah yang 

lebih sedikit disbanding dengan pedagang besar.
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Sedangkan sistem pembayaran dengan cara angsuran dilakukan oleh pedagang besar 

karena pembelian gula merah dalam jumlah banyak disbanding dengan pedagang 

kecil dan konsumen langsung. Produk gula merah tebu ini belum masuk di 

supermarket dikarenakan masih kurangnya jaringan yang dimiliki Bapak Haeruddin 

selaku pimpinan perusahaan. Selain itu beliau juga belum mengetahui persyaratan apa 

saja yang perlu disiapkan agar produknya bisa masuk disupermarket, padahal kualitas 

yng dimiliki produk gula merah ini menurut beliau sudah memenuhi standar. Jika 

pemasaran terhadap gula merah tebu yang diproduksi dapat ditingkatkan lagi atau 

diperluas, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap permintaan pasar yang juga akan 

semakin besar. 

 

5.3.2 Bauran Pemasaran 

 
a. Product (Produk) 

 

Gula merah yang dihasilkan oleh usaha Haeruddin adalah produk yang 

diolah untuk menggunakan peralatan sederhana dan tanpa menggunakan bahan 

pengawet maupun bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Produk gula merah 

yang telah diproduksi dapat langsung dipasarkan atau disimpan terlebih dahulu 

didalam gudang penyimpanan. Produksi gula merah tebu pada Usaha Haeruddin 

ini diproduksi berdasarkan pesanan (permuntaan) konsumen. Pembeli gula pada 

Usaha Haeruddin adalah pembeli lokal dan pembeli yang berada diluar provinsi. 

Para pedagang ini sudah dikenal baik oleh pengusaha sehingga sistem 

pembayarannya pun cukup mudah, biasanya produk gula merah dibayar saat akan 

pengambilan barang setelah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Jadi, gula 

yang telah dipesan dibayar pada saat pengambilan pesanan produk tersebut.bagi 
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pedang besar yang sudah melakukan pesanan seperti daerah Makassar, 

Kalimantan dan Sorong untuk sistem pembayarannya biasanya hanya dibayar 

separuh dari harga produk yang telah dipesan dan selebihnya dibayar pada saat 

melakukan pembelian berikutnya. Pedagang ini umumnya membeli gula dalam 

jumlah besar, minimal 5 ton sekali angkut. Untuk pedagang kecil hanya memesan 

sekitar 1-5 ton produk gula merah tebu, dan untuk konsumen langsung biasanya 

hanya memesan 1-50 biji produk gula merah tebu. 

b. Price (harga) 
 

Penetapan harga jual pada usaha Haeruddin ditentukan berdasarkan 

perbandingan harga jual gula merah yang ada dipasaran atau yang ditentukan 

oleh pesaing. Harga gula merah dapat ditawatkan oleh Bapak Haeruddin lebih 

murah disbanding harga yang ditawarkan oleh pesaing. Tujuan daripada 

penetapan harga ini, salah satunya dengan maksud untuk menarik pelanggan 

yang memperkenalkan produk gula merahnya dikalangan masyarakat 

mengingat bahwa usaha ini masih terbilang baru. Harha yang ditawarkan oleh 

Bapak Haeruddin untuk produk gula merahnya cukup beragam, dimana harga 

gula merah yang ditawarkan untuk pedagang besar yaitu sekitar Rp. 8.000 

hingga Rp. 8.500/kg karena kuntitas barang yang dipesan lebih banyak sekiar 

5-20 ton sekali pesan. Sedangkan harga yang ditawarkan untuk pedagang 

kecil Rp. 9.000/kg dan konsumen langsung Rp. 10.000,- terlihat bahwa harga 

untuk pedagang kecil dan konsumen langsung lebih tinggi disbanding dengan 

harga yang ditawarkan untuk pedagang besar dikarenakan kuantitas (jumlah) 

produk yang dibeli lebih sedikit. 
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Menurut Suwandi dkk (2004), harga dalam komoditas perkebunan 

selalu berfluktiatif. Fluktuasi harga ini merupakan seni dalam perdagangan 

komoditas perkebunan. Bila pelaku pemasaran tidak dapat membaca situasi 

kebutuhan pasar lokal maupun ekspor maka yang terjadi adalah kerugian 

cukup besar. Disamping itu, adanya kesengajaan harga yang cukup mencolok 

antara yang diterima petani dengan eksportir menambah variasi perdagangan 

komoditas ekspor. Perbedaan mencolok ini terjadi akibat panjangnya rantai 

tata niaga. 

