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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1       Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan marjin pemasaran yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ade Supriatna (2003), dengan judul : Analisis Sistem 

Pemasaran Gabah/Beras (Studi Kasus Petani Padi di Sumatera Utara). Metode yang 

digunakan adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan pendekatan 

Snow Ball Sampling dimana petani sebagai titik awal (Starting Point). Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan ada dua pola saluran pemasaran gabah/beras yaitu, 

saluran I : petani → pedagang pengumpul → pedagang kongsi → pedagang kilang 

→ pedagang grosir → pengecer → konsumen. Saluran II : petani → pedagang 

pengumpul → pedagang kilang → pengecer → konsumen. Pada saluran pemasaran 

I besar biaya pemasaran pedagang pengumpul/kongsi (Rp.42,-), grosir (Rp.17,-), 

dan pedagang pengecer (Rp.22,-) per kilogram beras. Jumlah biaya pemasaran 

paling tinggi terjadi pada pedagang kilang, yaitu Rp.127,- per kilogram beras.  

Marjin pemasaran (marketing margin) paling tinggi berturut-turut terjadi 

pada pedagang kilang sebanyak 7,6%, pedagang pengumpul/kongsi 6,7%, 

sedangkan pedagang grosir dan pengecer masing-masing 1,2 dan 1,8%. Margin 

keuntungan (net benefit margin) di kilang mencapai Rp.89,-/kg. Pada saluran 

pemasaran II, marjin pemasaran terbesar terjadi pada penggilingan desa sebanyak 

7,4 persen sementara pedagang pengumpul dan pengecer masing-masing 2,5 dan 

1,8 persen. 

 



9 
 

Rasuli et. All (2007) dengan judul : Analisis Margin Pemasaran Telur Itik 

di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Metode 

yang digunakan adalah metode penunjukan langsung. Hasil dan penelitian ini 

menunjukkan bahwa : Saluran pemasaran telur itik di Kelurahan Borongloe 

Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa dimana saluran I (produsen langsung 

ke konsumen) merupakan saluran pemasaran yang paling baik. Hal ini disebabkan 

karena pada saluran I tidak ada penambahan biaya pemasaran. Margin pemasaran 

yang paling besar diterima lembaga pemasaran yaitu pedagang pengecer sebesar 

Rp 150. Karena tambahan biaya pemasaran yang dikeluarkan lebih sedikit 

dibanding dengan pedagang pengumpul yaitu sebesar Rp. 50,- sedangkan pedagang 

pengumpul sebesar Rp. 75,-  

Harifudin et. all (2011) dengan judul : Analisis Margin Dan Efisiensi 

Pemasaran Rumput Laut Di Desa Mandalle Kecamatan Mandalle, Kabupaten 

Pangkep. Metode yang digunakan adalah sample random sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa pola distribusinya atau penyalurannya rumput laut di Desa 

Mandalle Kecamatan Mandalle ada dua macam saluran yaitu pertama dari petani 

ke pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang besar dan terakhir ke eksportir. 

Kedua dari petani ke pedagang pengumpul, dan terakhir ke eksportir; usaha rumput 

laut yang dilakukan di desa mandalle kecamatan mandalle menunjukkan bahwa 

margin pada saluran I sama saja dengan margin pada saluran II dan keuntungan 

yang diperoleh pada saluran I lebih kecil dari pada saluran II;saluran yang pendek 

(saluran II) lebih efisien dari pada saluran yang panjang (saluran I). 
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Nurasa dan Darwis (2007), dengan judul : Analisis Usahatani dan 

Keragaman Margin Pemasaran Bawang Merah Di Kabupaten Brebes. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis biaya dan pendapatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bagian harga jual yang diterima pada berbagai kelembagaan 

pasar mulai dari tingkat petani sampai dengan pasar eceran berkisar antara Rp 

3.600,- sampai dengan Rp 6.750,- per kg bawang merah. Harga jual ini terlihat 

bahwa tingkat harga jual petani paling tinggi perbedaan dengan harga jual 

supermarket (11.000 kg,-1), selanjutnya dengan pasar induk (5.700 kg,-1) dan 

dengan eceran (Rp 5.425 – Rp 6.750 kg,-1). Perolehan margin pemasaran komoditas 

bawang merah pada pedagang pengumpul terendah diperoleh untuk tujuan 

pedagang besar Induk Kramatjati dengan margin yang diperoleh sebesar Rp 77 kg,-

1. Namun demikian, volume jual ketujuan ini cukup tinggi dimana Usahatani 

bawang merah di Brebes Jawa Tengah, tingkat keuntungan per-hektar adalah 

sebesar Rp 6,83 juta per tahun.  

