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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh supriatna dan majalengka  membahas 

mengenai analisis Pemasaran Mangga “Gedong Gincu” (Studi kasus di 

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

menggambarkan mekanisme rantai tataniaga manga, mempelajari karakteristik 

dari pelaku lembaga pemasaran dan menganalisis margin tataniaga buah 

mangga. Penelitian ini menggunakan metoda survai yaitu data primer 

dikumpulkan dari 50 petani yang diambil secara acak (Random Sampling) dan 

pada pelaku lembaga pemasaran buah mangga menggunakan metode snowball 

sampling. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa buah Gedong 

Gincu dipasarkan dalam bentuk grade A/B dan grade C (non grade). Pemasaran 

grade A/B melalui dua saluran, yaitu : 

1. Saluran pemasaran pertama:  

     -      

   

  

  Gambar 2.1 Saluran pemasaran pertama buah mangga”Gedong Gincu” 

2. Saluran pemasaran kedua:  

 

 

 

   Gambar 2.2 Saluran pemasaran kedua buah manga”Gedong Gincu” 

Pedagang besar Agen 

Petani Pengumpul Pedagang besar Agen 

Petani Pengumpul 

Toko 

Buah 
Konsumen 

Suplayer supermarket Konsumen 
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3. Saluran pemasaran ketiga : 

 

 

 

Gambar 2.3 Saluran pemasaran ketiga buah manga”Gedong Gincu” 

Penelitian tersebut mendapatkan hasil Marjin pemasaran sebagai berikut : 

saluran pertama Rp.10.920,-/kg, berasal dari pedagang besar yaitu hasil marjin 

sebesar (48,1%), toko/kios sebesar (35,4%), agen sebesar (14,2%) dan  pengumpul 

sebesar (2,3%). Marjin pemasaran saluran kedua pada pemasaran sebesar 

Rp.15.000,-/kg, berasal dari pedagang besar yaitu (34,9%), suplayer sebesar 

(26,6%), supermarket sebesar (26,6%), agen sebesar (10,2%) dan pengumpul 

sebesar (1,7%). Perolehan keuntungan pedagang besar lebih tinggi dibandingkan 

agen, yaitu masing-masing Rp.3.350,-/kg dan Rp.1.460,-/kg (Supriatna & 

Majalengka, 2010). 

Penelitian ini dilakukan oleh maysaroh yang membahas mengenai Analisis 

Pemasaran Hasil Tangkapan Lobster (Panulirus Sp) di Tempat Pelelangan ikan 

(TPI) Se-Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk 

menganalisis bentuk distribusi, margin pemasaran, keuntungan dan menganalisis 

efisiensi pada masing-masing lembaga pemasaran. Penelitian menggunakan 

metode deskriptif dan pengambilan sampel menggunakan metode accidental 

sampling. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat bentuk saluran 

distribusi pada setiap TPI terdapat 2 saluran yaitu: 

1. Saluran pemasaran pertama : 

  

 Gambar 2.4 Saluran pemasaran pertama lobster 

Petani Pengumpul Pedagang besar Pedagang besar 

tradisional 

Produsen Pedagang pengempul konsumen 

konsumen 
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2. Saluran pemasaran kedua : 

 

Gambar 2.5 Saluran pemasaran kedua lobster 

Margin pemasaran pada saluran kedua di semua TPI dari pedagang 

pengumpul mendapatkan hasil sama yaitu sebesar Rp. 50.000,-/kg. Margin 

pemasaran pada saluran pertama di TPI Gunungkidul komoditas Lobster batu 

antara Rp.15.000,- /kg sampai Rp.25.000,-/kg, sedangkan hasil pemasaran pada 

Lobster pasir antara Rp. 20.000,-/kg sampai Rp. 30.000,-/kg. Hasil  nilai efisiensi 

pemasaran yang paling efisien yaitu pada saluran kedua, karena nilai efisiensi pada 

saluran kedua mendapatkan hasil lebih kecil dibandingkan nilai efisiensi saluran 

pertama (Maisyaroh et al., 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh ira septiara dalam penelitiannya membahas 

mengenai Analisis Pemasaran Ikan Mas Koki (Carassius auratus) di Kelompok 

Pembudidaya Ikan Kalapa Ciung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran ikan mas koki yang 

paling efisiensi dan untuk mengetahui bentuk struktur pasar yang ada di kelompok 

pembudidaya ikan kalapa ciung. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan 

metode survey dan pada pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan pada saluran pemasaran 

kedua memiliki tingkat efisiensi dengan market share sebesar 44% dan tingkat 

efisiensi terendah pada saluran pemasaran kedua yaitu dengan market share 

sebesar 5,56% (Ira septiara, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh djoko kustionomembahas mengenai Analisis 

