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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Arbinissa Mayzura (2014) Analisis margin dan efisiensi pemasaran susu 

segar, susu pasteurisasi dan yogurt pada berbagai saluran margin (Survei pada 

Pemasaran Produk KPSBU, Lembang). Analisis data menggunakan analisis biaya 

dan margin. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua tipe saluran pada 

pemasaran susu segar, tipe I: Produsen - Konsumen - Akhir (Jalur: Lembang-

Lembang) dan Produsen - Konsumen - Perantara (Jalur: Lembang-Lembang, 

Subang, Bandung, Jakarta, Karawang), tipe II: Produsen - Pengecer - Konsumen 

Akhir (Jalur: Lembang Bandung, Subang Bandung, Subang). Pemasaran yogurt 

180 ml terdiri dari tipe I: Produsen - Konsumen - Akhir (Jalur: Lembang-

Lembang) dan tipe II: Produsen - Pengecer - Konsumen akhir (Jalur: Lembang 

Bandung, Subang Bandung, Subang). Pemasaran susu pasteurisasi 150 ml 

memiliki saluran tipe I: Produsen - Konsumen - Akhir (Jalur: Lembang-Lembang, 

Bandung, Jakarta), begitu pula yogurt 1 liter, tipe I: Produsen - Konsumen - Akhir 

(Jalur: Lembang-Lembang) dan Produsen - Konsumen - Perantara (Jalur: 

Lembang-Lembang, Bandung). Saluran tipe I tidak diteliti karena saluran tersebut 

tidak memiliki perantara.Saluran tipe II pada susu segar dan yogurt 180 ml masing-

masing memiliki rata-rata margin Rp 4.500,00 /liter dan Rp 833,33 /cup, 
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keuntungan Rp. 3.850,00 /liter dan Rp. 375,91 /cup, biaya pemasaran Rp. 650,00 

/liter dan Rp.457,42 /cup. Bagianharga yang diterima produsen pada saluran tipe 

II susu segar dan yogurt 180 ml masing-masing 52,63% dan 78,26%, sehingga 

saluran tipe II pada yogurt lebih efisien. 

Kristoro (2014) dengan judul Analisis Profit Marjin Susu Sapi Perah Di 

Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.  Data dianalisis secara deskriptif 

terhadap pola margin, margin pemasarandihitung dengan nilai prosentase marjin 

pemasaran dan bagian yang diterima produsen. Hasil penelitian yaitu di 

Kecamatan Limpung terdapat dua saluran margin, yaitu Pertama; Peternak ke KUD, 

KUD ke industri pengolahan susu, Industri pengolahan susu ke konsumen ; 

kedua, Peternak ke Konsumen. Margin pemasaran tertinggi pada Susu sapi 

perah tertinggi terjadi pada pengrajin/pengolah (Rp.4.250), Peternak ke KUD (Rp. 

50), KUD ke Pengelolah susu (Rp. 200) dan pola yang kedua Peternak Ke Konsumen (Rp. 

2.110).Saran dalam penelitian ini yaitu; (1) Dalam pola saluran margin yang di gunakan 

di Kecamatan Ungaran Barat dan Timur Keuntungan terbesar di nikmati oleh industry 

pengolah susu (IPS) Bila peternak menjual hasil produksinya ke KUD. Diharapkan 

pemerintah dapat mengontrol Industry pengolah susu agar tidak menentukan harga 

terlalu rendah. (2) Dari perhitungan biaya dan manfaat usah sapi perah di Kecamatan 

Ungaran Barat dan Timur di Kabupaten Semarang layak untuk dilakukan. Dengan beban 

biaya yang harus di tanggung oleh para peternak masih tinggi,sehingga ke untungan yang 

diperoleh masih sedikit. 