Handayani dan Nurlaila (2011) dengan judul Analisis Pemasaran Susu 

Segar di Kabupaten Klaten : Metode yang digunakan adalah metode sample random 

sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ada dua pola saluran pemasaran 

susu segar yaitu, saluran I: peternak → TPS → KUD → IPS, home industry, 

pedagang pengecer, dan konsumen. Saluran II : peternak → pedagang pengumpul 

→ pedagang luar Kecamatan Jatinom. Pada saluran I total biaya pemasaran adalah 

Rp. 263,76, keuntungan Rp. 143,26 dan margin pemasaran Rp. 328,26 per liter. 

Untuk saluran pemasaran II total biaya pemasaran Rp. 52,93, keuntungan Rp. 60,07 
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dan margin pemasaran Rp. 81,50 per liter. Kedua saluran pemasaran sudah efisien 

dengan nilai farmer’s share 89,06 % untuk saluran I dan 97,24 % untuk saluran II.  

2.2      Kajian Teori 

2.2.1   Gabah  

Gabah adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah 

dipisahkan dari tangkainya (jerami). Asal kata "gabah" dari bahasa Jawa gabah. 

Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang penting dalam 

pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar 

dilakukan dalam bentuk gabah. Terdapat definisi teknis perdagangan untuk gabah, 

yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara 

perontokan.  

Secara anatomi biologi, gabah merupakan buah padi, sekaligus biji. Buah 

padi bertipe bulir atau caryopsis, sehingga pembedaan bagian buah dan biji sukar 

dilakukan. Karena padi/gabah/beras merupakan komoditas vital bagi Indonesia, 

Pemerintah memberlakukan regulasi harga dalam perdagangan gabah. Muncullah 

istilah-istilah khusus yang mengacu pada kualitas gabah sebagai referensi 

penentuan harga: 

 Gabah Kering Panen (GKP), gabah yang mengandung kadar air lebih besar 

dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% (18%<KA<25%), 

hampa/kotoran lebih besar dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% 

(6%<HK<10%), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil 

atau sama dengan 10% (7%<HKp<10%), butir kuning/rusak maksimal 3% 

dan butir merah maksimal 3%. 
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 Gabah Kering Simpan (GKS), adalah gabah yang mengandung kadar air 

lebih besar dari 14% tetapi lebih kecil atau sama dengan 18% 

(14%<KA<18%), kotoran/hampa lebih besar dari 3% tetapi lebih kecil atau 

sama dengan 6% (3%<HK<6%), butir hijau/mengapur lebih besar dari 5% 

tetapi lebih kecil atau sama dengan 7% (5%<HKp<7%), butir kuning/rusak 

maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%. 

 Gabah Kering Giling (GKG), adalah gabah yang mengandung kadar air 

maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur 

maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 

3%. 

Ketentuan-ketentuan itu dipakai Bulog dalam menentukan harga gabah/beras 

berdasarkan kualitasnya 

2.2.2    Beras 

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. 

Sekam (Jawa merang) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang ditutupi) dan 

'lemma' (bagian yang menutupi). Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen 

padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit 

gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, 

ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. 

Beras umumnya tumbuh sebagai tanaman tahunan. Tanaman padi dapat 

tumbuh hingga setinggi 1-1,8 m. Daunnya panjang dan ramping dengan panjang 

50-100 cm dan lebar 2-2,5 cm. Beras yang dapat dimakan berukuran panjang 5- 

12 mm dan tebal 2-3 mm. Beras dari padi ketan disebut ketan. 
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Beras sendiri secara biologi adalah bagian biji padi yang terdiri dari 

 aleuron, lapis terluar yang sering kali ikut terbuang dalam proses 

pemisahan kulit, 

 endosperma, tempat sebagian besar pati dan protein beras berada, dan 

 embrio, yang merupakan calon tanaman baru (dalam beras tidak dapat 

tumbuh lagi, kecuali dengan bantuan teknik kultur jaringan). Dalam 

bahasa sehari-hari, embrio disebut sebagai mata beras. 

