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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Muis et al.(2018) meneliti tentang saluran pemasaran, margin pemasaran,

bagian harga yang diterima oleh produsen dan menganalisis efisiensi pemasaran

dodol rumpuit laut UMKM Citrarasaku di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi,

penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer.

Hasil analisis dari penelitian ini saluran pemasaran dodol rumput laut pada

UMKM Citrarasaku yaitu

(1)

(2) .

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan analisis margin pemasaran dan

analisis efisiensi pemasaran dan tidak menggunakan analisis bagian harga.

Hamka (2014) meneliti tentang analisis efisiensi pemasaran Telur Ayam Ras

di CV.Cipta Aksara Kelurahan Kastela Kecamatan Kota Ternate Selatan. Metode

analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa model saluran pemasaran yang terbentuk dari proses

pemasaran telur ayam ras di CV.Cipta Aksara dimana saluran terpendek produsen

ke konsumen dengan tingkat efisiensi pemasaran 86% sudah efisien. Perbedaan

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan margin pemasaran dan tidak

menggunakan share harga dan rasio keuntungan.

Hastang et al. (2013) meneliti tentang efisiensi pemasaran daging sapi

perusahaan daerah rumah potong hewan (PD RPH) Kota Makassar. Metode

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik sederhana. Hasil
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dari penelitian ini terdapat 3 bentuk saluran pemasaran daging sapi dari PD RPH

Kota Makasar bahwa saluran pemasaran yang efisien merupakan saluran pertama

yang merupakan paling pendek. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan

penentuan sampel snowball sampling dan analisis deskriptif tidak menggunakan

statistic sederhana.

Yuliasari et al. (2018) meneliti tentang analisis efisiensi pemasaran produk

Spa yang laris terjual pada PT Bali Tangi. Menggunakan metode snowball

sampling. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa saluran pemasaran II adalah

yang palimg efisien. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan pengambilan

sampel snowball sampling.

2.2 LandasanTeori

2.2.1 Madu Super Propolis

Madu yaitu produk unik dari hewan serangga, yang mengandung prosentase

karbohidratyang tinggi, praktis tidak mengandung protein maupun lemak. Nilai

gizi dan madu sangat tergantung dari kadar kandungan gula-gula sederhana,

fruktuosa dan glukosa bahan pangan yang manis tersebut bersifat kental dengan

warna emas sampai gelap, diproduksi didalam kantung madu dari berbagai jenis

tawon dan dari bebagai nectar bunga. Rasa harumnya sangat dipengaruhi oleh

jenis bunga dimana nectar dikumpulkan.

Propolis merupakan bahan perekat yang bersifat resin yang bervariasi karena

dikumpulkan dari lebah madu dengan sumbernya seperti kuncup, kulit atau bagian

lain dari tumbuhan. Propolis merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari 55%

resin, 30% lilin lebah, 10% minyak aromatic, dan 5% bee pollen. Propolis banyak

mengandung vitamin, terutama vitamin B-kompleks kecuali vitamin
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K ,mengandung semua mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kecuali sulfur. Madu

super propolis adalah madu randu yang ditambahkan bahan tambahan berupa

propolis dan beepolen, Manfaat propolis adalah sebagai antimikroba,

antiinflamasi dan kariostatik. Efek antiinflamasi dapat dimanfaatkan sebagai

mengobati sariawan (Kasuma, 2014).

Lebah Menghasilkan madu dengan cara terbang meninggalkan sarangnya

untuk mengumpulkan nektar dari bunga tanaman yang menarik dekat dengan

sarangnya. Subur tidaknya bunga serta banyak sedikitnya nektar yang terdapat di

dalamnya banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.

Madu mengandung sejumlah senyawa dan sifat antioksidan yang banyak

diketahui. Sifat antioksidan dari madu tersebut yang berasal dari zat-zat enzimatik

(misalnya katalase, glukosa oksidase dan perokside) dan zat-zat non enzematik

(misalnya asam amino, flavonoi, karotenoid, dan asam fenoat) (Wulandari et al.,

2017).