Efisiensi Pemasaran Jeruk manis (Marketing Efficiency Analysis of Sweet 

Produsen Pedagang pengumpul Eksportir 
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Orange). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menaganlisis berbagai saluran 

pemasaran dan fungsi-fungsi pemasaran yang ada pada komoditas jeruk manis di 

daerah penelitian, menaganalisis tingkat efisiensi pemasaran jeruk manis melalui 

analisis marjin pemasaran, pendekatan efisiensi harga dan operasional pada 

masing-masing saluran pemasaran di daerah penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode non probability sampling yaitu menggunakan metode 

snowball sampling. Berdasarkan penelitian tersebut mendapatkan hasil penelitian 

yaitu analisis efisiensi pemasaran dengan menggunakan pendekatan analisis 

efisiensi harga pada lembaga pemasaran jeruk manis di daerah penelitian sudah 

dapat dikatakan efisien. Hasil tersebut dilihat dari rata-rata biaya yang dikeluarkan 

masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan selisih harga yang didapat oleh 

setiap lembaga pemasaran jeruk manis, sedangkan analisis efisiensi operasional 

pada fungsi transportasi telah tercapai pada setiap saluran pemasaran jeruk manis. 

Hasil ini didapat dikarenakan rata-rata kapasitas angkut di masing-masing lembaga 

pemasaran sudah sesuai dengan kapasitas angkut normalnya. Pemasaran jeruk 

manis terapat  2 saluran pemasaran di Desa Selorejo, pada setiap saluran pemasaran 

terdapat lembaga pemasaran yang berperan menyampaikan komoditas jeruk dari 

tangan petani sampai ke konsumen akhir. Panjang pendeknya saluran pemasaran 

ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya, 

sehingga menyebabkan margin keuntungan yang diterima masing-masing lembaga 

pemasaran menjadi berbeda. Semakin pendek saluran pemasaran berarti harga 

yang diterima konsumen semakin rendah, demikian sebaliknya semakin panjang 

saluran pemasaran maka harga yang diterima konsumen semakin tinggi. 

Penjelasan mengenai saluran pemasaran jeruk manis di Desa Selorejo, Kecamatan 
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Dau, Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :(Djoko 

Koestiono, 2010). 

1. Saluran pemasaran pertama : 

 

 Gambar 2.6 Saluran pemasaran pertama jeruk manis 

2. Saluran pemasaran kedua : 

 

Gambar 2.7 Saluran pemasaran kedua jeruk manis 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Ikan Mujair 

Ikan mujair merupakan jenis ikan yang dapat dikonsumsi masyarakat dan 

hidup di air tawar, bentuk badan pipih dengan warna abu- abu, coklat atau hitam. 

Ikan ini berasal dari perairan Afrika. Ikan mujair pertama kali di Indonesia 

ditemukan oleh bapak Mujair tepatnya di muara sungai Serang pantai selatan Blitar 

Jawa Timur pada tahun 1939. Ikan mujair mempunyai toleransi yang besar terhadap 

kadar garam/salinit as. Jenis ikan ini memiliki kecepatan pertumbuhan yang relatif 

lebih cepat, tetapi setelah mencapai tahap dewasa percepatan pertumbuhan ikan ini 

akan menurun. Panjang maksimum yang dapat dicapai ikan mujair adalah 40 cm.  

Klasifikasi ikan mujair adalah sebagai berikut:  

Kelas : Pisces  

Sub kelas : Teleostei  

Ordo : Percomorphi  

Sub-ordo : Percoidea  

Famili : Cichlidae  

Petani Pengumpul Pengecer di Malang Konsumen 

Petani Pengumpul Pengecer di Teretes Konsumen 
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Genus : Oreochromis  

Species : Oreochromis mossambicus 

Jenis ikan mujair yang dikenal antara lain: mujair biasa, mujair merah 

(mujarah) atau jamerah dan mujair albino (Tengah, 1939). 

2.2.2 Pembudidaya Ikan  

Pembudidaya Ikan merupakan pelaku saluran pemasaran yang pertama 

didalam rantai pemasaran Ikan Mujair.Pembudidaya ikan memiliki peran penting 

didalam pemasaran ikan karena kualitas, kuantitas serta keberlangsungan dari 

saluran rantai pemasaran Ikan Mujair sangat ditentukan olehnya. Pembudidaya ikan 

dimulai dari pengolahan lokasi jaring, pemberian pakan, pembibitan dan 

pembesaran, penyortiran dan pemanenan.Pembudidaya ikan melakukan kegiatan 

penjualan Ikan Mujair dengan didatangi oleh pemborong IkanMujair yang membeli 

dalam jumlah yang besar. Harga jual dari pembudidaya ikan didasarkan pada 

jumlah berat (Kilogram) (Tompodung et al., 2016). 