2.2.3    Ekonomi Gabah-Beras 

Tempo.co, Jakarta – Tingginya harga di tingkat petani membuat penyerapan 

beras oleh Perum Bulog belum optimal. Sampai sekarang masih sekitar 15 ribu ton 

per hari, kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada Tempo, 

Senin, 4 April 2016. Selain panen yang belum merata, Djarot menyatakan bahwa 

minimnya penyerapan Bulog disebabkan tingginya harga beras di tingkat petani. 

Kendalanya, dalam melakukan pengadaan beras, Bulog harus menggunakan 

patokan harga pembelian pemerintah (HPP). Sementara di lapangan banyak yang 

harganya di atas itu, jadi kita memang harus cari dulu yang sesuai, tuturnya. 

Djarot (2016), menargetkan penyerapan Bulog bisa mencapai 20 – 30 ribu 

ton per hari di puncak panen. Saat ini, beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa 

Tengah, hingga Sulawesi telah memasuki masa panen rendeng (musim hujan). 

Namun di beberapa daerah lain, seperti Jawa Timur, panen sedikit mundur karena 

tanaman padi sempat terendam banjir. Bulan depan lah semoga penyerapan bisa 

mencapai target, kata Djarot. Hingga hari ini, realisasi pengadaan beras Bulog baru 

mencapai 214.707 ton setara beras. Angka itu baru mencapai 5,51 persen dari target 
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pengadaan Bulog tahun ini, yakni 4,6 juta ton setara beras. Sebelumnya, Kepala 

Badan Pusat Statistik Susryamin (2016), mengatakan bahwa harga gabah kering 

panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) memang sudah jauh di atas HPP. 

Dikhawatirkan Bulog enggak bisa beli, kata Suryamin di kantornya, Jumat, 1 April 

2016. 

Suryamin (2016), menjelaskan, harga rata-rata GKP di tingkat petani pada 

Maret 2016 adalah Rp 4.704 per kilogram. Sedangkan untuk GKG adalah Rp 4.783. 

Sementara, HPP dari GKP sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 

di tingkat petani adalah sebesar Rp 3.700 per kilogram dan di tingkat penggilingan 

adalah Rp 3.750 per kilogram. Menurut Suryamin (2016), pemerintah harus turut 

mengontrol situasi, agar Bulog bisa ikut menyerap gabah di saat panen raya. Hal 

ini penting untuk menjamin stok ketersediaan pangan Indonesia beberapa bulan ke 

depan. Ini harus dipantau dalam rangka pengendalian harga, ujarnya.  

Tempo.co, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga gabah 

kering petani (GKP) dan gabah kering giling (GKG) meningkat selama Mei 2016. 

Di tingkat petani, harga GKP naik 4,17 persen dibanding April (month to month), 

sedangkan di tingkat penggilingan naik 4,32 persen. Kepala BPS Suryamin (2016), 

mengatakan harga rata-rata GKP di petani Rp 4.440 per kilogram dan di 

penggilingan Rp 4.527. Sementara itu, harga rata-rata GKG di petani Rp 5.510 per 

kilogram atau naik 0,65 persen. Di penggilingan Rp 5.600 per kilogram atau naik 

0,14 persen, ujar Suryamin dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016. 

Harga gabah kualitas rendah juga meningkat. Suryamin (2016), 

menyebutkan harga gabah kualitas rendah di petani Rp 3.838 per kilogram atau naik 
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3,48 persen dan di penggilingan Rp 3.934 atau naik 3,8 persen. Dibanding Mei 

2015, rata-rata harga GKP di petani naik 0,27 persen, GKG naik 12,77 persen, dan 

gabah kualitas rendah naik 3,76 persen. 

BPS juga mencatat, pada Mei, harga rata-rata beras kualitas premium 

mencapai Rp 9.182 per kilogram atau naik sebesar 0,59 persen dibandingkan pada 

April. Harga rata-rata beras kualitas medium turun 1,38 persen menjadi Rp 8.836 

per kilogram. Dan harga rata-rata beras kualitas rendah juga turun 0,26 persen, 

yakni Rp 8.488 per kilogram, katanya. 

