
 
 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Septriasih dan Aminudin (2017) membahas penggunaan ecommers pada 

hasil pertanian yang ada di Pringsewu. Tujuan penelitian tersebut untuk 

menganalisis program periklanan (promosi), pemasaran melalui e-mail, serta 

tingkat kepercayaan secara signifikan mempengaruhi pemrosesan informasi 

periklanan oleh konsumen di Website. Metode pengumpulan data yaitu Observasi, 

interview (wawancara), studi hasil pustaka. Analisis yang digunakan adalah 

Analisis Deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan sebuah permasalahan 

yang ada di wilayah pringsewu yang banyak petani belum mengetahui tentang 

teknologi internet sebagai pemasaran dan penjualan online. Sedangkan pada 

penelitian ini bertujuan membandingkan keuntungan sebelum dan sesudah 

menggunakan sistem marketing online.  

 Aisah, et al (2015) membandingkan pendapatan usahatani kakao dan 

usahatani lada yang berada di Desa Lamongjaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten 

Konawe Selatan. Tujuan penelitian untuk membandingkan pendapatan usahatani 

kakao dan usahatani lada. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

pendapatan dan analisis komparasi menggunakan Uji t-test (independent t-test 

sample). Hasil penelitian menunjukkan pendapatan rata-rata responden yang 

berusaha tani kakao secara signifikan berbeda nyata dengan 
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pendapatan rata-rata responden yang berusahatani lada. Perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada komoditas yang diambil yaitu tanaman hias, sedangkan 

persamaan dari penelitian terletak di metode analisis yang sama-sama 

menggunakan analisis pendapatan dan analisis Uji t-test. 

 Setiawan, et al (2008) membahas sistem informasi yang digunakan untuk 

memasarkan hasil pertanian yang ada di Desa Kluwan dengan menggunakan WEB. 

Tujuan penelitian untuk membantu dalam meningkatkan penjualan serta 

memperluas pemasaran di Desa Kluwun dengan cara mengembangkan sistem 

penjualan yang berbasis Bussines to Bussines. Metode yang digunakan yaitu 

penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D). Sedangkan 

penelitian ini membandingkan sebelum dan sesudah penggunaan marketing online 

sebagai media untuk meningkatkan keuntungan penjualan. Analisis yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

 Yuliana (2000) menganalisis pengaruh dari sosial media terhadap 

persaingan penjualan antara penjual satu dengan penjual yang lain. Tujuan 

penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh sosial media terhadap persaingan 

penjualan. Analisis yang digunakan hanya menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan sosial media 

untuk meningkatkan keuntungan dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

analisis pendapatan dan analisis komparasi. Persamaan penelitian terletak pada 

analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. 
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 Yusa dan Magdalena (2015) membahas tentang bagaimana pemanfaatan 

dan pengembangan desa yang berbasis WEB serta pengembangan budidaya jamur 

tiram menjadi bakso jamur. Tujuan penelitian untuk mengembangkan desa berbasis 

sidesa yang juga sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Pringsewu sendiri 

dalam mengembangkan teknologi dalam bidang teknologi dan bisnis, salah satunya 

di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang pemanfaatan sosial media sebagai media penjualan 

untuk meningkatkan keuntungan pedagang Bunga.  

 Setiawati (2017) membahas pengaruh strategi pemasaran online terhadap 

peningkatan laba UMKM. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategi 

pemasaran online terhadap peningkatan laba UMKM. Hasil penelitian tersebut H1 

diterima sedangkan H0 ditolak, menyatakan bahwa strategi pemasaran online 

berpengaruh positif terhadap peningkatan laba UMKM. Sedangkan penelitian ini 

membahas pemanfaatan marketing online sebelum dan sesudah penerapan sistem 

marketing online. 

 Mumtahana, et al (2017) membahas pemanfaatan Web E-Commerce untuk 

meningkatkan strategi pemasaran. Tujuan untuk mengetahui dampak yang 

dirasakan atas pemanfaatan teknologi e-commerce dalam peningkatan strategi 

produksi. Hasil menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi e-commerce 

memenuhi strategi pemasaran produk yang berdampak pada peningkatan 

pendapatan. 
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2.2 Bunga Potong dan Pot 

 Bunga potong dapat diartikan sebagai bunga yang dipotong tangkainya dan 

digunakan sebagai bahan pemanis ruangan atau ‘buckedhand”. Bunga potong 

merupakan bunga yang dijadikan bahan rangkainan bunga untuk keperluan hidup 

manusia mulai dari perkawinan, kelahiran dan kematian. 