2.2.3 Pemasaran 

Pemasaran adalah semua proses kegiatan penyaluran ikan mujair mulai dari 

tengkulak, pedagang besar, pengecer hingga pada konsumen terakhir sehingga 

salah satu faktor yang harus diperhatikan yaitu saluran pemasaran, karena apabila 

terjadi kesalahan memilih saluran ini dapat memperlambat bahkan terhambatnya 

usaha kegiatan penyaluran barang atau jasa. Kelemahan dalam sektor pertanian 

yaitu kurangnya perhatian khusus dalam hal pemasaran yang disebabkan karena 

fungsi tata niaga seperti pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan 

tidak berjalan sesuai rencana, sehingga efesiensi menjadi lemah dan kurang 

efisien(Drakel, 2010).  
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Pemasaran yang baik dan efektif dilakukan dengan berbagai bentuk. 

Pemasaran tersebut diawali melalui pemahaman tentang kebutuhan, keinginan dan 

permintaan konsumen akan barang-barang dan jasa dimana konsumen mengharap 

nilai produk dan jasa dapat bermanfaat serta sesuai dengan biaya atau pengorbanan 

yang dikeluarkan oleh konsumen. Produk tersebut dapat ditemukan di pasar dalam 

sebuah transaksi dengan produsen/pemasarnya (Faisal, 2015). 

2.2.4 Pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual (produsen) dan pembeli 

(konsumen) maupun lembaga-lembaga pemasaran, perpindahan hak milik produk 

dan tempat terbentuknya suatu harga Peran pasar untuk penjual (produsen) adalah 

untuk menjual barang atau jasa yang telah dihasilkan sedangkan pada pembeli 

(konsumen) pasar merupakan tempat membeli barang maupun jasa untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pasar dimanfaatkan oleh lembaga 

pemasaran untuk melakukan aktivitas usaha dan melaksanakan fungsi-fungsi 

pemasaran sehingga lembaga pemasaran mendapatkan keuntungan (Armand,2001). 

2.2.5 Fungsi-Fungsi Pemasaran 

Fungsi-fungsi pemasaran yaitupembeli atau konsumen yang mengusahakan 

memperoleh barang yang diinginkan dan diharapkan sesuai kebutuhan pada lokasi, 

waktu, dan harga yang sesuai. Lembaga pemasaran ini yang akan terlibat langsung 

dalam proses pendistribusian barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan 

konsumen akhir(Faisal, 2015). Fungsi-fungsi pemasaran dalam pelaksanaan 

aktifitasnya dilakukan oleh lembaga- lembaga pemasaran. 

Fungsi pemasaran terdapat tiga jenis fungsi pemasaran yaitu : 

1. Fungsi Pertukaran (Exchange Funstion) 
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Fungsi ini terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan dimana 

dalam fungsi penjualan dimana produsen atau lembaga pemasaran 

sebelumnya memperhatikan kualitas, kuantitas, ukuran serta harga yang 

dibutuhkan oleh lembaga saluran selanjutnya atau konsumen akhir. 

Fungsi pembelian ini digunakan untuk mempunyai komoditas lainnya 

untuk proses produksi selanjutnya. 

2. Fungsi fisik (Physical) 

Fungsi fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan. Fungsi 

pengangkutan terdiri dari perencanaan, pemilihan, dan kegiatan 

distribusi produk dengan alat transportasi dalam pemasaran produk-

produk yang diproduksi. Fungsi penyimpanan pada masyarakat saat ini 

membutuhkan biaya yang besar sehingga dilakukan berbagai tindakan 

untuk mengurangi biaya-biaya dalam fungsi penyimpanan meliputi : 

menyediakan tempat penyimpanan sesuai karakteristik produk, 

penggunaan bahan kimia untuk mengatasi kerusakan produk, 

melakukan pengendalian hasil produk sebelum masa penyimpanan, 

meminimalisir biaya fasilitas yang tidak digunakan. (Armand,2001) 

2.2.6 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang 

terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan 

atau dikonsumsi. Adanya berbagai macam perantara membuat produsen harus 

menentukan saluran pemasaran mana yang akan digunakan. Perusahaan dapat 

memilih satu atau beberapa perantara, atau malah memutuskan tidak menggunakan 
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perantara sama sekali. Dengan melihat jumlah perantara yang terlibat dalam saluran 

pemasaran(Utomo, 2009). 