Suryamin (2016), menambahkan, dengan adanya peningkatan harga GKP, 

baik di tingkat petani maupun di penggilingan, pemerintah perlu mewaspadai 

kenaikan harga beras. Walaupun harga beras di penggilingan turun 1,38 persen, 

harga beras grosir turun 0,28 persen, dan harga beras eceran turun 0,5 persen. Ini 

tantangan bagi pemerintah dalam pengendalian harga menjelang bulan puasa dan 

lebaran, ujarnya. 

2.3       Karakteristik Kelompok Tani 

Kelompok tani yang pada dasarnya adalah sebagai organisasi non formal 

pedesaan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani. Kelompok tani 

sebagai wadah interaksi untuk saling bertukar pikiran antara petani, menurut 

peraturan menteri pertanian nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman 

penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani 

(Menteri Pertanian, 2007). 
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Kelompok tani mempunyai karakteristik sebagai berikut:  

1. Ciri Kelompok Tani  

a. Percaya dengan anggota kelompok tani dan saling berinteraksi.  

b. Mempunyai keinginan sama memajukan usaha tani.  

c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan pemukiman serta berpendidikan.  

d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab atas kepentingan yang di 

lakukan bersama dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada.  

2.  Unsur pengikat kelompok tani  

a. Ada kepentingan yang sama diantara anggotanya.  

b. Kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara 

anggotanya.  

c. Adanya kelompok tani yang menggerakkan petani, agar mempunyai 

wawasan yang luas untuk meningkatkan produksi pertanian.  

d. Kegiatan yang dapat bermanfaat bagi anggotanya.  

e. Dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk 

menunjang program yang telah ditentukan.  

3. Fungsi Kelompok Tani  

a. Kelas belajar, kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar 

bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan yang di miliki 

petani, agar produksi yang dihasilkan meningkat dan kesejahteraan 

petani dapat terwujud.  

b. Wahana kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk 

memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani 
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dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama 

ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu 

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.  

c. Unit produksi, usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing 

anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai 

satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala 

ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitas maupun 

kontinuitas yang dimiliki petani itu sendiri. 

2.4       Pemasaran  

Pemasaran merupakan bagian manajemen yang diterapkan secara strategis 

dalam perencanaan, pengaturan dan pengawasan dengan motivasi untuk mencapai 

keuntungan dengan jalan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik dengan 

melakukan usaha integrasi usaha ke belakang (backward inkage) maupun integrasi 

ke depan (forward linkage). Integrasi usaha ke belakang pada umunya bertujuan 

untuk menjamin ketersediaan bahan baku, sedangkan integrasi ke depan lebih 

menekankan aspek pemasaran. Integrasi usaha ini dapat dilakukan melalui kegiatan 

pengolahan, pendirian lembaga keuangan dan penjualan dalam suatu sistem 

pemasaran (Bell, 1996). 

Menurut Abbott dan Makeham (1979) pemasaran pertanian di mulai pada 

tingkat usaha tani, yaitu mulai pada saat petani merencanakan pertanian yang 

dipanen biasanya tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara langsung 

sebab : 1). Lokasi produksi letaknya berbeda dengan lokasi konsumen, sehingga 

dibutuhkan transportasi untuk mencapai konsumen, 2) Produk pertanian bersifat 
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musiman, sementara itu konsumsi bersifat reguler dan kontinyu dari tahun ke tahun, 

3) Produk pertanian biasanya dalam bentuk mentah, sehingga tidak dapat 

dikonsumsi secara langsung oleh konsumen. Dalam negara-negara yang sudah 

berkembang, maka proses pengolahan produk-produk pertanian ini lebih kompleks 

lagi, yaitu meliputi penyimpanan, pengolahan, termasuk pendinginan dan bentuk-

bentuk aktivitas lainnya yang dibutuhkan pada distribusi penjualan tingkat 

pengecer. Menurut J.C Abbott dan J.P Mahekam, pemasaran pertanian ini juga 

meliputi penjualan produk, pestisida bahan kimia lainnya, pakan ternak, mesin, alat 

dan peralatan pertanian. 

