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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 

Manullang (2009) menganalisis tentang perbandingan pemasaran ikan melalui 

Tempat Pelelangan Ikan ( TPI) dengan Sistem Pemasaran Tradisional. Daerah 

penelitian ditentukan secara purposive yaitu di  Desa Pantai Percut Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Bertujuan 

untuk mengetahui saluran pemasaran hasil tangkapan ikan melalui Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) dan Tangkahan, fungsi pemasaran yang dilakukan pada 

setiap saluran pemasaran melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tangkahan, 

mengetahui perbedaan biaya tataniaga dan margin tataniaga pada setiap saluran 

pemasaran ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tangkahan serta 

mengetahui perbedaan tingkat efisiensi pemasaran setiap saluran pemasaran ikan 

melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tangkahan. Sampel nelayan diambil 

dengan menggunakan simple random sampling. Pengambilan sampel untuk 

pedagang yang mendistribusikan ikan laut hasil tangkapan nelayan dari produsen 

ke konsumen menggunakan metode snowball sampling. Hasil dari penelitian 

tersebut diantaranya: (1) terdapat 3 saluran pemasaran ikan hasil tangkapan 

nelayan yang melibatkan nelayan, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan 

pedagang pengecer di daerah penelitian yaitu melalui Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) dan tangkahan.(2) setiap pedagang mengemban fungsi pemasaran paling 

sedikit 6 fungsi pemasaran yaitu fungsi pembelian, penjualan, transportasi, 

penyimpanan, pemilihan, resiko, pembiayaan dan informasi harga yang dilakukan 

oleh pedagang besar. (3) saluran pemasaran ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan 
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(TPI) share biaya pemasaran tertinggi adalah pedagang besar sebesar 1.72% pada 

saluran I sedangkan share biaya pemasaran terendah adalah pedagang pengecer 

sebesar 1.17% pada saluran II dan III. Saluran pemasaran ikan melalui tangkahan 

share biaya tertinggi adalah pedagang beasar sebesar 3.75% pada saluran I 

sedangkan share  biaya pemasaran terendah adalah pedagang pengecer sebesar 

1.18% pada saluran I, II, dan III. (4) penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan profit margin yang nyata antara pemasaran ikan melalui 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tangkahan. (5) dari ketiga saluran pemasaran 

melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang paling efisien adalah saluran III. 

Saluran pemasaran melalui tangkahan yang paling efisien adalah saluran III. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti saat ini 

adalah objek dan lokasi penelitian sementara persamaan yang dilakukan yaitu 

penggunaan metode pengambilan sampel, analisis data dan membedakan dua 

efisiensi saluran pemasaran. 

 Tarigan (2010) menganalisis tentang perbandingan pemasaran bawang 

daun / prei dan kol / kubis. Bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran 

bawang daun / prei dan kol / kubis, fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan pada 

setiap saluran pemasaran bawang daun/prei dan kol/kubis dan untuk mengetahui 

share profit  produsen pada setiap saluran pemasaran serta mengetahui perbedaan 

tingkat efisiensi pemasaran bawang daun/prei dan kol/kubis di daerah penelitian. 

Metode penentuan sampel pedagang menggunakan metode snowball sampling. 

Hasil penelitian  diantaranya: (1) terdapat 2 bentuk saluran pemasaran untuk 

bawang daun/prei di daerah penelitian yakni saluran I: Petani-> agen-> pedagang 

besar-> konsumen. Saluran II petani -> agen -> pedagang pengumpul-> pedagang 
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pengecer-> konsumen. Saluran pemasaran untuk kol/kubis yakni: saluran: petani-

