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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Annisa, Marzuki, dan Roessali (2015) meneliti tentang “Analisis Pola Saluran 

Pemasaran, Marjin dan Efisiensi Pemasaran Ayam Broiler Pada Sistem Kemitran 

Di Kabupaten Grobogan”. Tujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran, 

marjin pemasaran dan efisiensi pemasaran ayam broiler di Kabupaten Grobogan. 

Pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan lembaga pemasaran dengan  

accidental sampling. Analisis data dengan deskriptif dan margin pemasaran. Hasil 

penelitian ada 3 pola saluran pemasaran yaitu, Pola 1 (Produsen – inti – pedagang 

besar – pedagang pasar – pedagang eceran – konsumen) margin pemasaran sebesar 

67,31%, 2), Pola 2 (Produsen – inti – pedagang besar – pedagang – konsumen) 

margin pemasaran sebesar 19,23%, dan Pola 3 (Produsen – inti – pedagang besar – 

konsumen) margin pemasaran sebesar 13,46%. Perbedaan dengan penelitian 

terdahulu yaitu pada analisis data hanya menggunakan deskriptif dan marjin 

pemasaran saja, sedangkan penelitian ini menganalisis margin pemasaran, efisiensi 

pemasaran, efisiensi harga, efisiensi operasional dan farmer’s share. 

Leni Saleh (2017) penelitian berjudul “Analisis Marjin dan Efisiensi Saluran 

Pemasaran Kakao Di Kabupaten Konawe”. Tujuan menganalisis margin pemasaran 

petani kakao di Kabupeten Konawe dan mengetahui efisiensi pemasaran kakao di 

Kabupaten Konawe. Penentuan sampel dengan simple random sampling. Analisis 

data dengan margin pemasaran dan efisiensi pemasaran. Hasil penelitian yaitu ada 

2 saluran :1) saluran pemasaran I = Petani – PPK – Surabaya dengan farmer’s share 

9% dan 2) saluran pemasaran II = Petani – PPD – PPK – Surabaya dengan farmer’s 
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share 8%. Pada penelitian terdahulu ini hanya di analisis margin pemasaran, 

farmer’s share dan efisiensi pemasaran saja, sedangkan penelitian di ini 

menganalisis juga market share, efisiensi harga, efisiensi operasional dan efisiensi 

pemasaran.  

Muhammad Fauzan Erzal, (2015) dalam penelitian “Analisis Saluran, 

Margin, Efisiensi Pemasaran Itik Lokal Pedaging”. Tujuan mengetahui saluran 

pemasaran yang paling efisien, menghitung besarnya persentase margin, biaya, 

farmer’s share setiap peternak, dan keuntungan di setiap saluran pemasaran. 

Motode analisis data dengan perhitungan margin pemasaran, biaya, keuntungan dan 

farmer’s share. Hasil penelitian ada 3 saluran pemasaran, yaitu (SP 1) : peternak - 

pedagang pengumpul - pengecer, (SP 2) : peternak - pedagang besar - pengecer, 

(SP 3) : peternak - pedagang besar – penyalur – pengecer. Pada penelitian terdahulu 

ini hanya ada analisis margin pemasaran, farmer’s share, biaya dan keuntungan, 

sedangkan penelitian ini menganalisis margin pemasaran, farmer’s share, market 

share, efisiensi pemasaran, efisiensi harga dan efisiensi operasional. 

Widiastuti dan Harisudin (2013) meneliti tentang “Saluran dan Margin 

Pemasaran Jagung Di Kabupaten Grobogan”. Tujuan untuk mengetahui saluran 

pemasaran dan margin pemasaran jagung di Kabupaten Grobogan. Metode 

penelitian yaitu deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional 

random sampling. Pengambilan responden lembaga pemasaran dengan metode 

snow ball sampling. Analisis data dengan perhitungan margin pemasaran dan 

farmer’s share . Hasil penelitian ada 3 saluran pemasaran. Saluran pemasaran I : 

petani – pedagang perantara – konsumen, saluran pemasaran II : petani – pedagang 

pengumpul – pedagang pengecer – konsumen, saluran pemasaran III : petani – 
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pedagang pengumpul – pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen. Pada 

penelitian terdahulu ini hanya menganalisis margin pemasaran dan farmer’s share 

saja, sedangkan penelitian ini menganalisis margin pemasaran,  farmer’s share, 

market share, efisiensi pemasaran, efisiensi harga dan efisiensi operasional. 

