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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati, Darwanto, Hartono, & Mashuri, 

(2013) dengan judul Analisis saluran dan margin pemasaran kelapa dalam di 

Daerah perbatasan Kalimantan Timur. Tujuan penelitian tersebut adalah (1) 

Mengetahui saluran pemasaran dan menganalisis efisiensi saluran pemasaran 

kelapa dalam. (2) Menganalisis margin pemasaran kelapa dalam. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Berdasarkan analisis penampilan pasar, pemasaran kelapa 

dalam di daerah Sebatik kabupaten Nunukan tidak efisien. Hal ini dilihat dari 

marjin pemasaran pada semua saluran pemasaran  besar, distribusi marjinnya 

belum merata, share harga yang diterima petani masih rendah, ratio keuntungan 

dan biaya bervariasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi, penelitian 

sebelunya berlokasi di Kalimantan Timur dan penelitian sekarang lokasinya di 

Batu, selanjutnya adalah analisis datanya yang digunakan berbeda yaitu 

menggunakan analisis rasio sedangkan analisis yang sekarang tidak menggunakan 

analisis rasio hanya menggunakam analisis margin, distribusi margin dan share. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2017) dengan judul Analisis 

tataniaga lidah buaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tujuan Penelitian tersebut 

yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis saluran, lembaga serta fungsi 

tataniaga yang ada dalam sistem tataniaga lidah buaya di Kabupaten Bogor, 

mengidentifikasi dan menganalisis struktur pasar yang ada dalam kegiatan 
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tataniaga lidah buaya, menganalisis tingkat efisiensi tataniaga lidah buaya dengan 

pendekatan margin pemasaran, farmer’s share, dan ratio keuntungan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada empat saluran pemasaran dan terdapat satu 

saluran yang paling efisien dengan rantai tataniaga yang paling pendek. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya bertempat di Bogor sedangkan 

penelitian ini berlokasi di Batu, yang kedua adalah analisis datanya berbeda yaitu 

menganalisis perilaku pasar sedangkan  ini tidak menganalisis perilaku pasar 

hanya menggunakan analisis margin, distribusi margin dan share.  

Penelitian ini yang dilakukan oleh Nugroho, (2016) dengan judul Analisis 

efisiensi saluran pemasaran kangkung organik di Kabupaten Bogor. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu mengidentifikasi saluran pemasaran, mengidentifikasi efisiensi 

saluran pemasaran yang dilihat dari margin pemasaran dan farmer’s share, fungsi 

pemasaran dan ratio keuntungan terdapat biaya. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa dapat dilihat saluran pemasaran yang efisien yaitu apabila nilai margin 

pemasaran rendah maka nilai farmer’s share tinggi dan dan ratio keuntungan lebih 

merata. Dalam penelitian ini terdapat 2 saluran pemasaran dan yang efisien hanya 

satu saluran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya 

belokasi di Kabupaten Bogor sedangkan peneliian ini berlokasi di Batu, perbedaan 

yang kedua yaitu analisis data tidak sama yaitu menganalisis fungsi pasar 

sedangkan analisis ini tidak menggunakan fungsi pasar hanya menggunakan 

analisis margin, distribusi margin, dan share. 
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2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Klasifikasi tanaman bawang prei 

Bawang prei (Alliumporrum) atau leek (Inggris) sudah lama dikenal di 

Indonesia, terutama di Jawa Timur dan Jawa Barat. Tetapi di banding bawang 

lain, jenis ini lebih terbatas penggunaannya dan umumnya khusus untuk bumbu 

penyedap masakan Eropa. Beberapa varietas yang biasa ditanam yang populer 

adalah Reuzenvan Cerantha, Goliath dan Olifant. Bawang prei dimanfaatkan 

daunnya sehingga dikenal sebagai bawang prei atau loncang (onclang). 

Sebenarnya, yang digunakan sebagai penyedap dan sekaligus pengharum masakan 

adalah batangnya yang berwarna putih. Bawang prei dapat ditanam secara 

monokultur maupun sebagai tanaman sela atau tumpang sari (Diputra, dkk2017). 

Bawang prei merupakan salah satu jenis sayuran daun yang biasa 

digunakan untuk sayuran ataupun bumbu penyedap masakan. Di samping itu, 

bawang prei juga sering digunakan dalam pengobatan (terapi) suatu penyakit. 