2.2.7 Lembaga Pemasaran 

Lembaga Pemasaran merupakan badan usaha atau individu yang 

melaksanakan kegiatan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

hingga ke konsumen akhir serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya. Tugas lembaga pemasaran yaitu menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dengan maksimal. 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam dalam proses pemasaran meliputi sebagai 

berikut : 

a. Tengkulak 

Tengkulak merupakan lembaga pemasaran yang terlibat langsung dengan 

petani dengan melakukan transaksi dengan petani baik secara tunai, ijon 

maupun kontrak pembelian. 

b. Pedagang besar 

Pedagang besar untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi pemasaran 

maka jumlah komoditi yang ada pada pedagang pengepul dikonsentrasikan lagi 

dengan lembaga pemasaran yaitu pedagang besar. waktu dan jarak yang 

dilakukan antara pedagang besar dengan petani cukup jauh sehingga dibutuhkan 

lembaga pemasaran lainnya. 

c. Pengecer 

Pengecer merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan 

konsumen. Suatu proses produksi yang bersifat komersiil dimana pengecer 

menjadi ujung tombak pada rantai pemasaran sebelumnya. 
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Lembaga-lembaga pemasaran dalam menyampaikan komoditi dari produsen 

berhubungan satu sama lain sehingga membentuk jaringan pemasaran 

(Armand,2001) 

2.2.8 Margin 

Marjin pemasaran merupakan perbedaan harga yang terjadi pada tingkat 

produsen pada (harga beli) dengan harga di tingkat konsumen (harga jual). Marjin 

pemasaran dapat dihitung berdasarkan pengurangan pada harga penjualan dengan 

harga pembelian pada setiap tingkat lembaga tataniaga (Faisal, 2015).  

2.2.9 Farmer’s Share 

farmer’s share adalah persentase harga yang diterima petani sebagai  imbalan 

dari kegiatan usahatani yang dilakukannya dalam menghasilkan suatu komoditas. 

Nilai farmer’s share ditentukan oleh besarnya rasio harga yang diterima oleh 

produsen terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen. Farmer’s share 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan efisiensi operasional di tingkat 

petani berdasarkan perbandingan harga ditingkat petani dengan harga di tingkat 

konsumen akhir (Elly Jumiati, Slamet hartono, 2013). 

2.2.10 Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses 

pergerakan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen (Drakel, 2010). Biaya 

pemasaran pada komoditas pertanian umumnya meliputi lima komponen seperti 

biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, biaya sortasi dan grading, biaya risiko 

usaha dan keuntungan pedagang. Kelima komponen biaya tersebut adalah biaya 

pengangkutan yang paling besar karena produk pertanian umumnya bersifat kamba 

(voluminous). Biaya pengangkutan menurut jenisnya memiliki banyak variasi dan 
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tergantung sifat kamba pada komoditas yang dipasarkan dan jarak pengangkutan 

dari daerah produsen ke daerah konsumen. Variasi jarak pengangkutan hasil produk 

biasanya tidak hanya berpengaruh terhadap besarnya biaya sewa alat pengangkutan 

saja tetapi memiliki pengaruh terhadap komponen biaya pengangkutan lainnya 

seperti biaya pengepakan, retribusi pengangkutan, risiko kerusakan dan penyusutan 

volume selama proses pengangkutan (Irawan, 2007). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang 

disuse dari berbagai teori-teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sisitematis (Sugiono,1999). Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dimulai dari hasil ikan mujair yang telah dihasilkan oleh petani ikan 

yang nantinya digunakan sebagai analisis dalam pemasaran ikan mujair, dalam 

analisis pemasaran ikan mujair ini terdapat lembaga pemasaran, margin, distribusi 

margin, share margin, harga dan keuntungan yang didapat oleh masing-masing 

lembaga pemasaran ikan mujair yang ada di Desa Jatiguwi Kecamatan 

sumberpucung Kabupaten Malang sehingga dapat mengetahui efisiensi pemasaran 

pada ikan mujair.  
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Gambar 2.8 Alur Pemasaran Ikan Mujair 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Hipotesis dikataan dugaan sementara karena dugaan yang diberikan didasarkan 

oleh teoritis-teoritis yang relevan, belum melalui pengumpulan data yang 

didasarkan fakta-fakta yang empiris (Sugiono,1999) 

Bedasarkan kerangka pemikiran terdapat beberapa hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada berbagai bentuk saluran pemasaran pada ikan mujair di Desa Jatiguwi

Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

2. Ada perbedaan nilai margin, distribusi margin dan share margin ikan mujair

di Desa Jatiguwi pada setiap saluran pemasaran.

Hasil ikan dari petani 

ikan

Analisis Pemasaran 

Saluran pemasaran Margin, Share margin, 

distribusi margin dan 

keuntungan 

Saluran pemasaran: 

1.Petani-Tengkulak-pengepul-

Pedagang besar-Konsumen

2.Petani-pengepul-pedagang

besar-konsumen

3. Petani-konsumen

M = Pr - Pf atau M = Bp + K 

DM= 
𝑀𝑖

𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
x 100% 

Share=
𝑃𝑟

𝑃𝑓 
x 100% 