> agen-> pedagang besar -> pedagang pengumpul-> pedagang pengecer-> 

konsumen. (2) setiap lembaga pemasaran melaksanakan minimal 5 fungsi 

pemasaran dalam melakukan pemasaran bawang daun/prei maupun kol/kubis, 

antara lain fungsi pembelian, penjualan, transportasi, pembiayaan, dan fungsi 

resiko dimana setiap fungsi yang dilakukan menimbulkan biaya pemasaran. (3) 

profit margin  yang tertinggi untuk bawang daun/prei terdapat pada saluran 

pemasaran yang kedua yaitu sebesar Rp 2763/kg sedangkan profit margin yang 

tertinggi untuk kol/kubis terdapat pada saluran pemasaran yang kedua yaitu 

sebesar Rp 1500/kg. (4) saluran pemasaran bawang daun dan kol sama-sama 

sudah efisien, namun jika dibandingkan keduanya maka pemasaran bawang 

daun/prei lebih efisien dibandingkan dengan pemasaran kol/kubis. Perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitiaan saat ini teletak pada objek komoditas serta 

terdapat beberapa perbedaan pada tujuan penelitian sementara persamaan yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu membedakan dua efisiensi saluran 

pemasaran. 

 Istiyanti (2010) menganalisis tentang efisiensi pemasaran cabai  keriting di 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Bertujuan untuk mengetahui saluran 

pemasaran, margin pemasaran, bagian harga yang diterima petani pada masing-

masing saluran pemasaran, dan efisiensi pemasaran cabai keriting di Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel petani menggunakan metode 

cluster dan sebagai clusternya yaitu kelompok tani. Sampel lembaga pemasaran 

diambil menggunakan metode snowball sampling. Hasil dari penelitian ini 

diantaranya: (1) Saluran I:Petani --> Pedagang pengecer di pasar Pakem --
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>Konsumen"Petani --> Pedagang pengecer di pasar Beringharjo --> Konsumen) 

Saluran II :Petani --> Pedagang pengumpul -->Pedagang besar --> Pedagang 

pengecer--> Konsumen) Saluran III:Petani --> Pedagang Besar --> Pedagang 

pengecer --> Konsumen. (2). Pada saluran I, margin pemasaran pedagang pengecer 

yang menjual cabai merah keriting ke pasar Beringharjo lebih besar daripada yang 

menjual ke pasar Pakem. Margin pemasaran saluran II lebih besar daripada margin 

pemasaran saluran III.  (3). Pada saluran I, bagian harga yang diperoleh petani dari 

pedagang pengecer yang menjual cabai merah keriting ke pasar Pakem lebih besar 

daripada yang diperoleh petani dari pedagang pengecer yang menjual ke pasar 

Beringharjo. (4). Secara ekonomis, saluran I yang pedagang pengecer menjual cabai 

merah keriting ke pasar Pakem dibandingkan pedagang pengecer menjual ke pasar 

Beringharjo. Secara teknis saluran I yang pedagang pengecernya menjual cabai 

merah ke pasar Beringharjo lebih efisien dibandingkan pada pedagang pengecer 

yang menjual ke pasar Pakem. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan 

dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu diantaranya lokasi penelitian terdapat di 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, metode pengambilan sampel petani 

menggunakan metode cluster. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu komoditi, tujuan,  metode pengambilan sampel 

dan analisis data yang digunakan adalah sama. 

 Anindita (2011) menganalisis tentang efisiensi pemasaran durian di  Desa 

Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Bertujuan untuk 

menganalisis saluran pemasaran durian di  Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon  

Kabupaten Malang, bertujuan menganalisis margin pemasaran, distribusi margin, 

share petani serta efisiensi pemasaran dari sisi efisiensi harga dan efisiensi 
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operasional. Penentuan responden untuk petani durian adalah dengan menggunakan 

metode simple random sampling, Penentuan sampel untuk lembaga pemasaran 

durian dilakukan dengan menggunakan nonprobability sampling, dengan prosedur 

pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Hasil penelitian ini diantara 

lain: saluran pemasaran I tidak terdapat margin karena pada saluran pemasaran ini, 