Karena kegunaannya tersebut, permintaan bawang prei dalam masyarakat kita 

terus meningkat. Tanaman ini hanya dapat tumbuh pada jenis tanah tertentu. 

Masyarakat juga selalu menanam komoditi ini di halaman rumah mereka (Dewi, 

2015).  

Klasifikasi Bawang Prei adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
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Kelas   : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas  : Lilidae 

Ordo   : Liliales 

Famili   : Liliaceae (suku bawang-bawangan) 

Genus   : Allium 

Spesies  : Allium porrum Bl. 

(Dewi, 2015) berpendapat bahwa Bawang prei (Allium porrum Bl.) 

merupakan tanaman sayuran daun semusim (berumur pendek). Tanaman ini 

berbentuk rumput atau rumpun dengan tinggi tanaman mencapai 60 cm atau lebih 

tergantung pada varietasnya. Bawang prei berakar serabut pendek yang tumbuh 

dan berkembang ke semua arah di sekitar permukaan tanah serta tidak mempunyai 

akar tunggang. Bagian batang bawang prei berwarna putih dengan bentuk daun 

bulat, memanjang, berlubang menyerupai pipa, dan bagian ujungnya meruncing. 

Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua dan permukaan daun halus. Pada 

tanaman ini, bagian batang dan kelopak daun yang masih muda dapat dikonsumsi 

sebagai bahan bumbu dapur, bahan campuran sayur mayur dan dapat berkhasiat 

sebagai obat. Bunga secara keseluruhan berbentuk payung majemuk atau paying 

berganda (umbrella composita) dan berwarna putih. Buah bawang prei berbentuk 

bulat yang terbagi atas tiga ruang, berukuran kecil serta berwarna hijau muda. Biji 

bawang prei yang masih muda berwarna putih dan setelah tua berwarna hitam, 

berukuran sangat kecil, berbentuk bulat agak pipih dan berkeping satu. Selain itu, 

tanaman bawang prei juga dapat membentuk umbi. Umbi yang terbentuk pada 

bawang prei berukuran kecil. Umbi ini dapat digunakan untuk mengobati borok 



9 

 

 
 

atau koreng. Daun dan umbi bawang prei mengandung saponin, tanin serta 

daunnya mengandung minyak atsiri. Berkhasiat diuretic, diaforetik dan 

antiradang. Manfaat bawang prei diantaranya adalah untuk mengobati: 

1. Perut kembung 

Cuci sekitar 15 gr bawang daun segar, potong-potong seperlunya. Rebus 

dengan 2 gelas air selama 15 menit sampai air tinggal 1 gelas. Dinginkan, 

saring, lalu minum. 

2. Sesak napas karena flu 

Masukkan rajangan daun bawang mentah ke dalam wadah dan campur 

dengan air panas. Kemudian hiruplah uapnya. Lakukan hal ini beberapa kali 

sampai hidung terasa lega. 

3. Bengkak dan bisul 

Ambil beberapa helai bawang prei, campur dengan sedikit air, remas-remas 

sampai lembut. Tempelkan remasan itu pada bisul atau pada bagian tubuh 

yang bengkak. 

4. Gigitan serangga  

Potong-potong bawang prei, gunakan sebagai obat luar yang ditempelkan 

pada bagian tubuh yang disengat lebah, gigitan serangga atau gatal berbintik-

bintik merah. 

5. Batuk, flu 

Buatlah jus dari 4 helai bawang prei ukuran besar ditambah 1 liter air panas. 

Saring, lalu minumlah. 

6. Nyeri sendi 
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Seduhlah kulit luar bawang prei yang sudah dibersihkan secukupnya. Buatlah 

semacam teh hangat yang akan memperbaiki sirkulasi darah, khususnya 

untuk kasus nyeri sendi.  

2.2.2 Saluran dan distribusi pemasaran 

Pemasaran merupakan fungsi bisnis yang mengidentifikasi keinginan dan 

kebutuhan yang belum terpenuhi sekarang dan mengukur seberapa besar pasar 

yang akan dilayani, menentukan pasaran mana yang paling baik dilayani oleh 

organisasi, dan menentukan berbagai produk, jasa dan program yang tepat untuk 

melayani pasar tersebut. Pemasaran berperan sebagai penghubung antar 

kebutuhan masyarakat dengan pola jawaban ekonomis yang diperlukan (Kotler, 

Manajemen Pemasaran : Analiss, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian, 

1992). 

Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung 

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan barang atau jasa siap untuk 

digunakan atau dikonsumsi. Menurut (Swarna, 2006) saluran distribusi adalah 

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara 

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu. Saluran distribusi, anggota saluran distribusi melaksanakan 

sejumlah fungsi. Fungsi saluran distribusi adalah aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan anggota saluran distribusi dalam memindahkan barang dari produsen 

kekonsumen dan menciptakan kegunaan produk tersebut bagi konsumen. 

Saluran merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan 

luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, 
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melalui mana sebuah komoditi, produk, atau jasa dipasarkan. Saluran adalah 

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasi antara 

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu. Definisi tersebut dapat diketahui adanya beberapa unsur penting, 

yaitu : 

1. Saluran merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga 

yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Anggota kelompok terdiri atas beberapa pedagang dan agen, maka ada 

sebagian yang ikut memperoleh nama dan ada yang tidak. 

3. Tujuan dari saluran pemasaran adalah untuk mencapai pasar – pasar tertentu. 

4. Saluran melaksanakan dua kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu 

mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikannya (swashta B, 

1979) 

 Ciri – ciri dari saluran pemasaran yaitu perantara membentuk sebuah saluran 

pemasaran. (Kotler, Manajemen Pemasaran : Analiss, Perencanaan, Implementasi, 

dan Pengendalian, 1992) berpendapat bahwa saluran distribusi terdiri dari 

seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan 

untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produsen kekonsumen. 

Produsen yang mampu membentuk saluran pemasaran sendiri sering kali bisa 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara meningkatkan investasi 

dalam bisnis pokoknya. Seorang petani memperoleh tingkat laba 20% dari 

pendapatan dan hanya meramalkan akan memperoleh laba 10% lewat pengecer, 

tentu saja perusahaan itu tidak akan bersedia melaksanakan pengecer sendiri. 
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Saluran pemasaran bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ia 

mengatasi tiga ,acam sepanjang yang penting : yakni waktu, ruang, dan pemikiran, 

yang menjauhkan barang dan jasa dari konsumen pemakaian. Para anggota 

saluran pemasaran itu melakukan sejumlah tugas penting : 

1. Informasi : pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai 

potensi konsumen pesaing, pelakon dan kekuatan lainnya dalam lingkungan 

pemasaran saat ini. 

2. Promosi : pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasive 

mengenai penawaran. 

3. Negosiasi : usaha untuk mencapai persetujuan terakhir mengenai harga dan 

hal- hal lain sehubung dengan penawaran sehingga perpindahan hak pemilikan 

atau penguasaan bisa dilaksanakan. 

4. Pembiayaan : permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari 

saluran pemasaran tersebut. 

5. Pengambilan risiko : perkiraan mengenai risiko sehubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan saluran itu. 

6. Posesi fisik : penyiapan barang dan penjualan produk secara fisik dari bahan 

mentah sampai ke konsumen akhir. 

7. Pembayaran : pembeli membayar faktur mereka lewat bank atau lembaga 

keuangan lainnya kepada penjual atas produk atau jasa yang telah diberikan. 

8. Kepemilikan : perpindahan kepemilikan dari satu lembaga pemasaran ke 

lembaga pemasaran lainnya 
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 Fungsi dan arus barang ini disusun menurut urutan masing – masing antara 

dua anggota saluran pemasaran. Sebagian dari arus – arus tadi adalah arus maju 

dan sebagian lagi arus mundur dan bagian terahir adalah sebagian arus maju dan 

arus mundur (Kotler, Manajemen Pemasaran : Analiss, Perencanaan, 

Implementasi, dan Pengendalian, 1992). 

 

2.2.3 Pengertian Margin Pemasaran 

Margin pemasaran merupakan perbedaan harga atau selisih harga yang 

dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh petani. Hal ini margin 

pemasaran pedagang pengumpul adalah perbedaan harga yang dibayarkan kepada 

petani dengan harga jual kepada pedagang pengecer dan konsumen dalam saluran 

pemasaran dengan komuditas yang sama (Mandak, B. Rorimpandey, P.O.V 

Waleleng, & F.N.S Oroh, 2017). 