Thomson (1951), menyatakan bahwa pemasaran pertanian adalah semua 

kegiatan dan aktivitas agen perdagangan yang menghubungkan pergerakan bahan 

pangan pertanian terolah dan bahan baku, serta permintaan atau penawaran 

turunnya, seperti tekstil, dari usaha tani sampai kepada konsumen akhir, dimana 

aktivitas-aktivitas ini berpengaruh terhadap petani, pedagang perantara dan 

pengolahan, yang biasanya terjadi pada pemasaran industri. 

2.4.1    Fungsi Pemasaran 

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1983), fungsi pemasaran merupakan 

suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu proses pertukaran yang mencakup 

serangkaian kegiatan yang tertuju untuk memindahkan barang dan jasa dari sektor 

produksi ke sektor konsumsi.  

Menurut Sudiyono (2004), fungsi pemasaran terbagi atas tiga yaitu : Fungsi 

Pertukaran, Fungsi Fisik, dan Fungsi Penyediaan Fasilitas. Fungsi-fungsi tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Fungsi Pertukaran 

Dalam pemasaran produk-produk pertanian meliputi kegiatan yang 

menyangkut pengalihan hal pemilikan dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran 

ini terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Dalam melaksanakan fungsi 

penjualan, maka produsen atau lembaga pemasaran yang berada pada rantai 

pemasaran sebelumnya harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk dan waktu 

serta harga yang diinginkan konsumen ataupun lembaga pemasaran yang ada pada 

rantai pemasaran. 

Fungsi pembeli ini diperlukan untuk memiliki komoditi-komoditi pertanian 

yang akan di konsumsi ataupun di gunakan dalam proses produksi. Dalam 

melakukan pemindahan hak milik ini, lembaga yang melakukan penjualan maupun 

pembelian, tidak berharap secara langsung. Lembaga pemasaran yang melakukan 

proses penjualan biasanya melibatkan makelar penjualan (Selling 

Broker), sedangkan lembaga pemasaran yang melakukan proses pembelian 

melibatkan makelar pembelian (Buying Broker). 

2. Fungsi Fisik 

Meliputi kegiatan – kegiatan yang secara langsung diberlakukan terhadap 

komoditi pertanian, sehingga komoditi-komoditi pertanian tersebut mengalami 

tambahan guna tempat dan guna waktu. Berdasarkan definisi fungsi fisik di atas, 

maka fungsi fisik ini meliputi pengangkutan dan penyimpanan.  

Fungsi pengangkutan ini meliputi perencanaan, pemilihan, dan pergerakan 

alat-alat transportasi dalam pemasaran produk-produk pertanian. Fungsi 
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pengangkutan ini pada prinsipnya adalah memindahkan produk-produk pertanian 

dari daerah surplus, dimana kegunaan produk pertanian rendah, ke daerah minus 

atau dari daerah produsen ke daerah konsumen. Untuk meningkatkan efisiensi 

transportasi, maka harus diperhatikan aspek-aspek: macam alat angkut, resiko 

kerusakan selama pengangkutan, kapasitas muatan dan keadaan daerah antara 

produsen dan konsumen. Fungsi fisik lainnya adalah penyimpanan. Fungsi 

penyimpana ini diperlukan karena produksi komoditi pertanian bersifat musiman, 

sedangkan pola konsumsi bersifat relatif dari waktu ke waktu. Penyimpanan ini 

bertujuan untuk mengurangi fluktuasi harga yang berlebihan dan menghindari 

serangan hama dan penyakit selama proses pemasaran berlangsung. 

3. Fungsi Penyediaan Fasilitas 

Pada hakekatnya adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi 

fisik. Fungsi penyediaan fasilitas merupakan usaha-usaha perbaikan sistem 

pemasaran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi penetapan harga. 

Fungsi penyediaan ini meliputi standarisasi, penggunaan resiko, informasi harga 

dan penyediaan dana. 