Selanjutnya hasil penelitian (Elly Jumiati, 2013) dengan judul Analisis 

saluran pemasaran dan marjin pemasaran kelapa dalam di Daerah Perbatasan 
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Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua saluran 

pemasaran kelapa dalam di lokasi penelitian, yaitu saluran I: peternak-pedagang 

pengumpul desa/kecamatan-pedagang pengumpul antar kabupaten/kota-

konsumen, dan saluran pemasaran yang ke II: peternak - pedagang pengumpul 

desa/kecamatan, pengumpul antar kabupaten/kota, pedangan pengecer-konsumen. 

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, margin marjinnya belum merata, harga yang 

diterima peternak masih rendah, ratio keuntungan dan biaya bervariasi. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Margin Pemasaran 

Margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang diterima oleh 

peternak produsen dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen akhir. 

Besar kecilnya perbedaan harga ditingkat konsumen akhir akan dipengaruhi oleh: 

banyak lembaga pemasaran yang ikut dalam proses pemasaran, panjang atau 

pendeknya saluran yang dilalui dan jarak pasar, Nurlan F (1986). Menurut Khol 

dan Uhl dalam (Akitasan, 2004) mendefinisikan marjin pemasaran merupakan 

rasio antara nilai tambah yang diperoleh pelaku pemasaran tertentu dan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen. Sementara itu (Downey, 1981) margin pemasaran 

adalah perbedaan antara harga penjualan produk pada dua tahapan yang berurutan 

dalam saluran margin pemasaran produk yang bersangkutan. Berdasarkan 
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beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa margin pemasaran 

merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima setiap 

lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran 

mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. 

Faktor yang mempengaruhi besarnya kecilnya margin tata pemasaran 

antara lain banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran produk 

tersebut, atau panjang produk yang dilalui untuk mencapai pasar. Menurut Rashit 

dan Caudry dalam Basirun dkk (1991) mengumumkan bahwa ada dua unsur yang 

mempengaruhi margin pemasaran , yaitu:1) biaya yang dikeluarkan untuk 

menjalankan fungsi tata niaga seperti mengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

pengepakan, pengangkutan dan lain-lain, 2) besar keuntungan dari pasar-pasar 

perantara atau keuntungan pedagang perantara. Selanjutnya Buse dan Brandow 

dalam Basirun dkk (1991) telah melakukan penelitian tentang hubungan antara 

volume, biaya dan harga terdapat margin dengan menggunakan ordinary square 

regrestion. Dimana dari hasil ketiga variable yang diteliti memperlihatkan 

pengaruh yang signifikan terhadap margin tata niaga pemasaran. 

Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima oleh peternak.  Margin ini akan diterima 

oleh lembaga tataniaga yang terlibat dalam proses pemasaran tersebut.  Makin 

panjang margin pemasaran (semakin banyak lembaga yang terlibat) maka semakin 

besar margin pemasarannya (D. M, 2015) Margin pemasaran merupakan 

perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 
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peternak.  Komponen margin pemasaran ini terdiri dari biaya-biaya yang 

diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi 

pemasaran yang disebut biaya pemasaran (Sudioyono, 2002).Ramadhan (2009) 

mengatakan bahwa, margin pemasaran dapat didefinisikan dengan dua cara yaitu: 

1) margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan 

konsumen dengan harga yang diterima peternak, 2) margin pemasaran merupakan 

biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan 

penawaran dari jasa-jasa penawaran. 

Kamaludin, (2009) berpendapat bahwa, margin pemasaran dapat 

didefenisikan dengan dua cara, yaitu: (1) margin pemasaran merupakan selisih 

antara harga yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima peternak. 

(2) margin pemasaran merupakan biaya dari balas jasa pemasaran Menurut 

(Daniel, 2015) margin pemasaran adalah selisih antara harga yang di terima 

produsen dengan harga yang di bayarkan oleh konsumen.Marjin pemasaran 

ditentukan oleh sifat produk, selera dan preferensi konsumen, memperhatikan jasa-

jasa pemasaran (kualitas yang tinggi, pembungkusan dan lain-lain) dan masalah 

penjualan yang berkaitan dengan pemasaran. 