c. Place (Tempat/Distribusi) 

  Saluran tiga tingkat terdiri dari tiga perantara. Contohnya, 

pedagang besar menjual ke pemborong, yamg akan menjualnya ke beberapa 

pengecer kecil. saluran pemasaran pada usaha Haeruddin dalam 

memasarkan produk gula merahnya terdapat di berbagai daerah seperti 

Makassar, Kalimantan, Bone, Maros, Sorong dan Pangkep. Sistem saluran 

distribusi yang dilakukan yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak 

langsung. Sistem sistem distribusi langsung yang diterapkan oleh usaha 

Haeruddin yaitu konsumen yang berada/ bermukim di sekitar pabik 

pengolahan usaha melakukan pembelian langsung ke tempat usaha Bapak 

Haeruddin. Sedangkan sistem distribusi tidak langsung yang diterapkan 

pada usaha Haeruddin yaitu dengan melalui perantara oleh pedagang besar 

(distributor) dan pedagang kecil, distributor tersebut menjualnya kembali 

ke pedagang kecil sedangkan pedagang kecil menjualnya langsung ke 

konsumen. 
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Penyaluran produk pada usaha Haeruddin ini masih dalam lingkup 

pasar kecil dan belum menembus pasar besar seperti supermarket, 

dikarenakan Bapak Haeruddin belum mengrtahui persyaratan apa saja yang 

harus disiapkan untuk menembus pasar besar masih kurangnya jaringan yang 

dimiliki pleh Bapak Haeruddin untuk mendapat informasi tersebut sehingga 

sampai saat ini produk gula merahnya belum mendapatkan izin BPOM 

(Badan Pengawas Obat Dan Makanan) yang dimana salah satu persyaratan 

untuk menembus pasar besar yaitu dengan adanya izin dari BPOM. Untuk 

lebih jelasnya saluran pemasaran distribusi yang dilakukan Usaha Haeruddin 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3 Sistem Distribusi Usaha Haeruddin di Desa Latellang Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone 

 
saluran satu pemasaran mengirim ke Bone, Pangkep, Maros 

saluran dua pemasaran mengirim ke Makassar, Sorong, Kalimantan 

 

d. Promotion (Promosi) 

 
  Metode promosi yang dilakukan pada usaha Haeruddin saat ini belum meluas hanya 

sebatas personal selling yaitu informasi yang didapatkan oleh masyarakat hanya dari mulut 

ke mulut, tanpa adanya sistem promosi yang meluas seperti periklanan brosur, media 

internet ataupun media lainnya. Dengan sistem promosi seperti itu, membuat produk gula 

merah tebu yang diproduksi oleh usaha Haeruddin masih kurang diketahui oleh masyarakat 

Konsumen 

Pedagang Kecil 

(Pengecer) 

Maros Pangkep Bone Kalimantan Sorong Makassar 

Pedagang Kecil 

(Pengecer) 

Pedagang Besar 

(Distributor) 

Usaha Haeruddin 
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luas. Kegiatan promosi yang juga dilakukan oleh usaha Haeruddin yaitu dengan 

menawarkan harga yang lebih murah di banding harga gula merah yang ada 

dipasaran, sehingga dengan sistem ini membuat masyarakat menjadi tertarik dan 

membeli produk tersebut. Bapak Haeruddin belum melakukan berbagai macam 

kegiatan promosi dikarenakan untuk melakukan hal tersebut juga membutuhkan 

biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga untuk saat ini beliau hanya focus 

pada permintaan pasar yang telah ada dengan tetap memperhatikan kualitas gula 

merah tebu yang diproduksinya. 

e. People (Orang) 

 