Margin pemasaran dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sudut pandang harga 

dan biaya pemasaran. Analisis pemasaran yang menggunakan konsep margin 

pemasaran yang dipandang dari sisi harga ini. Margin pemasaran merupakan 

selisih harga yang dibayar konsumen ahir dan harga yang diterima petani 

produsen menganggap bahwa selama proses pemasaran terdapat beberapa 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas pemasaran ini, maka dapat 

dianalisis distribusi margin pemasaran diantara lembaga – lembaga pemasarann 

yang terlibat ini (Sudiono, 2001).  

Margin adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaan 

harga yang dibayar kepada penjual pertama dan harga yang dibayar oleh pembeli 
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terakhir marjin merupakan cerminan dari aktivitas-aktivitas bisnis atau fungsi-

fungsi pemasaran yang dilakukan dalam sistem pemasaran tersebut. Artinya, 

marjin merupakan kumpulan balas jasa karena kegiatan produktif (menambah atau 

menciptakan nilai guna) dalam mengalirnya produk-produk agribisnis mulai dari 

tingkat petani sampai ke tangan konsumen akhir. Setiap lembaga pemasaran akan 

memberikan perlakuan berbeda terhadap komoditi yang mereka pasarkan yang 

juga dipengaruhi oleh lokasi pasar sehingga akan mempengaruhi harga jual 

komoditi tersebut di setiap lembaga pemasaran sebelum sampai ke tangan 

konsumen akhir. Perbedaan harga di setiap lembaga pemasaran inilah yang 

disebut sebagai marjin pemasaran. Semakin panjang rantai pemasaran maka 

lembaga pemasaran yang terlibat akan semakin banyak dan meningkatkan biaya 

pemasaran. Ketimpangan perolehan net marjin pemasaran disebabkan karena 

cukup panjangnya rantai pemasran sehingga pemasaran dirasa masih belum 

efisien. Peningkatan biaya pemasaran berdampak pada semakin meningkatnya 

perbedaan harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen (marjin) 

yang akan menurunkan bagian penerimaan petani (Fitriani, 2016).  

Margin pemasaran dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sudut pandang harga 

dan biaya pemasaran. Analisis pemasaran yang sering menggunakan konsep 

margin pemasaran yang dipandang dari sisi harga ini. Margin pemasaran 

merupakan selisih harga yang dibayar konsumen akhir dan harga yang diterima 

petani produsen. Menganggap bahwa selama proses pemasaran terdapt beberapa 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas pemasaran ini, maka dapat 
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dianalisis distribusi margin pemasaran diantara lembaga – lembaga pemasaran 

yang terlibat tersebut. 

Sementara itu distribusi margin merupakan pembagian antara semua 

komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses memasarkan suatu komuditas 

pertanian tertentu dan keuntungan keuntungan yang didapatkan pada masing – 

masing lembaga dengan margin pemasaran yang kemudian dikalikan 100%, 

sedangkan share merupakan pembagian antara semua komponen (harga, biaya, 

dan keuntungan) yang terdapat pada masing – masing lembaga yang terdapat pada 

saluran pemasaran tersebut dengan harga jual ditingkat pengecer yang kemudian 

dikalikan 100% (Ningsih, 2017). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut: 

                             
                         

                
 100  

        
              

                   
  100  

Margin pemasaran (M) : Pr – Pf 

Ket : 

Pr : Harga ditingkat Pengecer (Rp / unit) 

Pf : Harga ditingkat petani (Rp / unit) 

Karena dalam analisis margin pemasaran itu terdapat analisis margin 

pemasaran, analisis didtribusi margin, dan juga share analisis pemasaran sehingga 

dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut : 

1. Analisis margin pemasaran 

Margin pemasaran (MP) = Harga jual pengecer (Pr) – harga jual petani (Pf) 

a. Saluran pemasaran 1 
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MP1 = Pr1 – Pf1 

b. Saluran pemasaran 2 

MP2 = Pr2 – Pf2 

c. Saluran pemasaran 3 

MP3 = Pr3 – Pf3 

2. Analisis distribusi margin 

                        
                         