Marjin pemasaran dalam teori harga diasumsikan bahwa penjual dan 

pembeli bertemu langsung, sehingga harga hanya ditentukan oleh kekuatan 

penalaran dan permintaan secara agregat. Dengan demikian disimpulkan tidak ada 

perbedaan antara harga di tingkat peternak dengan harga ditingkat pengecer atau 

konsumen akhir. Bedasarkan penelitian-penelitian dari ilmu ekonomi pertanian, 
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ternyata terdapat perbedaan harga di tingkat pengecer (konsumen akhir) dengan 

harga di tingkat peternak. Perbedaan ini disebut marjin pemasaran. Marjin dapat 

dibedakan menjadi dua cara, yaitu : 

1. Marjin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan 

konsumen dengan harga yang diterima peternak. 

2. Marjin pemasaran merupakan biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan 

sebagai akibat prmintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran. 

Definisi kedua ini dikemukakan oleh aite dan Trelogan (1951). 

Komponen marjin pemasaran terdiri dari : 1) biaya-biaya yang diperlukan 

lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang 

disebut biaya pemasaran atau biaya fungsional (functional cost ); dan 2) 

keuntungan (profit) lembaga pemasaran. Apabia dalam pemasaran suatu produk 

pertanian, terdapat lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran. 

Dengan menggunakan definisi pertama yang menyebutkan bahwa 

marjin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen 

dengan harga yang diterima peternak, maka lebih lanjut dapat dianalisa sebagai 

berikut: Harga yang dibayarkan konsumen merupakan harga ditingkat pengecer, 

yaitu merupakan perpotongan antara kurva permintaan primer ( primary demand 

curve ) dengan kura penawaran turunan ( derived supply curve ). Sedangkan harga 

ditingkat peternakpeternak merupakan potongan antara kurva permintaan turunan 

(derived demand curve) dengan kurva penawaran primer (primary supply curve). 

Komponen margin terdiri dari dua bagian, yaitu: 
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1. Biaya-biaya yang diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan 

fungsi-fungsi pemsaran, yang disebut dengan biaya pemasaran atau biaya 

fungsional (functional cost) 

2. Keuntungan (profit) lembaga pemasaran. 

Marjin pemasaran adalah perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam 

sistem pemasaran atau perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen dan 

jumlah yang diterima produsen atas produk pertanian yang diperjualbelikan. 

Selain secara verbal, marjin pemasaran dapat dinyatakan secara matematis dan 

secara grafis. Produk referensi merupakan titik awal yang menunjukkan 1 

kilogram dari produk yang dijual kepada konsumen, misalnya peternak perlu 

menyediakan 1,11 kilogram tomat untuk menyediakan 1 kilogram dari produk 

referensi karena 10 persen dari produk yang dijual telah hilang/rusak dalam 

proses pemasaran. Ada tiga metode untuk menghitung marjin pemasaran yaitu: 

a. Memilih dan mengikuti saluran pemasaran dari komoditi spesifik, 

b. Membandingkan harga pada berbagai level pemasaran yang berbeda 

Mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor tiap jenis 

pedagang. Masaing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan. Marjin 

pemasaran menurut jenisnya dibedakan menjadi marjin absolut, persen marjin 

dan kombinasi antara marjin absolut dan persen marjin. Persentase bagian 

marjin merupakan suatu pengelompokan yang digunakan secara populer pada 

serangkaian angka yang menunjukkan marjin absolut dari berbagai tipe 

pedagang atau berbagai fungsi pemasaran yang berbeda, dibagi dengan harga 
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eceran. Komponen biaya pemasaran berdasarkan berbagai kegiatan pemasaran 

yang umumnya dilakukan meliputi biaya persiapan dan pengepakan, biaya 

handling, biaya processing, biaya modal, pungutan-pungutan, komisi dan 

pembayaran tidak resmi. Margin pemasaran atau margin tataniaga 

menunjukkan selisih harga dari dua tingkat rantai pemasaran. Margin 

pemasaran adalah perubahan antara harga peternak dan harga eceran (retail). 