Aslina dan Hastang (2015) dalam penelitian berjudul “Saluran, Margin dan 

Keuntungan Pemasaran Sapi Potong Dari Kabupaten Bone Ke Kota Makassar”. 

Tujuan mengetahui bentuk saluran pemasaran, keuntungan lembaga pemasaran 

sapi potong dari Kabupaten Bone ke Kota Makassar dan margin pemasaran. 

Analisis data dengan margin pemasaran dan rasio keuntungan lembaga pemasaran. 

Hasil penelitian ada 2 yaitu, saluran pemasaran 1) Peternak – pedagang pengumpul 

– pedagang daerah – pengusaha jagal dan saluran pemasaran 2) Peternak – 

pedagang daerah – pengusaha jagal. Dalam penelitian ini hanya ada analisis margin 

pemasaran dan rasio keuntungan saja, sedangkan pada penelitian ini terdapat 

analisis margin pemasaran, farmer’s share, efisiensi pemasaran, efisiensi harga dan 

efisiensi operasional. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pemasaran 

Menurut Kottler (2000 : 6) pemasaran merupakan proses sosial dan manjerial 

dari individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan serta yang 

diinginkan melalui pembuatan dan pertukaran timbal balik barang dan nilai dari 

orang lain. 
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(Soekartawi, 1989) pemasaran atau marketing dapat diartikan suatu aliran 

barang dari produsen ke konsumen. Aliran barang ini terjadi karena peranan 

lembaga pemasaran yang ikut serta di dalamnya. Peranan lembaga pemasaran ini 

bergantung pada sistem pasar yang ada dan karakteristik aliran barang di pasar. 

Dari pengertian di atas maka pemasaran dapat diartikan yaitu suatu proses 

perpindahan kepemilikan hak atas barang dari produsen ke konsumen yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok (lembaga pemasar) dengan tujuan 

memperoleh timbal balik (keuntungan) yang di inginkan. 

2.2.2 Fungsi Pemasaran 

Menurut Swastha (1979 : 60) pada prinsipnya fungsi-fungsi pemasaran dalam 

pemasaran dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

1. Fungsi Pertukaran 

Dalam fungsi ini diperlukan transaksi dari dua pihak, berikut adalah fungsi yang 

ada dalam pertukaran : 

a. Pembelian : merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memilih barang 

yang akan dibeli untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri. 

b. Penjualan : kegiatan ini dilakukan oleh pedagang besar sebagai alat 

pemasaran bagi produsennya. 

2. Fungsi Fisik 

Dalam fungsi ini terdapat kegiatan perpindahan barang secara fisik dari produsen 

ke konsumen. Ada empat fungsi dalam fungsi fisik, yaitu :  

a. Pengumpulan : merupakan aktivitas yang dilakukan dalam proses 

penyaluran barang dengan tujuan mengumpulkan barang-barang dari 

berbagai sumber. 
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b. Penyimpanan : fungsi ini membuat manfaat atas kegunaan waktu untuk 

penyesuaian permintaan dengan penawaran. Dengan menyimpan, penjual 

bisa mengatur pemasaran sampai dalam kondisi pasar yang menguntungkan. 

c. Pemilihan : kegiatan ini dilakukan oleh penyalur dengan menggolongkan 

dan membedakan jenis barang yang akan disalurkan dan menentukan saluran 

distribusi yang akan digunakan. Hal ini bertujuan juga untuk memeriksa 

tingkatan mutu barang. 

d. Pengangkutan : merupakan kegiatan memindahkan barang dari tempat 

produksi (produsen) ke tempat barang dikonsumsi (konsumen). 

3. Fungsi Penunjang  

Pada umumnya bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi 

fisik, contohnya dalam penyediaan fasilitas perbaikan pemasaran dan pelayanan. 

2.2.3 Saluran Pemasaran 

Kotler (2000) saluran pemasaran merupakan sekelompok perusahaan atau 

individu yang memiliki kepemilikan hak atas produk, atau memindahkan hak 

pemilikan produk atau jasa saat dipindah tangan dari produsen ke konsumen. 

Saluran distribusi dapat dibedakan berdasarkan tingkat penyalur yang digunakan 

yaitu : 

1. Saluran nol tingkat (pemasaran langsung), terdiri dari produsenyang menjual 

produknya secara langsung ke konsumen. 