petani langsung memasarkan durian kepada konsumen, sehingga tidak ada lembaga 

pemasaran yang terlibat. Sedangkan total margin pemasaran pada saluran 

pemasaran II sebesar Rp 2.261,50/buah; pada saluran pemasaran III sebesar Rp 

4.257,50/buah; pada saluran pemasaran IV sebesar Rp 14.163,79/buah; pada 

saluran pemasaran V sebesar Rp 12.975,63,-/buah; pada saluran pemasaran VI 

sebesar Rp 17.975,-/buah; pada saluran pemasaran VII sebesar Rp 7.100,-/buah; 

sedangkan pada saluran pemasaran VIII sebesar Rp 18.039,50/buah. Dengan 

demikian, dapat dibuktikan bahwa semakin panjang saluran pemasaran, maka 

margin pemasaran akan semakin besar. Share harga yang diperoleh petani pada 

saluran pemasaran II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII adalah sebagai berikut: ,03%; 

64,32%; 44,78%; 37,17%; 29,92%; 61,83%; dan 29,85%. Nilai share harga 

tertinggi untuk petani terdapat pada saluran pemasaran I. Hal tersebut terjadi karena 

pada saluran pemasaran I, petani langsung memasarkan durian kepada konsumen, 

sehingga tidak ada lembaga pemasaran yang terlibat dan share harga yang diterima 

tinggi. Namun saluran pemasaran I mempunyai kelemahan karena kapasitas 

produksi yang mampu dibeli oleh konsumen terbatas, seluruh saluran pemasaran 

durian sudah efisien jika dilihat dari analisis efisiensi harga karena seluruh nilai 

selisih harga lebih besar daripada nilai rata-rata biaya transportasi dan sortasi. 

Namun jika dilihat dari analisis efisiensi operasional, diketahui bahwa penebas 
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lokal pada saluran pemasaran III, pengecer lokal pada saluran pemasaran IV, dan 

tengkulak pada saluran pemasaran VI belum efisien.  Hal tersebut disebabkan 

lembaga pemasaran yang terkait tidak membawa buah durian sesuai dengan 

kapasitas yang dapat diangkut oleh sepeda motor karena untuk mengantisipasi 

kerusakan sepeda motor yang dimiliki, sedangkan pada pemasaran lainnya sudah 

efisien. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti 

saat ini yaitu objek dan lokasi penelitian terdapat di Desa Wonoagung Kecamatan 

Kasembon  Kabupaten Malang. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan 

dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu penggunaan metode pengambilan sampel dan 

tujuan membahas mengenai mengetahui efisiensi pemasaran yang mana 

penggunaan analisis data adalah sama.  

(Suryonugroho, 2016) menganalisis tentang efisiensi saluran pemasaran 

kangkung organik di Kabupaten Bogor. Bertujuan menganalisis lembaga dan 

fungsi pemasaran, saluran pemasaran, margin pemasaran, farmer’s share, dan 

rasio keuntungan terhadap biaya komoditas kangkung organik di Kabupaten 

Bogor. Penentuan responden menggunakan snowball sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai marjin pemasaran saluran pemasaran 1 sebesar Rp 25.568 per 

kilogram, saluran pemasaran 2 sebesar Rp 15.563 per 46 kilogram. Farmer’s 

share’s saluran pemasaran 1 sebesar 19.47 persen, farmer’sshare’s saluran 

pemasaran 2 sebesar 54.23 persen. Rasio keuntungan terhadap biaya saluran 

pemasaran 2 sebesar 3.21, saluran pemasaran 1 mempunyai rasio keuntungan 

terhadap biaya 3.86. Hasil analisis marjin pemasaran, farmer’s share’s, rasio 

keuntungan dan biaya menunjukkan bahwa saluran pemasaran merupakan saluran 

pemasaran yang lebih efisien dari saluran pemasaran dikarenakan nilai marjin 
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pemasaran yang lebih rendah, nilai farmer’s share yang lebih tinggi, dan rasio 

keuntungan yang lebih merata walaupun nilainya lebih kecil. Selain itu di saluran 

pemasaran ini harga jual petani kangkung organik adalah yang tertinggi akan 

tetapi dengan volume penjualan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 

volume penjualan saluran pemasaran 1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu objek dan lokasi penelitian 

terdapat di Kabupaten Bogor. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan 

dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu penggunaan metode pengambilan sampel dan 

tujuan membahas mengenai saluran pemasaran, margin pemasaran, farmer’s 

share, dan rasio keuntungan terhadap biaya. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Cabai Rawit 