                
 100  

a. Saluran pemasaran 1 

                         

                     
 100  

b. Saluran pemasaran 2 

                         

                     
 100  

c. Saluran pemasaran 3 

                         

                 (  )
 100  

 

2.2.4 Analisis share pemasaran 

Farmer’s share merupakan perbandingan antara harga yang diterima 

petani  dengan harga yang dibayarkan konsumen akhir. Farmer’s share juga 

merupakan salah satu alat ukur kuantitatf untuk menilai efisiensi pemasaran selain 

marjin pemasaran. Farmer’s share merupakan bagian yang diterima petani yang 

dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai farmer’s share yang tinggi tidak 

mutlak menunkukkan bahwa sistem pemasaran tersebut berjalan dengan efisien. 
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Hal ini berkaitan dengan besar atau kecilnya nilai tambah yang diberikan kepada 

suatu produk oleh lembaga pemasaran yang terlibat. Nilai farmer’s share 

berbanding terbalik dengan marjin pemasaran. Artinya, semakin tinggi nilai 

farmer’s share makan nilai marjin pemasaran semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya. Pada pemasaran luar lokal (tingkat pedagang besar non-lokal), harga 

konsumen merupakan harga jual di tingkat lembaga pemasaran terakhir atau di 

tingkat harga pedagang besar. Sedangkan pada pemasaran lokal, harga konsumen 

merupakan harga konsumen akhir yang mengonsumsi bawang merah atau harga 

jual di tingkat pedagang pengecer (Annisa, 2017).  

Analisis tentang farmers share bermanfaat untuk mengetahui bagian harga 

yang diterima oleh petani dari harga ditingkat konsumen yang dinyatakan dalam 

persentase (Ningsih, 2017). Farmer’s share untuk komoditi Bawang prei dalam 

dirumuskan sebagai berikut:  

                 
              

                   
 100  

1. Saluran Pemasaran 1 

              

                    1
 100  

2. Saluran Pemasaran 2 

              

                    2
 100  

3. Saluran Pemasaran 3 

              

                    3
 100  
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Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran merata, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. Apabila perbandingan share keuntungan dengan 

biaya pemasaran masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran merata dan cukup logis, maka system pemasarannya dikatakan efisien 

(Jumiati, Darwanto, Hartono, & Mashuri, 2013). 

 

2.2.5 Fungsi pemasaran 

Pemasaran yaitu sebagai proses sosial dan manajerial yang memebuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan 

lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Atau definisinya yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk, nilai, 

kepuasan, dan mutu, pertukran, transaksi, dan hubungan pasar (Kotler & Gary 

Armstrong, Dasar-dasar Pemasaran Principles of marketing, 1997). 

Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat melakukan funsi-fungsi 

pemasaran untuk memperlancar penyaluran produk dari produsen (petani) ke  

konsumen akhir. Petani pada umumnya memiliki keterbatasan waktu, jarak, 

tempat, serta informasi pasar. sehingga lembaga pemasaran berperan melakukan 

fungsi - fungsi pemasaran yang dapat meningkatkan nilai tambah dan kepuasan  

konsumen. Fungsi pemasaran terdiri dari fungsi pertukaran (pembelian dan 

penjualan), fungsi fisik (penympanan, pengangkutan, pengemasan), dan fungsi 

fasilitas (penanggungan risiko, pembiayaan,  grading dan sortasi, informasi pasar). 
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setiap lembaga pemasaran melakukan fungus pemasaran yang berbeda-beda 

bergantung pada kebutuhan (Annisa, 2017). 

Fungsi pemasaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan 

fungsional yang dilakukan oleh lembaga - lembaga pemas aran, baik aktivitas 

proses fisik maupun aktivitas jasa, yang ditujukan untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan 

atau penambahan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan terhadap 

suatu produk. Fungsi - fungsi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Fungsi pertukaran meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan 

perpindahan hak milik suatu barang atau jasa. Fungsi pertukaran ada 2 yaitu 

fungsi penjualan dan sungsi pembelian. Fungsi penjualan dilakukan proses 

pemindahan hak milik dan fungsi pembelian dilakukan oleh pedagang 

perantara 

2. Fungsi fisik adalah semua fasilitas untuk menangani, menggerakkan, dan 

mengubah produk – produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Fungsi fisik meliputi penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. 