2.4.2    Kelembagaan Pemasaran 

Menurut Rahim dan Hastuti (2007), lembaga pemasaran merupakan badan 

usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan 

komoditas dari produsen kepada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan 

dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran timbul karena 

adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditas sesuai waktu, tempat, 

dan bentuk yang di inginkan konsumen.  
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Lembaga pemasaran ingin mendapatkan keuntungan sehingga harga 

dibayarkan oleh lembaga pemasaran itu juga berbeda. Perbedaan harga di masing-

masing lembaga pemasaran sangat bervariasi tergantung besar kecilnya keuntungan 

yang diambil oleh masing-masing lembaga pemasaran. Jadi, harga jual ditingkat 

produsen (petani, ternak, dan nelayan) akan lebih rendah dari pada harga jual di 

tingkat pedagang perantara.  

Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

produk-produk pertanian sangat beragam sekali tergantung dari jenis yang 

dipasarkan. Ada komoditi yang melibatkan banyak lembaga pemasaran dan ada 

pula yang melibatkan hanya sedikit lembaga pemasaran. Lembaga-lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran ini lebih lanjut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 1) Tengkulak yaitu lembaga pemasaran yang 

secara langsung berhubungan dengan petani, tengkulak ini melakukan transaksi 

dengan petani baik secara tunai maupun kontrak pembelian. 2) Pedagang 

pengumpul, jual komoditi yang dibeli tengkulak dari petani biasanya relatif lebih 

kecil sehingga untuk meningkatkan efisiensi. Jadi pedagang pengumpul ini 

membeli komoditi pertanian dari tengkulak, 3) Pedagang besar adalah untuk 

meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran, maka jumlah 

komoditi yang ada pada pedagang pengumpul ini harus dikonsentrasikan lagi oleh 

lembaga pemasaran. Pengecer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan 

langsung dengan konsumen (Sudiyono, 2004).  

Hanafiah dan Saefudin (2006), menjelaskan bahwa lembaga pemasaran 

adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi pemasaran 
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dimana barang bergerak dari produsen sampai ke konsumen. Lembaga pemasaran 

ini bisa termasuk golongan produsen, pedagang perantara, dan lembaga pemberi 

jasa. Kotler dan Amstrong (2001) mengartikan istilah lembaga perantara sebagai 

pihak yang berperan secara ekonomis dalam mentransformasikan bauran komoditi 

atau produk yang dibuat oleh produsen ke dalam bauran produk yang dibutuhkan 

konsumen. 

2.4.3  Saluran Pemasaran 

Sudiro (1995), mengemukakan bahwa saluran distribusi pemasaran adalah 

pertama, jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan sampai 

pada konsumen/pemakai. Kedua, struktur unit organisasi dalam perusahaan dan 

luar perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengecer yang dilalui 

barang/jasa saat dipasarkan. Sedangkan Thamrin dan Francis (2012) 

mengemukakan bahwa saluran pemasaran adalah sekumpulan organisasi yang 

saling tergantung satu sama lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah 

produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi.  

Panjang pendeknya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu hasil 

komoditas pertanian tergantung pada beberapa faktor, antara lain: pertama, jarak 

antara produsen dan konsumen. Makin jauh jarak antara produsen dan konsumen 

biasanya makin panjang saluran yang ditempuh oleh produk. Kedua, cepat tidaknya 

produk rusak. Produk yang cepat atau mudah rusak harus segera diterima konsumen 

dan dengan demikian menghendaki saluran yang pendek dan cepat. 

Ketiga, skala produksi. Bila produksi berlangsung dengan ukuran-ukuran kecil, 

maka jumlah yang dihasilkan berukuran kecil pula, hal ini akan tidak 
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menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar. Keempat, posisi 

keuangan pengusaha. Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung untuk 

memperpendek saluran pemasaran. Pedagang yang posisi keuangannya (modalnya) 

kuat akan dapat melakukan fungsi tata niaga lebih banyak dibandingkan pedagang 

yang posisi modalnya lemah. Dengan kata lain, pedagang yang memiliki modal 

kuat cenderung memperpendek saluran pemasaran (Hanafiah dan saefuddin, 1986).  

