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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait dengan Analisis Saluran Pemasaran dalam 

usahatani digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, 

dicantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

telah meneliti tentang analisis rantai pasok dalam usahatani. 

Kambey dkk (2016)menganalisis Rantai Pasokan (Supply Chain) Kubis di 

Kelurahan Rurukan Kota Tomohonuntuk mengetahui proses produksi, kebutuhan, 

dan sistem rantai pasokan sayuran kubis yang dihasilkan para petani Rurukan di 

Kota Tomohon.Penelitian ini bersifat kualitatif, proses dan sistem tataniaga 

pertanian sayuran kubis di kelurahan Rurukan dan Pasar Tradisional Kota 

Tomohon. Sampel dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan proses produksi sayuran kubis, dilakukan melalui 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen.Petani telah 

berpengalaman dalam pertanian, rata-rata pengalaman menanam kubis diatas 10 

tahun sehingga mereka telah memahami cara bercocok tanam kubis yang baik, 

termasuk pemilihan bibit unggul.Saluran distribusi rantai pasokan menggunakan 

model saluran distribusi sederhana (Model saluran distribusi 1 sampai dengan 3 

tingkat), baik di pasar tradisional, atau di supermarket Kota Tomohon, banyak 

dijual kubis hasil produksi para petani Desa Rurukan Metode penelitian ini 

merupakan kualitatif hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) sistem rantai 

pasok di Kelurahan Rurukan sudah sangat baik dilihat dari segi informasi, serta 
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keuntungan yang di dapat petani; (2) Produk atau hasil panen yang di jual oleh 

para petani berupa sayur kubis yang segar; (3) Hubungan dari petani – pengepul –

pengecer –konsumen terlihat sangat baik dilihat dari informasi serta keterlibatan 

oleh semua pihak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

bagaimanasaluran pemasaran yang terdapat dalam suatu komoditas, serta efisiensi 

pemasaran terhadap komoditas tersebut. Analisis data yang digunakan 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis efisiensi pemasaran. Metode 

pengambilan contoh dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random Sampling 

dan Snowball Sampling 

Budiman (2013)mengavaluasi Kinerja Supply Chain Pada UD. Maju Jaya 

Di Desa Tiwoho Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sampai sejauh mana proses supply chain UD. Maju Jaya di desa 

Tiwoho Kecamatan Wori. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana proses supply 

chain UD. Maju Jaya. Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 

bagaimana rantai pasok yang terdapat dalam suatu komoditas, serta efisiensi 

pemasaran terhadap komoditas tersebut. Analisis data yang digunakan 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis efisiensi pemasaran. Metode 

pengambilan contoh dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random Sampling 

dan Snowball Sampling.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah komoditas yang diteliti serta tempat penelitiannya. Beberapa metode 

pengambilan sampel juga berbeda dalam penelitian ini menggunakan Simple 

Random Sampling dan Snowball Sampling, sedangkan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan Purposive Sampling. 
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Tubagus dkk (2016) meneliti tentang Analisis Rantai Pasokan (Supply 

Chain) Komoditas Cabai Rawit di Kelurahan Kemelembuai Kota Tomohon. 

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana mengetahui mekanisme rantai pasok 

terkait dengan aliran produk, aliran informasi, aliran keuangan serta  bagaimana 

tingkat efisiensi cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai Kota Tomohon. Metode 

penelitiannya adalah termasuk jenis penelitian deskriptif atau dikategorikan dalam 

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei. Sumber data 

dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian komoditi cabai rawit adalah mekanisme rantai pasokan terkait 

dengan aliran produk, aliran informasi, aliran keuangan sudah efisiensi jika dilihat 

dari nilai share keuntungan pada setiap saluran. Aliran produk berupa buah cabai 

rawit yang segar, aliran informasi pada rantai pasok adalah aliran dari petani 

dengan setiap mata rantai yang terlibat dalam rantai pasokan cabai rawit di 

Kelurahan Kumelembuai, dan aliran keuangannya adalah dibedakan menjadi 7 

macam aliran dimana dalam aliran keuangan tersebut, sistem transaksi 

pembayaran   yang  digunakan  selama   proses   distribusi  sangat  mempengaruhi 

kinerja dari setiap mata rantai desa Tiwoho Kecamatan Wori. 

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu sama-sama 

mengkaji tentang bagaimana saluran pemasaran yang terdapat dalam suatu 

komoditas, serta efisiensi pemasaran terhadap komoditas tersebut. Analisis data 

yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dan analisis efisiensi pemasaran. 

Metode pengambilan contoh dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random 

Sampling dan Snowball Sampling. Sesuai dengan tujuan peneliti yaitu :  

(1) mengetahui mekanisme rantai pasok  yang terkait dengan aliran produk, aliran 
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informasi, dan aliran keuangan. (2) mengetahui efisiensi pemasaran saluran 

pemasaran kubis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

komoditas yang diteliti serta tempat penelitiannya. Beberapa metode pengambilan 

sampel juga berbeda dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling 

dan Snowball Sampling, sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan 

Purposive Sampling. 