2. Saluran satu tingkat, yang terdiri atas dua perantara yaitu produsen,  pengecer, 

dan konsumen. 

3. Saluran dua tingkat, yang terdiri dari dua perantara yaitu produsen, pedagang 

besar, pengecer dan konsumen. 
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4. Saluran tiga tingkat, yang terdiri dari tiga perantara produsen, agen, pedagang 

besar, pengecer dan konsumen. 

2.2.4 Lembaga Pemasaran 

     Sudiyono (2002) menyatakan lembaga pemasaran yaitu suatu badan usaha 

yang melakukan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen 

ke konsumen yang berhubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. 

Lembaga pemasaran ini terjadi karena keinginan konsumen untuk memperoleh 

barang  yang tepat waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan. Tugas dari lembaga 

pemasaran ini yaitu, menjalankan fungsi-fungsi pemasaran dan keinginan 

konsumen secara maksimal. 

Swastha (1979) menyatakan bahwa ada dua macam lembaga pemasaran yang 

ikut dalam kegiatan penyaluran barang yaitu, pedagang dan agen. Pedagang dibagi 

lagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Produsen : yang memproduksi dan medistribuskan barang ke pasar. 

2. Pedagang besar : bagian yang menerima barang dari produsen dan menjualnya 

ke tingkat lain dibawahnya atau menjual langsung ke konsumen. 

3. Pengecer : yang menerima barang dari pedagang besar dan menjualnya ke 

konsumen akhir. 

Sedangkan pengertian dari agen yaitu lembaga yang melakukan perdagangan 

dengan menyediakan jasa yang berhubungan dengan dsitribusi barang, tetapi tidak 

mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut. 

2.2.5 Margin Pemasaran 

Menurut Soekartawi (1989) marjin pemasaran dapat diartikan dari dua cara 

yaitu pertama, marjin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang diterima oleh 
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petani dengan harga yang dibayarkan konsumen. Kedua, marjin pemasaran yaitu 

biaya yang timbul dari jasa pemasaran yang dibutuhkan akibat permintaan dan 

penawaran dari jasa-jasa pemasaran. Bagian dari marjin pemasaran terdiri dari : 

1. Biaya yang diperlukan lembaga pemasaran untuk melakukan kegiatan fungsi-

fungsi pemasaran yang disebut biaya pemasaran atau biaya fungsional. 

2. Keuntungan (profit) lembaga pemasaran, yaitu pendapatan lembaga pemasaran 

yang diperoleh dari jasa pemasaran. 

Sudiyono (2004) dalam bukunya mengemukakan margin pemasaran dapat di 

definisikan yaitu : 

a. Margin Pemasaran yaitu perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima petani, dapat dirumuskan : 

M = Pr – Pf 

Keerangan : 

     M : Margin Pemasaran 

      Pr : Harga kubis di tingkat Konsumen (Rp) 

      Pf : Harga kubis di tingkat produsen (Rp) 

b. Margin pemasaran terdiri atas biaya-biaya dari lembaga pemasaran untuk fungsi 

pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran yang dapat dirumuskan : 

M = Bp + Kp 

Keteranagn : 

M : Margin Pemasaran (Rp/kg) 

Bp : Biaya Pemasaran (Rp/kg) 

Kp: Keuntungan Pemasaran (Rp/kg) 
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Jadi, margin pemasaran dapat diartikan selisih pendapatan yang diterima oleh 

petani dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen akhir melalui jasa 

pemasaran dari lembaga pemasaran. Harga yang dibayar oleh konsumen adalah 

harga di tingkat pengecer. 

 Menurut Limbong dan Sitorus (1991), margin pemasaran yaitu perbedaan 

jarak antar kurva permintaan (demand) dan penawaran (supply) tingkat lembaga 

pemasaran dengan tingkat produsen yang terlibat, atau tingkat pengecer (retail) di 

pasar persaingan sempurna yang terdiri dari biaya dan keuntungan. Biaya 

pemasaran yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang 

terlibat dari produsen ke konsumen. Kegiatan yang berbeda-beda di setiap lembaga 

pemasaran menyebabkan perbedaan harga jual antar  lembaga pemasaran. Semakin 

banyak lembaga pemasaran yang terlibat, semakin besar pula harga yang harus 

dikeluarkan konsumen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

           Harga 

Sr 

Sf 

           Pr 

 