Proses penyaluran produk sampai ke tangan konsumen akhir dapat 

menggunakan saluran panjang ataupun saluran pendek sesuai dengan 

kebijaksanaan distribusi yang ingin dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian, 

rantai distribusi langsung menurut bentuknya di bagi dua yaitu: 

Pertama : saluran distribusi langsung (direct chanenel of distribution) yaitu 

penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak 

melalui perantara, seperti penjualan di tempat produksi, penjualan di toko/gerai 

produsen, penjualan dari pintu ke pintu, penjualan melalui surat. 

Kedua : saluran distribusi tak langsung yaitu, bentuk saluan distribusi yang 

menggunakan jasa kepada para konsumen.  

Angipora (1999) dalam Rahim dan Hastuti (2007), mengemukakan 

pengertian tentang perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-

barang tersebut dan memilikinya. Mereka bergerak di bidang perdagangan besar 

dan pengecer. Sementara agen adalah orang atau perusahaan yang membeli atau 

menjual barang untuk perdagangan besar (manufacturer). Panjang pendeknya 

saluran pemasaran yang dilaui oleh suatu hasil komoditas pertanian tergantung pada 

beberapa faktor, antara lain :  
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1. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen dan 

konsumen biasanya makin panjang saluran yang di tempuh oleh produk.  

2. Cepat tidaknya produk rusak, produk yang cepat atau yang mudah rusak harus 

segera diterima konsumen dan dengan demikian menghendaki saluran yang 

pendek dan cepat.  

3. Skala produksi, bila produksi berlangsung dengan ukuran-ukuran kecil, maka 

jumlah yang dihasilkan berukuran kecil pula, hal ini akan menguntungkan bila 

produsen langsung menjual ke pasar.  

4. Posisi keuangan pengusaha. Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung 

untuk memperpendek saluran pemasaran.  

2.4.4   Marjin Pemasaran 

Marjin pemasaran dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu pertama, 

marjin pemasaran merupakan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima petani, kedua, marjin pemasaran merupakan biaya dari jasa-

jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan penawaran dari 

jasa-jasa pemasaran. Komponen marjin pemasaran terdiri dari biaya yang 

dibutuhkan lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang 

disebut biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran (Sudiyono, 2001).  

Amang et. all (1996), menyatakan bahwa marjin pemasaran diartikan 

sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli 

produk dengan harga pabrik yang diterima oleh produsen yang membuat produk 

tersebut. Marjin pemasaran dapat konstan ataupun bervariasi sesuai dengan kondisi. 

Besar kecilnya marjin pemasaran dipengaruhi oleh perubahan biaya dan 
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keuntungan perantara serta harga yang dibayarkan konsumen dan harga yang 

diterima petani produsen.  

Menurut Downey dan Erickson (1992), margin pemasaran (marketing 

margin), merupakan selisih antara dua pengembalian atau hasil produk pada dua 

tingkatan dalam saluran pemasaran, misalnya selisih antara harga yang dibayar 

konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Dengan menggunakan 

definisi pertama yang menyebutkan bahwa margin pemasaran merupakan 

perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 

petani, maka lebih lanjut dapat dianalisis sebagai berikut. Harga yang dibayarkan 

konsumen merupakan harga di tingkat pengecer yaitu merupakan perpotongan 

antara kurva permintaan primer dengan kurva penawaran turunan. Sedangkan harga 

di tingkat petani merupakan potongan antara kurva permintaan turunan dengan 

kurva penawaran primer (Sudiyono, 2004). 

Biaya pemasaran itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu biaya pemasaran dalam 

arti sempit adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan membawa 

produk ke pasar dan biaya pemasaran dalam arti luas adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan sejak saat produksi selesai dan disimpan dalam gudang sampai produk 

tersebut berubah menjadi uang tunai. Selain itu juga biaya pemasaran merupakan 

biaya yang digunakan untuk memasarkan produk kepada publik atau masyarakat 

seperti biaya promosi, distribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan pemasaran 

produk itu sendiri, serta biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau barang 

dagangan sampai ke tangan konsumen.  
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Hanafiah dan Saefuddin (2006), mendefinisikan margin pemasaran sebagai 

perbedaan harga yang dibayarkan oleh penjual pertama (produsen) dan harga yang 

dibayar oleh pembeli terakhir. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukan selisih 

harga dari dua tingkat rantai pemasaran yang saling berinteraksi. Margin pemasaran 

juga dinyatakan sebagai bagian dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan sejak tingkat 

produsen sampai tingkat konsumen.  