Ronny Ontama Sihaloho & Darus (2008) meneliti tentang Analisis Saluran 

Pemasaran Kentang dan Kubis yang bertujuan untuk mengetahui saluran 

pemasaran kentang dan kubis oleh gapoktan bermitra dan gapoktan tidak bermitra 

untuk tujuan ekspor, untuk mengetahui fungsi pemasaran yang dilakukan oleh 

lembaga - lembaga yang terlibat dalam pemasaran sayur kentang dan kubis untuk 

tujuan ekspor, untuk mengetahui perbedaan biaya pemasaran, margin tata niaga 

dan distribusinya pada masing-masing lembaga pemasaran sayur kentang dan 

kubis untuk tujuan ekspor, dan untuk mengetahui efisiensi pemasaran untuk setiap 

saluran pemasaran di daerah penelitian danpenentuan daerah penelitian dilakukan 

secara purposive.  

Metode pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling dengan 

sampel sebanyak 60 petani. Lembaga pemasaran yang terlibat ditentukan dengan 

metode penelusuran dimana terdapat 4 sampel gapoktan, 8 sampel pedagang 

pengumpul, dan 2 sampel eksportir. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa saluran pemasaran dimana saluran pemasaran kentang dan 

kubis untuk gapoktan bermitra adalah dari petani kepada Gapoktan dan 

dipasarkan kepada eksportir. Sedangkan saluran pemasaran kentang dan kubis 

untuk gapoktan tidak bermitra dimulai dari petani kepada pedagang pengumpul 



11 
 

dan dipasarkan kepada eksportir. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

gapoktan sebagai penerima margin keuntungan terbesar pada pemasaran kentang 

gapoktan bermitra sedangkan pada pemasaran kubis pada gapoktan bermitra, 

eksportir menerima nisbah margin keuntungan terbesar. Pada permasaran kentang 

oleh gapoktan tidak bermitra, nisbah margin keuntungan terbesar diperoleh 

pedagang pengumpul sedangkan untuk pemasaran kubis eksportir margin 

keuntungan terbesar diperoleh eksportir. Saluran pemasaran kubis dan kentang 

untuk tujuan ekspor pada tingkat gapoktan bermitra dan tidak bermitra di daerah 

penelitian sudah efisien. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan suatu proses proses yang dimulai dari 

pengumpulan sumber daya yang ada dilanjutkan dengan pengelolaan menjadi 

produk jadi untuk selanjutnya didistribusikan dan dipasarkan sampai pelanggan 

akhir dengan  memperhatikan biaya, kualitas, ketersediaan, pelayanan purna jual, 

dan faktor reputasi. Rantai ini melibatkan supplier, manufacturer, dan retailer 

yang saling bersinergis dan bekerja sama satu sama lain secara langsung maupun 

tidak langsung (Tunggal AW, 2009). 

Saluran pemasaran meliputi tidak hanya produsen dan pemasok, tetapi 

juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan sendiri. masing - 

masing organisasi, seperti produsen, rantai pasok mencakup semua fungsi yang 

terlibat dalam menerima dan memenuhi permintaan pelanggan. Fungsi ini 

menyeluruh namun tidak terbatas pada pengembangan produk baru, pemasaran, 
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operasi, distribusi, keuangan, dan layanan pelanggan. Prinsip manajemen rantai 

pasokan pada dasarnya merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas 

yang terkait dengan aliran material/produk, baik dalam suatu organisasi maupun 

antar organisasi. Suatu rantai pasokan merujuk kepada jaringan yang rumit dari 

hubungan di mana organisasi mempertahankan dengan rekan bisnisnya untuk 

mendapatkan sumber produksi dalam mendistribusikan kepada konsumen. 

 Tujuan yang dicapai dari setiap saluran pemasaran adalah untuk 

memaksimalkan nilai dari hasilkeseluruhan. Rantai pasokan dengan terintegrasi 

akan meningkatkan keseluruhan nilai yang dihasilkan dari rantai pasokan tersebut. 

 

2.2.2 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan 

menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul dengan memberikan 

perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, 

sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 

sebenarnya bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis deskriptif ini 

menitik beratkan pada survei lapang dengan observasi dan wawancara serta 

dokumentasi sampel responden. 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan 

dari yang diwawancarai yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh 

peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Wawancara tersebut 
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biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga 

didapat data informatik yang orientik(Tompodung et al.,2016). 