People (manusia) dalam hal ini menyangkut seluruh aspek yang berkaitan 

dengan orang-orang yang terlibat dalam industri rumah tangga usaha Haeruddin, 

dan yang menjadi pertimbangan dalam penentuan keputusan pada aspek ini 

diantaranya sikap dan penampilan karyawan (tenaga kerja) dan juga pimpinan 

selaku orang yang terlibat dibagian pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan 

yang telah dilakukan. Mengenai aspek tersebut, orang-orang yang terlibat pada 

Usaha Haeruddin baik tenaga kerja maupun Bapak Haeruddin selaku industri 

memiliki sikap yang ramah dan pimpinan yang cukup baik kepada para pelanggan 

yang berkunjung pada industrinya. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga 

nama baik industri dimata pelanggan (konsumen). 

f. Process (Proses) 
 

Process (proses) yaitu bagaimana pelayanan dapat diterima dengan sebaik 

mungkin oleh pelanggan, termasuk didalamnya adalah standarisasi pengawasan 

kualitas, jaminan kualitas, sistem antrian, waktu tunggu pelanggan, dan lain-lain. 

Strategi proses yang dilakukan informan dalam memasarkan produk gula merah 
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tebunya yaitu dengan tetap menjaga kualitas produknya dalam hal ini berusaha 

menciptakan produk yang baik. Selain itu, cara memperlakukan konsumen juga 

dengan sikap yang ramah dan tetap menjalin komunikasi yang baik. Pembeli 

(konsumen) pada usaha Haeruddin baik pedagang besar, pedagang kecil maupun 

konsumen langsung, biasanya jika ingin melakukan pembelian produk gula merah 

tebu dalam jumblah yang cukup banyak yaitu dengan melakukan pemesanan 

terlebih dahulu baik melalui telepon ataupun bertemu secara langsung. 

g. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

 

Physical Evidence (Bukti Fisik), yaitu segala bentuk fisik perusahaan 

yang dapat menarik minat pelanggan. Yang termasuk di dalamnya adalah 

bangunan, dekorasi, alat transportasi, dan lain-lain. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 

6.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dari 

penelitian ini adalah pembeli gula merah pada usaha Haeruddin adalah pembeli lokal 

dan pembeli yang berada diluar propinsi seperti Makassar, Kalimantan, Bone, Maros, 

Sorong dan Pangkep. Penetapan harga jual pada usaha Haeruddin ditentukan 

berdasarkan berbandingan harga jual gula merah yang ada dipasaran atau yang 

ditentukan oleh pesaing. Harga yang ditawarkan oleh bapak Haeruddin untuk produk 

gula merahnya cukup beragam, dimana harga gula merah yang ditawarkan untuk 

pedagang besar yaitu Rp. 8.000/kg, pedagang kecil Rp. 8.500/kg serta untuk 

konsumen langsung Rp. 10.000/biji. Perbedaan harga jual tersebut ditetapkan 

berdasarkan kuantitas barang yang dipesan. 

 

6.2 Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

penulis kemukakan adalah perlunya perluasan promosi dan pelatihan keterampilan 

bagi tenaga kerja pada industri rumah tangga gula merah tebu yang ada di Desa 

Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, demi tercapainya peningkatan 

produksi dan juga mendukung program ketahanan pangan nasional. 
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LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 

 
1. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan usaha gula merah 

ini? 

2. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan usaha gula 

merah ini? 

3. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi peluang usaha gula merah 

ini? 

4. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menjadi ancaman usaha gula merah 

ini? 
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Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian 
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Lampiran 3. Identitas Responden 

 
Nama : Haeruddin 

 

Umur : 55 Tahun 

 

Pendidikan : SMA 

 

Agama : Islam 

 

Pekerjaan Utama : Pengusaha 

Tanggungan Keluarga : 5 orang 

Alamat  : Desa Latellang Kecamatan Patimpeng Kabupaten       

Bone
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitan 
 

Gambar 4. Pemilik perusahaan 
 

 

Gambar 5. Gula Merah 
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Gambar 6. Proses Pemasakan Gula merah 
 

 

Gambar 7. Proses Kemasan Gula Merah 
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Lampiran 5. Surat izin Penelitian 
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