Margin pemasaran hanya merepresentasikan perbedaan harga yang dibayarkan 

konsumen dengan harga yang diterima peternak, tetapi tidak menunjukkan 

jumlah kuantitas produk yang dipasarkan.  

Margin pemasaran merupakan penjumlahan antara biaya tataniaga dan 

margin keuntungan.  Nilai margin pemasaran adalah perbedaan harga di kedua 

tingkat sistim pemasaran dikalikan dengan kuantitas produk yang dipasarkan. 

Cara perhitungan ini sama dengan konsep nilai tambah (value added). 

Pengertian ekonomi nilai margin pemasaran adalah harga dari sekumpulan jasa 

pemasaran /tataniaga yang merupakan hasil dari interaksi antara permintaan dan 

penawaran produk-produk tersebut. Oleh karena itu nilai margin pemasaran 

dibedakan menjadi dua yaitu marketing costs dan marketing charges. Biaya 

pemasaran terkait dengan tingkat pengembalian dari faktor produksi, sementara 

marketing charges berkaitan dengan berapa yang diterima oleh pengolah, 

pengumpul dan lembaga tataniaga. Margin tataniaga terdiri dari tiga jenis 

yaitu absolut, persentase dan kombinasi. Margin pemasaran absolut dan 

persentase dapat menurun, konstan dan meningkat dengan bertambahnya 
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kuantitas yang dipasarkan. Hubungan antara elastisitas permintaan di tingkat 

rantai tataniaga yang berbeda memberikan beberapa kegunaan analisis.  

2.2.2 Harga 

Menurut Swastha (2009:185) harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayannya. Biasanya para pemasar menetapkan 

harga untuk kombinasi antara:  

a. Barang /jasa spesifik yang menjadi objek transaksi  

b. Sejumlah layanan pelengkap  

c. Manfaat memuaskan kebutuhan yang diberikan produk bersangkutan. 

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan 

bagian penting dari baurn pemasaran yang digunakan untuk memperoleh 

barang atau jasa serta memanfaatkannya dengan sejumlah uang tertentu.. 

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan, karena 

penetapan harga ini bukanlah kekuasaaan atau kewenangan yang mutlak dari 

seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan 

hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkannya. 

Peranan penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan 

persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas. 

Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi 
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perusahaan di pasar, disamping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan 

perusahaan. 

Dimensi dalam harga menurut (M.A, 2015) yaitu :  

a. Kualitas produk  

b. Tingkat persaingan  

c.  Kegiatan promosi  

Menurut Tjiptono Fandy, (2009)  ada beberapa strategi menetapkan harga 

berdasarkan nilai yaitu:  

a. Discounting  

Yaitu menawarkan diskon atau potongan harga untuk mengkomunikasikan 

kepada para pembeli yang sensitive terhadap harga bahwa mereka 

mendaptkan nilai yang diharapkan.  

b. Odd pricing  

Yakni mentapkan harga sedemikian rupa sehingga membuat 

konsumen mempersepsikan bahwa mereka mendapatkan harga lebih 

murah. Caranya adalah dengan menggunakan satuan “ganjil” tertentu, 

seperti Rp 9.750,00 (mendekati Rp 10.000,00) dan Rp 88.975,00 

(mendekati Rp 89.000,00)  

c. Synchro-pricing  

Yaitu menggunakan harga untuk mengelola permintaan akan jasa melalui 

pemahaman atas sensitivitas pelanggan terhadap harga. Dalam sejumlah 

industri jasa, seperti jasa telepon interlokal, bis kota, hotel, dan bioskop. 
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Permintaan berfluktuasi sepanjang waktu, sehingga menimbulkan masalah 

kapasitas menganggur saat permintaan sepi dan kekurangan kapasitas di saat 

periode permintaan puncak. Sesuai dengan namanya, Synchro- pricing 

bertujuan untuk menyelaraskan permintaan dengan penawaran. Secara garis 

besar, terdapat empat alternatif synchro-pricing yang biasa diterapkan 

perusahaan jasa yaitu:  

a. Place differentials, yaitu menetapkan harga berbeda untuk lokasi 

berbeda, contohnya kursi dibaris depan untuk pertunjukkan konser dan 

pertandingan tinju, serta kamar hotel yang menghadap pemandangan laut 

biasanya dihargai lebih mahal dikarenakan lokasi strategisnya dimata 

pelanggan.  