Margin pemasaran dapat digambarkan melalui gambar yang dikemukakan 

oleh Limbong dan Sitorus (1985) yang menunjukan keterkaitan antara permintaan, 

penawaran dan harga. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat besarnya nilai 

margin pemasaran yang merupakan hasil perkalian dari perbedaan harga pada dua 

tingkat lembaga pemasaran dengan jumlah produk yang dipasarkan.  

Limbong dan Sitorus (1985) menyatakan bahwa margin pemasaran 

memiliki tiga sifat umum yaitu:  

a. Margin pemasaran pada setiap komoditi pertanian adalah berbeda-beda 

dikarenakan perbedaan jasa yang diberikan.  

b.  Margin pemasaran produk hasil pertanian cenderung akan naik dalam jangka 

panjang dengan menurunnya bagian harga yang diterima petani akibat dari efek 

upah buruh dalam jangka panjang dan bertambah tingginya pendapatan 

masyarakat karena kemajuan pembangunan ekonomi.  

c. Margin pemasaran relative stabil dalam jangak pendek terutama dalam 

hubungannya dengan berfluktuasinya harga-harga produk hasil pertanian. 

Firdaus (2007), mengemukakan bahwa biaya pemasaran sering di ukur 

dengan margin pemasaran, yang sebenarnya hanya menunjukkan bagian dari 
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pembayaran konsumen yang di perlukan untuk menutup biaya yang di keluarkan 

dalam proses pemasaran. Adapun biaya pemasaran terbagi menjadi 2 yaitu biaya 

pemasaran dalam arti sempit adalah biaya-biaya yang di keluarkan untuk menjual 

dan membawa produk ke pasar dan biaya pemasaran dalam arti luas adalah biaya 

pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi 

dan di simpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam 

bentuk uang tunai. Karena pertambahan jumlah dan proporsi biaya pemasaran 

terhadap total biaya, maka sangat diperlukan strategi dan kebijakan pengendalian 

atas biaya pemasaran yang tepat (Mulyadi, 1992). 
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2.5       Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka maka dapat dilihat pemikiran teoritis sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

         Gambar 1.  Kerangka pikir teoritis penelitian “ Analisis Marjin Pemasaran Gabah-Beras di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur 

Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 
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 Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa agribisnis secara umum 

terdiri dari 2 subsistem yaitu subsistem hulu dan subsistem hilir, dimana subsistem 

hulu terdiri atas subsistem usahatani, penyediaan saprodi dan pengolahan hasil. 

Subsistem usahatani adalah kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan 

sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Contoh : Usaha 

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, tanaman obat, peternakan, 

perikanan, kehutanan.  

Subsistem penyediaan saprodi mencakup semua kegiatan perencanaan, 

pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk terlaksananya 

penerapan suatu teknologi usaha tani, serta pemanfaatan sumber daya pertanian 

secara optimal. Aspek yang ditangani yaitu pupuk, pestisida, obat-obatan, alat-

alat/mesin pertanian, benih, bibit, pakan ternak, kredit, dan penyedia informasi 

pertanian, dan subsistem pengolahan hasil adalah industri yang mengolah 

komoditas pertanian primer menjadi produk olahan berupa produk antara dan 

produk akhir. Contoh: produk makanan dan minuman, industri serat alam, industri 

biofarmaka, industri agro-wisata dan estetika.  

Subsistem hilir yaitu subsistem pemasaran yang menyangkut pemasaran 

gabah-beras dimana didalamnya terdapat kegiatan distribusi gabah-beras. 

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran gabah dari tangan petani ke tengkulak 

kemudian dijual ke penggiling padi dan penggiling padi mengolah gabah menjadi 

beras kemudian dijual ke pengecer dan pengecer menjual ke konsumen dari 

kegiatan distribusi tersebut maka terbentuklah marjin pemasaran. 
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2.6       Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pikir di atas 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1.  Diduga distribusi pemasaran gabah-beras di Desa Ganti Kecamatan 

Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah 

lebih dari satu saluran pemasaran.  

2. Diduga dengan sistem pemasaran gabah-beras akan menimbulkan marjin 

pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 