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas pilihan untuk usahatani 

komersial. Posisi cabai rawit cenderung makin penting dalam pola konsumsi 

makanan, yaitu sebagai sayuran atau bumbu masakan sehari-hari. Uraian tersebut 

memberikan indikasi bahwa cabai rawit memiliki peluang pasar yang makin luas, 

baik untuk memenuhi permintaan konsumsi rumah tangga dan industri dalam 

negeri maupun sasaran ekspor (Rukmana, 2002).  

2.2.2 Pasar dan Pemasaran 

Pasar adalah kumpulan pembeli yang aktual dan potensial dari sebuah 

produk. Pembeli mempunyai kebutuhan atau keinginan yang sama yang dapat 

dipuaskan lewat pertukaran. Ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang 

menunjukkan kebutuhan, mempunyai sumber daya untuk melakukan pertukaran, 

dan bersedia menawarkan sumber daya dalam pertukaran itu untuk mendapatkan 
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apa yang mereka inginkan. Pengertian pemasaran adalah menata-olah (managing) 

pasar untuk menghasilkan pertukaran dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia. Definisi pemasaran sebagai suatu proses  tempat individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan orang lain (Kotler, 

2001). 

Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa 

hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menetapkan harga menarik, 

mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip 

kepuasan pelanggan (Shinta, 2002). 

2.2.3 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke 

konsumen melalui lembaga pemasaran. Peran lembaga pemasaran sangat 

tergantung dari sistem pasar yang berlaku dan karakteristik barang yang 

dipasarkan. Fungsi saluran pemasaran yaitu melihat dan membandingkan tingkat 

harga di masing-masing lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran itu sendiri 

adalah pedagang yang ikut menyampaikan barang dan jasa produsen ke konsumen 

melalui saluran pemasaran tertentu (Prasetyo, 2008). 

(Yusniawati, et al., 2016) menjelaskan bahwa setiap macam komoditas 

pertanian mempunyai saluran pemasaran yang berbeda antara satu dengan yang 

lain, bahkan satu macam komoditas yang sama mempunyai saluran dari yang 
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paling sederhana sampai dengan saluran yang kompleks. Terdapat tingkatan mata 

rantai saluran pemasaran yaitu:  

a. Saluran Tingkat Nol (Zero Level Marketing) saluran tingkat nol ini lebih 

dikenal juga dengan sebutan saluran langsung. Dikatakan saluran langsung 

karena produsen langsung menjual barangnya kepada konsumen akhir 

sehingga tidak menggunakan perantara lembaga pemasaran.  

b. Saluran Tingkat Satu (One Level Marketing) saluran ini disebut saluran 

tingkat satu karena hanya terdapat satu lembaga perantara.  

c. Saluran Tingkat Dua (Two LevelMarketing) saluran ini disebut saluran 

tingkat dua karena terdapat dua perantara lembaga pemasaran.  

d. menjanjikan nilai superior,dimana setiap perantara terdapat beberapa 

perantara lain, oleh karena itu saluran pemasaran ini disebut sebagai “Multi 

Level Marketing”. saluran ini cocok untuk memasarkan atau menyalurkan 

barang konsumsi dan bukan barang industri. 