b. Time differentials, yaitu variasi harga didasarkan pada saat (waktu) 

konsumsi jasa dilakukan. Contohnya tarif interlokal setelah pukul 23.00 

sampai pukul 06.00 dan hari libur jauh lebih murah dibandingkan pada 

jam-jam sibuk.  

c. Quantity differentials, yaitu memberikan potongan harga untuk 

pembelian jasa dalam kuantitas besar, contohnya diskon korporat untuk 

hotel, penerbangan, persewaan mobil, dan penayangan iklan TV atau 

radio.  

d. Differentials as incentives, yaitu harga lebih murah ditawarakan kepada para 

klien baru atau klien saat ini dengan harapan bisa mendorong mereka agar 
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menjadi pengguna rutin atau pengguna yang lebih sering memakai jasa 

perusahaan.  

e. Penetratin pricing  

Yaitu menetapkan harga murah untuk suatu jasa baru dengan tujuan mendorong 

percobaan produk dan pemakaian lebih luas.  

Menurut (Sopiah & Syihabudhin, 2008) penetapan harga memiliki 

beberapa tujuan antara lain:  

a. Pembentukan citra seperti sebagai market leader yang mampu menentukan 

price leader. 

b. Percepatan penjualan . 

c. Perlindungan atas ancaman pesaing yang kerap memainkan harga, 

meningkatakan daya saing melalui harga “miring” dan lain-lain.  

Sedangkan menurut Adrian Payne yang dikutip oleh Sunyoto  (2014: 132) 

tujuan penetapan harga antara lain :  

a. Bertahan  

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tidakan-tindakan yang 

meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi  pasar yang 

tidak menguntungkan.Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup 

perusahaan.  

b. Memaksimalkan laba. 

c. Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode tertentu.  

d. Memaksimalkan penjualan. 
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e. Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan 

penjualan pada harga awal yang merugikan.  

f. Prestise. 

g. Tujuan penetapan harga disini adalah untuk memosisikan jasa perusahaan 

tersebut sebagai produk yang eskslusif.  

h. Pengembangan atas invertasi (ROI). 

i. Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas 

investasi (Return On Investment) yang diinginkan. 

2.2.3 Saluran Pemasaran 

Keputusan mengenai saluran margin dalam pemasaran adalah merupakan 

salah satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang 

dipilih akan mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran yang lainnya. Dalam 

rangka untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen 

maka perusahaan harus benar-benar memilih atau menyeleksi saluran margin 

yang akan digunakan, sebab kesalahan dalam pemilihan saluran margin ini dapat 

menghambat bahkan dapat memacetkan usaha menyalurkan barang atau jasa 

tersebut, 

Menurut (Kotler, 1991) saluran margin adalah sekelompok perusahaan 

atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu 

memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari 

produsen ke konsumen. Definisi yang lebih luas mengenai saluran margin adalah 
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yang dikemukakan oleh C. Gleen WaIters sebagai berikut: Saluran margin adalah 

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara 

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu. 