 Bunga pot dapat diartikan sebagai tanaman hias yang berfungsi sebagai 

penghias ruangan, taman dan pekarangan rumah. Bunga pot lebih diminati pembeli 

karena sifatnya yang tidak mudah layu dan mudah untuk dirawat. Bunga pot dapat 

juga dijadikan bahan pelengkap dalam setiap kegiatan perkawinan, kelahiran atau 

pesta. 

2.2.1 Pemasaran Bunga Potong dan Pot 

 Stanton dalam Sanim (2011) pemasaran adalah keseluruhan suatu sistem 

kegiatan usaha yang dimulai dari merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan pembeli. Pemasaran diartikan sebagai kegiatan mulai dari membuat 

produk, menyalurkan produk sehingga mudah diperoleh oleh pembeli dan selalu 

tersedia untuk konsumen. Pemasaran terdiri dari pembuatan, pengolahan, 

penyimpanan, transportasi, distribusi, mulai dari produsen sampai ke tangan 

konsumen. 

 

2.3 Biaya Usaha 

 Menurut Prawirokusumo (1990) biaya usaha adalah semua pengeluaran 

yang digunakan dalam kegiatan oprasional guna menghasilkan suatu produk dalam 
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satu periode pemasaran tertentu. Nilai biaya dinyatakan dalam uang, yang termasuk 

dalam biaya adalah : 

1. Sarana produksi yang habis terpakai, seperti bibit, pupuk, pestisida, bahan 

bakar, bunga modal dalam penanaman lain. 

2. Lahan seperti sewa lahan baik berupa uang, pajak atau iuran pengairan. 

3. Biaya dari alat-alat produksi tahan lama, yaitu seperti bangunan, dan mesin 

atau alat yang memiliki nilai penyusutan. 

4. Tenaga kerja dari petani sendiri dan anggota keluarganya, tenaga kerja atau 

tenaga kerja bergaji tetap. 

 Tain (2005) menjelaskan biaya berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 

biaya tunai (cash) dan biaya variable (variable cost) dan total biaya (total cost). 

Biaya tetap (fix cost) adalah biaya yang pengeluaran besar kecilnya tidak tergantung 

atau tidak ada hubunganya dengan besar kecilnya produksi. Biaya ini bisa 

berbentuk tunai (sewa lahan, pajak bumi, bunga sewa) dan biaya yang 

diperhitungkan (penyusutan alat). Biaya variabel (variable cost) adalah biaya 

pengeluaran yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Total biaya 

(total cost) adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. 

 Menurut Hernanto (2006), pendapatan usahatani adalah total penerimaan 

yang berasal dari nilai penjualan produk dikurangi dengan total biaya pengeluaran 

yang terdiri dari : pengeluaran untuk input (benih, pupuk, pestisida, obat-obatan), 

pengeluaran untuk upah tenaga kerja dari luar keluarga, pengeluaran pajak dan lain-

lain. 
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2.4 Definisi Managemen Pemasaran 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2008), pemasaran adalah suatu proses 

sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai secara bebas dengan pihak lain. Pemasaran lebih menitik beratkan pada 

pengetahuan akan kebutuhan pelanggan dan upaya untuk memuaskan melalui 

atribut produk yang ditawarkan, karena kepuasan konsumen dipandang sebagai 

pusat pertumbuhan, laba dan keamanan eksistensi perusahaan. 

 Menurut Swastha dan Irawan (2004), pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik pada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Penegertian 

tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemasaran merupakan proses 

pertemuan antara individu dan kelompok dimana masing-masing pihak ingin 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan melalui proses 

menciptakan, menawarkan, dan pertukaran. Selain itu, pemasaran sebagai suatu 

sistem dari kegiatan yang saling berhubungan satu dan yang lainnya, yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang atau jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok pembeli. 

 Berdasarkan hubungan antara penjual dengan pembeli maka pemasaran 

dapat dibedakan menjadi pemasaran langsung (offline) dan pemasaran tidak 

langsung yaitu pemasaran menggunakan media internet (online). 

2.4.1 Strategi Marketing Mix 
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 Strategi marketing mix merupakan strategi bauran pemasaran yang dapat 

digunakan untuk strategi bersaing. Strategi bauran pemasaran meliputi strategi 4P, 

yaitu strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Mengembangkan dan 

melaksanakan strategi-strategi tersebut menuntut berbagai keputusan seperti 

keputusan-keputusan yang berhadapan langsung dengan subyek penelitian.  