2.2.4 Margin Pemasaran 

Margin pemasaran merupakan selisih antara harga jual dan harga beli pada 

setiap lembaga pemasaran yang terkait. Terdapat dua elemen penting dalam 

margin pemasaran terdiri yaitu biaya dan keuntungan pemasaran. Situmorang 

(2015) menyatakan besarnya margin untuk setiap saluran tataniaga dipengaruhi 

oleh volume penjualan serta jarak lokasi pemasaran, panjang pendeknya rantai 

pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran, 

struktur pasar yang dihadapi, besarnya biaya, dan keuntungan yang diperoleh. 
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2.2.5 Distribusi Margin 

(Yusniawati,et al., 2016) menjelaskan bahwa distribusi margin pemasaran 

terdiri dari biaya-biaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran dan 

keuntungan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktifitas pemasaran 

suatu komoditi pertanian. Masing-masing lembaga pemasaran ingin mendapatkan 

keuntungan dari komoditas yang diperdagangkannya. Harga dan keuntungan yang 

dibayarkan maupun yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran pun 

berbeda-beda, perbedaan harga di masing- masing lembaga pemasaran sangat 

bervariasi, tergantung pada tingkat keuntungan yang diambil masing-masing 

lembaga pemasaran. 

2.2.6 Farmer’s share 

Farmer’s share adalah perbandingan harga yang diterima oleh petani 

dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Situmorang (2015) 

menyatakan bahwa besar kecilnya Farmer’s share tidak selalu menunjukkan 

besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh petani. Menurut (Hartitiningtias, 

2015), apabila  farmer’s share <50% maka pemasaran belum efisien  dan apabila 

farmer’s share > 50% maka pemasaran dapat dikatakan efisien. Saluran Tingkat 

Tiga (Three Level Marketing) saluran ini disebut saluran tingkat dua karena 

terdapat dua perantara lembaga pemasaran.Saluran Tingkat Banyak (Multi Level 

Marketing) saluran pemasaran ini disebut saluran yang bertingkat banyak karena 

menggunakan banyak perantara. 
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2.2.7 Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran adalah tujuan yang ingindicapai dalam sebuah kegiatan 

pemasaran terdapat dua pendekatanyang dapat digunakan untuk mengukur 

efisiensi pemasaran, yaitu efisiensi operasional dan efisiensi harga. Pendekatan 

efisiensi operasional seringkalidigunakan karena mempertimbangkan fungsi-

fungsiyang mampu meningkatkan rasio output terhadap input pemasaran. Analisis 

efisiensi pemasaran dengan pendekatan operasional diukur dengan marjin 

pemasaran, farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap biaya. Saluran 

pemasaran dapat diketahui tingkat efisiensinya apabila nilai perbandingan 

keuntungan dengan biaya tersebut dibandingkan dengan nilai pada lembaga 

pemasaran lain dalam satu saluran pemasaran. (Tarigan, 2010) menjelaskan 

bahwa pemasaran dapat dikatakan efisien atau tidak antara lain; 

1. Pemasaran akan semakin efisien jika mampu menyampaikan hasil-hasil dari 

produsen ke konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya. 

2. Pemasaran akan semakin efisien bila mampu mengadakan pembagian yang 

adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir pada semua pihak 

yang ikut serta dalam kegiatan tataniaga. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Terdapat beberapa kendala dialami petani cabai di Desa Kucur yang 
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Masalah lain yang ditemui yakni petani masih membutuhkan fasilitas dari 

pedagang untuk menyalurkan hasil produksi agar produk sampai hingga ke tangan 

konsumen akhir, sebab belum ada wadah atau tempat secara khusus dalam 

memasarkan produk mereka sehingga rantai panjang hal ini menyebabkan harga 

yang diterima petani menjadi tidak efisien. Adanya analisis efisiensi pemasaran 

yang dianalisis menggunakan margin pemasaran, distribusi margin dan farmer’s 

share diharapkan akan dapat menggambarkan bagaimana pemasaran dari 

penjualan cabai rawit hibrida dan non-hibrida serta mengetahui efisiensi dari 

pemasaran tersebut. 

 