Mengelola  saluran perantara terdapat strategi pemasaran dorong ( push 

strategy ) dan strategi tarik ( pull strategy ). Strategi dorong dilakukan dengan 

cara menggunakan tenaga penjualan, uang, promosi dagang atau sarana lain yang 

diberikan produsen kepada perantara agar membawa, mempromosikan dan 

menjual produk mereka kepada konsumen. Strategi ini digunakan oleh produsen 

yang memiliki produk berloyalitas rendah, produk menjadi barang impuls,  dan 

konsumen melakukan pilihan di toko. Sementara strategi tarik adalah strategi 

yang dijalankan produsen dengan menggunakan iklan, promosi, dan bentuk 

komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen sehingga pada akhirnya konsumen 

tersebut membeli produk ke perantara. Strategi ini digunakan produsen yang 

sudah memiliki produk dengan loyalitas merk yang tinggi, konsumen mampu 

menerima perbedaan merk, dan konsumen sudah memilih merk produk tersebut. 

Saluran pemasaran, perusahaan memberikan sejumlah kendali tentang 

cara ataupun  kepada siapa  mitra saluran atau perantara menjual produk. 

Produsen menggunakan perantara bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan 

efektivitas yang lebih besar dalam membuat  barang tersedia secara luas sehingga 

dapat diakses oleh  pasar sasaran.  Peran perantara disini adalah untuk mengubah 

pilihan produk yang dibuat oleh produsen menjadi pilihan produk yang 
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diinginkan konsumen serta mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang 

menguntungkan. Produsen membuat pilihan produk yang sempit dengan jumlah 

yang besar. Sedangkan konsumen menginginkan pilihan produk yang luas 

dengan jumlah yang kecil. Anggota pemasaran membeli produk dengan skala 

yang besar dari banyak produsen dan memecahnya menjadi jumlah yang lebih 

kecil dan dengan pilihan yang luas bagi konsumen. Anggota pemasaran juga 

menjembatani kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan utama yang 

memisahkan barang dan jasa dari konsumen yang akan menggunakanya. 

Fungsi utama anggota saluran pemasaran adalah untuk menyediakan link 

antara produsen dan konsumen. Selain membantu menyelesaikan transaksi antara 

lain : 

a. Informasi : anggota saluran pemasaran dapat mengumpukan 

informasi  tentang  pelaku dan kekuatan dalam lingkungan pemasaran 

kemudian menmarginkanya kepada sistem intelejen pemasaran ataupun 

sebagai acuan atau data untuk riset pemasaran yang diperlukan untuk 

perencanaan ataupun pengembangan pemasaran. 

b. Promosi : anggota saluran pemasaran merupakan media promosi, 

bagaimana mereka menyebarkan dan mengembangakan komunikasi 

persuasif kepada konsumen tentang suatu penawaran. 

c. Kontak : anggota pemasaran berperan menemukan dan berkomunikasi 

dengan pembeli prospektif. 
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d. Mencocokan : membentuk dan menyesuaikan penawaran agar sesuai 

dengan permintaan konsumen. 

e. Negosiasi : bagaimana anggota pemasaran dan konsumen melukan 

tawar-menawar harga  dan syarat pengalihan kepemilikan produk 

hingga mencapai titik sepakat. 

Fungsi lain dari saluran pemasaran adalah : 

a. Margin Fisik : saluran dapat memindahkan atau mengirimkan barang dan 

menyimpan barang 

b. Pendanaan : anggota saluran mendapatkan dan menggunakan dana 

tersebut untuk menutup biaya kegiatan penmarginan produk 

c. Pengambilan resiko: bagaimana anggota pemasaran dapat menganalisis 

resiko pemasaran barang. 

Saluran pemasaran langsung pastilah dapat dipahami dengan mudah 

karena saluran pemasaran ini tidak melibatkan pihak pihak lain dalam 

pelaksanaan kegiatan penjualan produk, namun saluran pemasaran tidak 

langsung dan saluran pemasaran ganda melibatkan pihak perantara saat 

melakukan penjualan suatu produk. Berdasarkan tiga macam saluran pemasaran 

tersebut, tingkatan saluran pemasaran dapat dibedakan menjadi empat tingkatan 

saluran pemasaran sebagai berikut: 

1. Saluran pemasaran tingkat nol (zero level channel) 

Pada saluran pemasaran jenis ini, pihak produsen atau perusahaan melakukan 

kegiatan penjualan suatu produk langsung kepada konsumen akhir tanpa 
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perantara pihak lainnya. Saluran pemasaran tingkat nol (zero level channel) 

merupakan jenis saluran pemasaran langsung dan umumnya dipakai si pelaku 

usaha tingkat kecil dan menengah yang skala bisnis dan pasarnya masih kecil. 