3. Fungsi fasilitas adalah kegiatan yang dapat membantu system pemasaran agar 

mampu beroperasi lebih lancer. Fungsi fasilitas yaitu standarisasi dan gtading. 

 

2.2.6 Efesiensi pemasaran 

Salah satu indicator saluran pemasaran dikatakan lebih efisien adalah 

saluran pemasaran yang lebih pendek, mempunyai nilai total marjin pemasaran 
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tolak ukur dari produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan 

sumberdaya yang digunakan terhadap output yang dihasilkan selama 

berlangsungnya proses pemasaran. Efisiensi pemasaran komoditas pertanian 

merupakan rasio yang mengukur produksi komoditas pertanian suatu sistem atau 

proses untuk setiap unit masukan dengan membandingkan sumberdaya yang 

digunakan terhadap output yang dihasilkan selama berlangsungnya proses 

pemasaran komoditas pertanian melalui efisiensi penetapan harga dan efisiensi 

operasional ataupun efisiensi ekonomi (efisiensi produksi, efisiensi distribusi, dan 

kombinasi produk optimum) (Nugroho, 2016). 

Efisiensi pemasaran yang digunakan adalah efiasiensi pemasaran 

operasional atau teknis. Efisiensi operasional  atau teknis berhubungan dengan 

pelaksanaan aktivitas pemasaran yang dapat meningkatkan atau memaksimumkan 

rasio output - input pemasaran. Efisiensi operasional adalah ukuran frekuensi 

produktivitas dari input –Input pemasaran, misalnya tenaga kerja atau output per 

jam kerja atau biaya total pemasaran dengan keuntungan dari lembaga – lembaga 

pemasaran (pedagang, pabrik, atau pengolah). Oleh sebab itu, penggunaan 

sumberdaya dalam pemasaran adalah biaya dan manfaat (utilities) adalah benefits 

dari efisiensi pemasaran. Meningkatkan efisiensi atau keuntungan, dapat 

dilakukan melalui 3 cara atau kondisi yaitu: (1) menurunnya biaya tanpa 

menurunkan kepuasan konsumen; (2) meningkatnya kepuasan konsumen tanpa 

meningkatkan biaya; (3) meningkatkan kepuasan konsumen dengan adanya 

peningkatan biaya, tetapi tambahan nilai output (kepuasan konsumen) lebih besar 
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daripada tambahan nilai input (biaya tambahan pemasaran). Beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah marjin 

pemasaran, bagian penerimaan petani dari harga yang dibayar konsumen akhir 

(farmer’s share  d                    d             π/  .    j                  

dimaksud adalah dari perspektif makro yaitu sebaran harga dari tingkat petani 

sampai ditingkat pedagang eceran (retail), farm - retail price spreads (Melani, 

2017). 

 

2.2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengkaji saluran pemasaran bawang prei yang ada di Desa 

Sumberejo Kota Batu. Penelitian ini mengacu pada permasalahan yang akan 

peneliti selesaikan yaitu menganalisis saluran dan margin pemasaran bawang prei 

terhadap petani sampai konsumen. Sehingga dapat mengetahui saluran pemasaran 

Petani 

Bawang Prei 

Saluran 

Pemasaran 

Konsumen 

- Kegiatan 

pemasaran 

- Biaya 

pemasaran  
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bawang prei mana yang saluranya paling efisien.  Fungsi pemasaran oleh masing-

masing lembaga pemasaran akan menyebabkan biaya pemasaran yang akan 

berpengaruh terhadap harga jual. Semakin banyak lembaga pemasaran yang 

terlibat maka kegiatan pemasaran dan biaya pemasaran akan banyak yang 

dikeluarkan, maka akan berpengaruh pada harga di tingkat konsumen. 

Berdasarkan analisis saluran pemasaran peneliti dapat mengetahui aktifitas apa 

saja yang terlibat dalam mendukung kegiatan pemasaran sehingga peneliti dapat 

mengetahui margin pemasaran disetiap lembaga-lembaga pemasaran dan melihat 

disetiap saluran pemasaran apakah pada proses pemasaran pada setiap lembaga 

pembagian keuntungan sudah adil atau belum. 