 Observasi merupakan metode ilmiah yang dapat diartikan sebagai 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Suatu penyelidikan yang dilakukan secara 

sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata 

terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu 

terjadi. Perbandingannya metode survey metode observasi lebih obyektif. Metode 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

fenomena yang akan diteliti. Pengamatan atau pemusatan memperhatikan obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap(Ariani dan Dwiyanto 

2013). 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data 

yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa cacatan buku, surat, transkip, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan 

dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan 

data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 

rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun 

menolak hipotesis tersebut (Moleong, 2010).  
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2.2.3Analisis Efisiensi Pemasaran 

 Pemasaran yang efesien merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam 

sistem  pemasaran,  dimana  sistem  pemasarn  memberikan  kepuasan  kepada  

setiap pihak-pihak yang terlibat produsen, konsumen, dan lembaga-lembaga 

pemasaranSudiyono, (2011) menyatakan bahwa efesiensi pemasaran  dapat  

dilakukan pendekatan struktur, keragaan, dan tingkah laku pasar. Upaya  

perbaikanefesiensi pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan output 

pemasaran dan mengurangi biaya pemasaran. Secara  sederhana konsep  efisiensi  

ini didekati dengan rasio output-input suatu proses pemasaran dikatakan efesien 

apabila : 

1. Output tetap konstan dicapai dengan input yang lebih sedikit. 

2. Output meningkat sedangkan input yang digunakan tetap konstan.   

3. Output dan input sama-sama mengalami kenaikan, tapi lajunya 

output lebih cepat dari pada input. 

4. Output dan input  sama mengalami  penurunan, tapi turunnya output lebih  

lambat dari pada input (Sudiyono, 2011). 

 

2.2.4 Margin Pemasaran 

 Marjin adalah perbedaan harga atau selisih harga yang  dibayar  konsumen 

dengan harga yang diterima petani produsen, atau dapat juga dinyatakan sebagai 

nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan pemasaran sejak dari tingkat produsen 

sampai ke titik konsumen akhir. Kegiatan untuk memindahkan barang dari titik 

produsen ke titik konsumen membutuhkan pengeluaran baik fisik maupun materi. 

Pengeluaran yang harus dilakukan untuk menyalurkan komoditi dari produsen ke 

konsumen disebut sebagai biaya tataniaga (Situmorang 2010). 
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Bangun(2010) mendefinisikan marjin pemasaran sebagai perbedaan harga 

di tingkat petani (Pf) dengan harga pedagang pengecer (Pr). Marjin pemasaran 

menjelaskan perbedaan harga dan tidak memuat pernyataan mengenai jumlah 

produk yang dipasarkan. Nilai margin pemasaran (value of marketing margin) 

merupakan perkalian antara marjin pemasaran dengan volume produk yang terjual 

(Pr-Pf) x Qrf yang mengandung pengertian marketing cost dan marketing charge.  

 Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Hal ini 

menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga satu dengan yang lainnya sampai 

ke tingkat konsumen akhir berbeda. Semakin banyak lembaga pemasaran yang 

terlibat, akan semakin besar perbedaan harga antar produsen dengan harga di 

tingkat konsumen. Besarnya marjin pemasaran pada suatu saluran pemasaran 

tertentu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari marjin pada masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat (Bangun, 2010).  

Kurniawan dkk (2013) menyatakan bahwa menarik kesimpulan dapat 

dilakukan dengan melihat share. Nilai dari share tersebut yang berkaitan dengan 

penerimaan nilai sebagai timbal balik dari kontribusi yang diberikan oleh masing-

masing saluran pemasaran ini, dimana metodeuntuk menguji hipotesis tentang 

efisiensi pemasaran digunakan analisis efisiensi pemasaran dan analisis margin 

pemasaran pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a) EP sebesar 0–  50% maka saluran pemasaran efisien 

b) EP lebih besar dari 50% maka saluran pemasaran kurang efisien. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai efisiensi pemasaran 

(EP). Nilai efisiensi pemasaran ini dilihat dengan membandingkan nilai efisiensi 

pemasaran pada tiap-tiap saluran pemasaran. Apabila nilai EP suatu saluran 
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pemasaran lebih kecil dari nilai EP saluran pemasaran lainnya, maka saluran 

pemasaran tersebut dikatakan memiliki efisiensi  pemasaran yang lebih tinggi 

daripada saluran pemasaran lainnya. 

Adapun bagian biaya pada distribusi margin dalam melaksanakan fungsi 

pemasaran ke-i oleh lembaga pemasaran ke-j adalah: 

Sbij = 
   

      
        

Sedangkan keuntungan lembaga pemasaran ke-j adalah: 

 Skj = 
    

  
        

Keterangan :  

 Sbij : bagian biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lembaga 

ke-j(%)  

 Cij : biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lembaga ke-j 

(rupiah) 

 Pr : harga di tingkat pengecer (rupiah) 

 Pf  : harga di tingkat petani (rupiah) 

 Πij : keuntungan lembaga pemasaran ke-j (rupiah) 

 Skj : persentase keuntungan lembaga pemasaran ke-j (%)  
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sebuah saluran pemasaran terdiri dari semua pihak yang terlibat, baik 

langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. 

Saluran pemasaran meliputi tidak hanya produsen dan pemasok, tetapi juga 

pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan sendiri. organisasi, seperti 

produsen, rantai pasok mencakup semua fungsi yang terlibat dalam menerima dan 

memenuhi permintaan pelanggan. Fungsi ini menyeluruh namun tidak terbatas 

pada pengembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan 

layanan pelanggan.  
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