Madu dapat digunakan dengan baik pada industri makanan, seseorang harus

mengenal sifat-sifat madu dengan baik. Madu merupakan larutan gula super jenuh

yang mengandung protein dan mineral dan jumlah yang kecil. Viskositas madu

sangat dipengaruhi oleh kadar air, suhu, dan jenis flora bunganya. Viskositas

madu menurun kalau suhu atau kadar airnya meningkat. Pengaruh peningkatan

kadar air 1% kira-kira setara dengan peningkatan suhu �欀╘� C. pada suhu yang

sama, misalnya �╘�C madu dengan kadar air 16.5%, yang berhasil “flora sageI”,

mempunyai viskositas 115 poise.
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2.2.2 Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan

barang maupun jasa dalam upaya sebagai mempertahankan kehidupan usaha yang

didirikannya, dimana secara langsung berhubungan pada konsumen. Maka

pemasaran bisa diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang berlangsung dalam

kaitanya dengan pasar.

Pemasaran produk adalah salah satu komponen pasca produksi yang sangat

perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan pemasaran merupakan salah satu

kunci penting dalam pengembangan usaha (Mulya & Nurlaila, 2011).

Dalam kegiatan pemasaran terdapat enam konsep yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan pemasaran yaitu :

1. Konsep produksi

Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk

yang tersedia dimana-mana dan harga terjangkau murah. Konsep ini

berorientasi pada produksi dengan mengarahkan upaya untuk mencapai

efisiensi produk yang cukup tinggi dan pengiriman(distribusi) yang

sangat luas.

2. Konsep produk

Konsep produk dikatakan bahwa konsumen akan menyukai produk

yang memasarkan mutu, tugas manajemen merupakan membuat produk

berkualitas tinggi karena konsumen menyukai produk berkualitas tinggi

dalam penampilan dengan ciri-ciri yang terbaik.
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3. Konsep penjualan

Konsep penjualan sependapat bahwa konsumen, dengan dibiarkan

begitu saja, organisasi harus melakukan upaya penjualan dan promosi

yang agresif.

4. Konsep pemasaran

Konsep pemasaran dikatan bahwa kunci mencapai sebuah organisasi

terdapat beberapa penentuan kebutuhan (keperluan) dan keinginan pasar

sasaran serta memberikan kepuasan diharapkan secara efektif dan

efisien dibandingkan dengan pesaing.

5. Konsep pemasaran sosial

Konsep pemasaran sosial mempunyai pendapat bahwasannya tugas

berorganisasi merupakan penentuan kebutuhan kepentingan pasar dan

keinginan serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara

yang lebih efisien dan efektif daripada para pesaing tetap melestarikan

atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

6. Konsep pemasaran global

Konsep pemasaran global, manajer harus memahami semua faktor-

faktor disekitar lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran

melalui manajemen strategis yang baik. Akhir tujuan merupakan

berupaya untukmemenuhi keperluan atau keinginan perusahaan.

2.2.4 Margin Pemasaran

Margin pemasaran merupakan selisih diantara harga diterima produsen

dengan yang dikerjakan atau dilakukan oleh konsumen. Analisis margin

pemasaran menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang terlibat
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dalam sistem pemasaran dalam proses penyampaian dari produsen ke konsumen

dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pemasaran tersebut (Drakel, 2010).

Margin pemasaran lebih sering digunakan untuk indikator efisiensi

pemasaran. Besar kecilnya margin pemasaran pada berbagai saluran pemasaran

bisa berbeda dikarenakan tergantung pada panjang pendeknya suatu saluran

pemasaran (Dewi Haryani, 2013).

2.2.5 Distribusi Margin

Distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur yang dilewati oleh arus barang-

barang dari produsen keperantara dan berakhir sampai pada pemakaian (Rachman

& Yuningsih, 2011).

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 masing-masing lembaga pemasaran sangan bervariasi, tergantung pada

tingkat keuntungan yang diambil oleh masing-masing lembaga pemasaran.

2.2.6 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
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tingkat petani berdasarkan perbandingan harga ditingkat petani dengan harga di

tingkat konsumen akhir (Jumiati, 2013).

2.2.7 Struktur Pasar

Struktur pasar dapat menggambarkan pangsa pasar dari perusahaan-

perusahaan. Bertujuan untuk memperluar pangsa pasar, suatu perusahaan akan

menghadapi berbagai macam rintangan. Struktur pasar juga bisa dilihat dari

jumlah lembaga pemasaran yang melibatkan petani produsen, lembaga perantara

(Anggraini et al., 2013).