           Pf       Dr 

        Df 

               Qr,f                      Kuantitas 

Gambar 1. Jumlah Permintaan dan Penawaran Dalam Margin Pemasaran 
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Keterangan : 

Pr = Harga di tingkat pengecer 

Pf = Harga di tingkat petani 

Dr = Permintaan di tingkat konsumen akhir (primary demand) 

Df = Permintaan di tingkat petani (derived demand) 

Sf = Penawaran di tingkat petani (primary supply) 

Sr = Penawaran di tingkat konsumen akhir (derived supply) 

Qr,f = Jumlah produk di tingkat petani dan konsumen akhir 

Daerah yang diarsir menunjukkan seberapa besar jumlah produk yang di 

tingkat petani kubis dan konsumen akhir. Dalam studi pemasaran, semua komponen 

marjin pemasaran ditampilkan sebagai biaya pemasaran dan keuntungan bersih. 

Keuntungan bersih dihasilkan dari perbedaan antara marjin dan biaya pemasaran. 

Adanya perbedaan kegiatan di setiap lembaga pemasaran mengakibatkan 

perbedaan harga jual antar lembaga. Jadi, semakin banyak lembaga pemasaran yang 

terlibat maka akan semakin besar perbedaan harga di tingkat produsen dengan harga 

di tingkat konsumen. 

2.2.7 Efisiensi  Pemasaran 

Sudiyono (2001) menyatakan, efisiensi artinya bagaimana memasarkan 

dengan biaya seminimal mungkin dan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Pemasaran dikatakan efisien apabila mampu menyalurkan hasil produksi ke 

konsumen dengan harga paling murah dan pembagian yang adil terhadap semua 

pihak yang terlibat (produksi dan pemasaran). Menurut Soekartawi (2001), semakin 

kecil atau rendah efisiensi pemasaran maka semakin efisien, dan sebaliknya 

semakin tinggi efisiensi pemasaran maka pemasaran tidak efisien. 
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Efisiensi pasar yaitu persentase perbandingan biaya pemasaran dengan nilai 

produk yang dipasarkan. Setiap lembaga pemasaran menginginkan adanya efisiensi 

dari pemasaran yang dilakukan, jadi bisa menekan biaya pemasaran dan 

meningkatkan keuntungan. Semakin rendah persentase efisiensi, semakin tinggi 

efisiensinya. Kegiatan pemasaran tidak efisien jika biaya pemasaran besar dan nilai 

produk yang dipasarkan kecil. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam memasarkan suatu produk diperlukan peran lembaga pemasaran 

yang akan membentuk suatu jalur yang disebut saluran pemasaran. Untuk 

mengetahui saluran pemasaran kubis di Desa Sumberbrantas dilakukan dengan 

cara mengikuti aliran pemasaran kubis dari produsen sampai ke konsumen. 

Proses pendistribusian yang melalui pasar lokal maupun luar kota melibatkan 

lembaga - lembaga pemasaran seperti tengkulak, pedagang pengumpul tingkat 

desa, pedagang pengumpul luar kota, pedagang besar dan pedagang pengecer. 

Terbentuknya saluran pemasaran yang baik tentunya tidak terlepas dari 

peran lembaga pemasaran yang terlibat didalamnya. Lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam proses pemasaran berperan menyalurkan kubis dari petani ke 

konsumen yang nantinya akan membentuk saluran pemasaran. Dalam skema 

penelitian ini kubis yang sudah dihasilkan oleh petani kemudian dijual ke 

konsumen langsung atau ke lembaga pemasaran dan terjadilah proses 

pemasaran. Lembaga – lembaga pemasaran yang ada kemudian dideskripsikan 

ke dalam saluran pemasaran dengan cara menelusuri secara berurutan sampai ke 

konsumen.  
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Data yang sudah diperoleh dari petani kubis dan setiap lembaga pemasaran 

kemudian diolah menggunakan analisis margin pemasaran, farmer’s share, 

market share, dan efisiensi pemasaran untuk setiap saluran pemasaran kubis. 

Hasil dari analisis tersebut dapat mengetahui saluran pemasaran mana yang 

paling efisien di Desa Sumberbrantas. Skema kerangka pemikiran dari penelitian 

ini dapat dilihat di bagan 1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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