2. Saluran pemasaran tingkat satu (one level channel) 

Pada saluran pemasaran jenis ini, pihak produsen atau perusahaan melakukan 

kegiatan penjualan suatu produk secara tidak langsung kepada konsumen akhir, 

pihak produsen atau perusahaan melakukan penjualan suatu produk kepada 

perantara (setara pengecer) dan selanjutnya perantara tersebut yang melakukan 

penjualan suatu produk kepada konsumen akhir. Saluran pemasaran tingkat 

satu (one level channel) merupakan jenis saluran pemasaran tidak langsung dan 

biasanya digunakan oleh pelaku usaha menengah. 

3. Saluran pemasaran tingkat dua (two level channel) 

Pada saluran pemasaran jenis ini, pihak produsen atau perusahaan melakukan 

kegiatan penjualan suatu produk secara tidak langsung kepada konsumen akhir, 

pihak produsen atau perusahaan melakukan penjualan suatu produk kepada 

perantara (setara grosir) dan perantara tersebut melakukan penjualan suatu 

produk kepada perantara turunannya (setara pengecer) dan terakhir penjualan 

produk ke pelanggan akhir. Saluran pemasaran tingkat dua (two level channel) 

merupakan jenis saluran pemasaran tidak langsung dan biasanya digunakan 

oleh pelaku usaha menengah dan besar yang cakupan bisnis dan pasarnya sudah 

kompleks. 
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4. Saluran pemasaran tingkat tiga (three level channel) 

Pada saluran pemasaran jenis ini, pihak produsen atau perusahaan melakukan 

kegiatan penjualan suatu produk secara tidak langsung kepada konsumen akhir, 

pihak produsen atau perusahaan melakukan penjualan suatu produk kepada 

perantara (distributor besar) dan perantara tersebut melakukan penjualan suatu 

produk kepada perantara turunannya (setara grosir) dan perantara turunannya 

tersebut melakukan penjualan suatu produk kepada perantara turunannya lagi 

(setara pengecer) dan barulah kemudian penjualan suatu produk dilakukan ke 

pelanggan. Tingkatan saluran pemasaran ini merupakan jenis saluran 

pemasaran tidak langsung dan biasanya digunakan oleh pelaku usaha besar 

yang cakupan bisnis dan pasarnya sudah komplek. Sedangkan untuk jenis 

saluran pemasaran ganda, strategi saluran pemasaran yang digunakan adalah 

gabungan antara saluran pemasaran tingkatan nol (zero level channel) dengan 

saluran pemasaran tingkat selanjutnya seperti saluran pemasaran tingkat satu 

(one level channel), saluran pemasaran tingkat dua (two level channel) dan 

saluran pemasaran tingkat tiga (three level channel). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir penelitian merupakan alur penelitian yang akan dilakukan, 

dimana dalam penelitian ini akan dilakukan analisis margin pemasaran susu sapi 
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di Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Adapun kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat disajikan pada bagan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan bagan 1 maka dapat diketahui saluran pemasaran susu sapi di 

Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dimana dalam aktivitas pemasaran produk 

susu yang dihasilkan terbagi menjadi tiga dalam hal ini peternak menjual secara 

langsung kepada pengepul, peternak kepada KUD dan peternak secara langsung 

kepada Nestle. Adanya perbedaan dalam penggunana saluran margin tersebut 

maka akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang akan diperoleh peternak. 

 

Peternak susu sapi di Kecamatan 
Puspo Kabupaten Pasuruan 

Pengepul 

KUD 

Nestle 
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