Struktur pasar merupakan karakteristik pasar yang dapat mempengaruhi

suatu strategi persaingan dan menentukan harga yang dipatok oleh pasar. Struktur

pasar dapat juga diartikan sebagai bagian strategis yang tetap dari lingkungan

perusahaan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja

perusahaan yang ada didalam pasar tersebut (Rizkyanti, 2010).

Empat macam struktur pasar utama, yautu : (1) persaingan monopoli,

(2)sempurna, (3) persaingan monopolistik dan (4) oligopoli.

2.2.8 Efisiensi Pemasaran

Pemasaran yang dikatakan efisien akan terbentuk apabila semua lembaga

pemasaran yang terlibat dalam kegiatan memperboleh kepuasan dengan aktivitas

tataniaga tersebut. Penurunan biaya input pelaksanaan pekerjaan tertentu tanpa

menguranhgi kepuasan konsumen pada output jasa dan barang, menunjukkan

efisiensi, setiap beberapa kegiatan fungsi pemasaran akan menaikkan suatu harga

per satuan kepada konsumen atau harga ditingkat konsumen ditekankan. Dengan

demikian maka efisiensi pemasaran perlu dilakukan melalui penurunan biaya

pemasaran.
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Konsep efisiensi pemasaran pada dasarnya adalah suatu ukuran yang sangat

relatif. Efisiensi pada tataniaga merupakan bentuk dari bekerjaan pasar persaingan

sempurna, yang dapat diartikan sebagai sistem tersebut dapat memberikan

“kepuasan” bagi lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat. Efisiensi pemasaran

dapat dibedakan atas efisiensi teknis (operasional) dan efisiensi ekonomi (margin)

(passiamanto heririkus, 2008).

2.2.9 Fungsi-Fungsi Pemasaran

Proses penyampaian barang dari tingkat produsen ke tingkat konsumen

melibatkan banyak kegiatan yang berbeda. Kegiatan tersebut dinamakan sebagai

fungsi-fungsi pemasaran, fungsi ini diselenggarakan oleh para petani. Fungsi

suatu pemasaran dapat di kelompokkan menjadi tiga fungsi pemasaran yaitu :

1. Fungsi pertukaran, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan

berpindahnya hak pemilik dari barang dan jasa yang dipasarkan. Fungsi

ini dibedakan menjadi fungsi penjualan dan pembelian.

2. Fungsi fisik, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan barang

dan jasa, sehingga proses tersebut dapat menimbulkan kegunaan bentuk,

waktu dan tempat. Fungsi ini dibedakan menjadi fungsi penyimpanan

dan fungsi pengangkutan.

3. Fungsi fasilitas, yaitu tindakan untuk mempelancar proses terjadinya

pertukaran dan fungsi fisik yang terjadi antara produsen dan konsumen.

Fungsi ini dibedakan menjadi fungsi standarisasi dan grading, fungsi ini

sebagai penanggulangan resiko, fungsi pembiayaan dan fungsi infomasi

pasar (passiamanto heririkus, nurhayati popong, dlatin iis, 2008).
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengkaji aspek pemasaran madu di

PT. Kembangjoyo Sriwijaya, Kecamatan Krangploso, Kabupaten Malang.

Pemasaran madu di PT. Kembangjoyo Sriwijaya yang telah berjalan selama ini

melibatkan berbagai lembaga pemasaran, seperti produsen, lembaga perantara,

dan konsumen akhir. PT. Kembangjoyo Sriwijaya memiliki 2(dua) saluran

pemasaran yaitu business to business dan business to customer. Penelitian ini

dimulai dari hasil madu yang dihasilkan oleh peternak lebah (madu) yang

nantinya digunakan dalam analisis dalam pemasaran, margin, distribusi margin,

share margin, harga dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing lembaga

pemasaran serta efisiensi pemasaran dalam pemasaran madu yang ada di PT.

Kembang Joyo Sriwijaya, Karangploso, Malang. Semua analisis pemasaran yang

terdapat pada kerangka pemikiran adalah untuk peningkatan pendapatan

perusahaan PT. Kembang Joyo Sriwijaya, Karangploso, Malang.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarakan kerangka pemikiran terdapat beberapa hipotesis sebagai

berikut :

1. Ada dua macam saluran pemasara madu super propolis di perusahaan

PT.Kembang Joyo Sriwijaya yaitu saluran business to business dan

business to customer.

2. Saluran pemasaran business to business dan business to customer di PT.

Kembang Joyo Sriwijaya sudah efisien.
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