 Bauran pemasaran atau yang sering disebut dengan istilah Marketing Mix 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

dapat menghasilkan respons sesuai yang diinginkannya dipasar sasaran (Kotler & 

Armstrong, 2006:62). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

marketing mix atau yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran merupakan 

kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri atas 4P produk (product), harga (price), 

tempat (place), dan promosi (promotion) yang dengan sengaja dipadukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 

2.4.2 Konsep Product, Price, Promotion dan Place 

 Menurut Kotler (2000:15) bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang 

digunakan untuk mencpai tujuan pemasaran di pasar sasaran yang meliputi item 

alat pemasaran yaitu product, price, promotion, dan place (4P). Penjelasan bauran 

pemasaran meliputi : 

a. Product yaitu terdiri dari keragaman produk, kualitas, design, ciri, nama 

merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi/jaminan dan imbalan. 

b. Price, terdiri dari daftar harga, diskon, potongan harga khusus, periode 

pembayaran dan syarat kredit. 
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c. Promotion, teriri dari promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, 

publik relation, dan pemasaran langsung. 

d. Place, terdiri dari saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompoka, lokasi, 

persediaan dan transportasi. 

 Sistem marketing online merupakan salah satu alat pemasaran yang 

berhubungan dengan place (tempat) atau distribusi. Place (tempat), sistem 

marketing online digunakan sebagai lapak online yang memuat jenis-jenis bunga 

yang di jual beserta dengan harga pada masing-masing jenis bunga, dan pada 

wilayah distribusi, marketing online dapat memperluas jangkauan promosi produk 

usaha sehingga masyarakat luas dapat mengetahui informasi kemudian menjadi 

konsumen, sehingga masalah jarak dan waktu dapat ditekan semaksimal mungkin. 

 

2.5 Pengertian Marketing Online 

 Marketing online adalah media yang digunakan untuk memasarkan produk 

atau jasa melalui internet. Marketing online juga digunakan untuk mencapai tujuan-

tujuan pemasaran melalui internet dan digital online. 

 Mulia (2009) mengatakan bahwa Marketing online merupakan bentuk 

usaha yang digunakan suatu perusahaan untuk memasarkan produk dan jasayang 

dimiliki, serta dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan melalui media internet. Bentuk pemasaran ini pada dasarnya merupakan 

situs publik yang sangat besar di jaringan komputer dengan berbagai tipe yang 

berbeda dan berasal dari berbagai negara di seluruh dunia kedalam suatu wadah 

informasi yang sangat besar. 
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2.6 Karakteristik dan Keunggulan Sosial Media 

 Menurut Boyd & Ellison (2008) Social Networking Site (SNS) atau biasa 

disebut juga jejaring sosial media merupakan sebagai suatu layanan berbasis web 

yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui 

dunia maya seperti membangun suatu profil tentang dirinya sendiri, menunjukan 

koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu 

pemilik dengan pemilik akun lainya salam sistem yang disediakan, dimana masing-

masing social networking site memiliki ciri khas dan sistem yang berbeda-beda. 

Fungsi dari penerapan social media itu sendiri berfokus pada koneksi yang akan 

dibangun oleh satu orang dengan orang dengan orang lainya, di mana dapat berupa 

hubungan sahabat, keluarga, seks, event, profesi hingga bisnis dan pekerjaan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini mengkaji struktur keuntungan dari pendapatan yang diperoleh 

oleh pedagang Bunga. Keuntungan pedagang diklasifikasikan menjadi dua yaitu  

sebelum menerapkan marketing online dan sesudah menerapkan marketing online.  

Kesesuaian sistem yang digunakan akan mempengaruhi keuntungan yang 

diperoleh.  

 Alat ukur yang digunakan untuk menentukan sistem mana yang lebih 

menguntungkan yaitu analisis biaya dan komparasi. Analisis biaya meliputi biaya 

variabel, biaya tetap, total biaya, total penerimaan, total keuntungan dan R/C ratio. 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini menggunakan bauran pemasaran yaitu 

4P (Produk,Place,Price,Promotion) kepada masing-masing sistem. Analisis 

komparasi digunakan untuk menentukan sistem mana yang lebih menguntungan. 
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Variabel yang diukur adalah keuntungan pedagang bunga sebelum dan sesudah 

menerapkan sistem marketing online, sehingga diketahui sistem mana yang 

mempunyai keuntungan paling maksimal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian  

 

2.8 Hipotesis 

H1 : Rata-rata keuntungan pedagang bunga setelah menerapkan sistem marketing 

 online lebih besar dari keuntungan sebelum menerapkan marketing online  

Pedagang Bunga di Desa 

Sidomulyo, Kota Batu 

Menggunakan sistem 

offline 
Menggunakan sistem 

online 

Biaya Biaya 

Pendapatan  Pendapatan  

 

Keuntungan 

Promosi 

 Tempat 

 Harga 

 Produk 

 

Perbandingan Keuntungan 
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