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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelilitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan sebagai sumber informasi dan pemahaman dalam melakukan 

pengkajian dan menganalisis penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.  

Musdalifah et al. (2018) meneliti tentang Analisis Pemasaran Sale Pisang 

pada Industri “Diana” di Kota Palu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk 

saluran pemasaran sale pisang pada industri “Diana”. Mengetahui besar margin 

pemasaran sale pisang pada industri “Diana” pada masing-masing saluran. 

Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran sale pisang pada industri "Diana”. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis margin pemasaran, margin total dan 

efisiensi pemasaran. Hasil dari penelitian ini adalah saluran pemasaran sale pisang 

pada industri Diana terdiri atas dua saluran pemasaran yaitu : pertama produsen –

konsumen, kedua produsen – pedagang pengecer – konsumen. Margin pemasaran 

sale pisang pada industri Diana sebesar Rp.2000 pada saluran pertama dan Rp.5000 

pada saluran kedua. Pemasaran pada saluran II lebih efisien dari pada saluran I, 

karena nilai efisiensi pada saluran II lebih besar15,66 lebih besar dari pada saluran 

I yaitu sebesar 8,00. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan analisis margin 

pemasaran, margin total, dan efisiensi pemasaran, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan efisiensi 

pemasaran.  
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 Wulandari et al. (2015) meneliti tentang Analisis Pemasaran Agroindustri 

Kue Bolu di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengidentifikasi saluran pemasaran kue bolu di Kecamatan Kuok Kabupaten 

Kampar dan menganalisis margin pemasaran dan efisiensi pemasaran agroindustri 

kue bolu di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis margin pemasaran, keuntungan dan efisiensi pemasaran. 

Hasil dari penelitian ini yaitu pemasaran agroindustri kue bolu memiliki saluran 

pemasaran yang langsung yaitu dari pengusaha ke konsumen. Saluran pemasaran 

kue bolu yang paling efisien adalah saluran pemasaran yang dilakukan dirumah 

sebesar 8,06, karena tidak banyak mengeluarkan biaya pemasaran yang dikeluarkan 

seperti biaya transportasi yang menjadi kendala dalam pemasaran kue bolu. 

Perbedaan penelitian terdahulu adalah menggunakan analisis margin pemasaran, 

keuntungan dan efisiensi pemasaran, sedangkan pada penelitian saat ini 

menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan efisiensi 

pemasaran.  

Anwar et al. (2018) meneliti tentang Analisis Pemasaran Keripik Ubi Jalar 

pada Usaha “Sumber Rezeki” di Kota Palu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bentuk saluran pemasaran, margin pemasaran, bagian harga yang 

diterima oleh produsen dan efisiensi pemasaran keripik ubi jalar pada usaha Sumber 

Rezeki. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, margin pemasaran, 

bagian harga yang diterima produsen dan efisiensi pemasaran. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa saluran pemasaran keripik ubi jalar “Sumber Rezeki” terdiri 

atas dua saluran yaitu, saluran pertama terdiri atas produsen - pedagang pengecer -
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konsumen. Margin total ialah Rp 7.500, bagian harga yang diterima oleh produsen 

pada saluran pertama untuk kemasan 500 gr dan kemasan 1.000 gr sebesar 85,7%,  

Saluran kedua terdiri atas produsen - pedagang pengecer I - pedagang pengecer II 

– konsumen. Pada saluran kedua margin totalnya Rp 12.500, harga yang diterima 

produsen sebesar 71,4% untuk kemasan 500 gr dan 1.000 gr. Nilai efisiensi pada 

saluran pertama sebesar 5,14% dan nilai efisiensi pada saluran kedua sebesar 

5,48%. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu analisis data menggunakan 

analisis deskriptif, margin pemasaran, bagian harga yang diterima produsen dan 

efisiensi pemasaran, sedangkan pada penelitian saat ini analisis deskriptif, margin 

pemasaran dan efisiensi pemasaran. 

Khaswarina et al. (2014) meneliti tentang Analisis Saluran Pemasaran 

Produk Susu Bubuk Kedelai (Studi Kasus: Industri Sumber Gizi Nabati, 

Pekanbaru). Tujuan penelitian ini adalah a) meningkatkan efisiensi biaya 

pemasaran dan rantai pemasaran serta meningkatkan posisi tawar petani sehingga 

memperoleh harga yang wajar, b) meningkatkan harga jual kedelai di tingkat petani, 

c) meningkatkan efisiensi biaya pemasaran dan memperpendek rantai pemasaran 

serta meningkatkan posisi tawar petani sehingga memperoleh harga yang wajar. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis biaya pemasaran dan margin 

pemasaran ditingkat lembaga dalam saluran pemasaran. Hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat dua saluran pemasaran susu bubuk kedelai di industri SGN. 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran satu yaitu agen/distributor dan 

regular outlet, sedangkan pada saluran dua industri hanya bekerjasama dengan 

agen. Dalam penelitian tersebut hanya menganalisis biaya pemasaran dan margin 
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pemasaran sedangkan pada penelitian ini analisis deskriptif, margin pemasaran, dan 

efisiensi pemasaran. 

Perdana et al. (2015) meneliti tentang Analisis Pemasaran pada Usaha 

Mikro Kecil Menengah Kerajinan Kaligrafi Kulit Kambing di Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola saluran pemasaran, harga, biaya pemasaran, margin pemasaran, 

keuntungan dan efisiensi pemasaran kerajinan kaligrafi kulit kambing di 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis data yang digunakan 

adalah dengan analisis biaya, margin, keuntungan dan analisis efisiensi pemasaran. 

Hasil penelitian menunjukan terdaopat tiga saluran pemasaran kerajinan kaligrafi 

kulit kambing yaitu, saluran I: produsen ke konsumen, saluran II: produsen ke 

pedagang pengecer ke konsumen, saluran III: produsen ke pedagang pengumpul ke 

pedagang pengecer ke konsumen. Nilai efisiensi pemasaran tertinggi terdapat pada 

saluran I sebesar 100%, diikuti saluran II sebesar 89%, saluran III sebesar 73%. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah penelitian terdahulu 

menganalisis biaya, margin, keuntungan dan analisis efisiensi pemasaran, 

sedangkan penelitian ini analisis deskriptif, margin pemasaran dan efisiensi 

pemasaran. 

Aziz et al. (2016) meneliti tentang Analisis Saluran Pemasaran Kripik Ubi 

Kayu (Studi Kasus pada Perusahaan Jaya Sari di Desa Selamanik Kecamatan 

Cipaku Kabupaten Ciamis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) saluran 

pemasaran kripik ubi kayu, b) besarnya biaya, margin dan keuntungan pemasaran 

kripik ubi kayu, c) besarnya bagian harga yang diterima produsen (produsen share) 



11 
 

 
 

kripik ubi kayu. Metode analisis yang menggunakan analisis margin, biaya, 

keuntungan dan produsen share. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Terdapat dua 

saluran pemasaran : a) saluran pemasaran I produsen - pedagang pengumpul - 

pedagang pengecer – konsumen, besarnya biaya, marjin dan keuntungan pada 

saluran pemasaran I yaitu sebesar Rp. 6,53,- per pcs, Rp. 200,- per pcs dan Rp. 

193,47 per pcs. b) saluran pemasaran II produsen - pedagang besar - pedagang 

pengecer – konsumen, besarnya biaya, marjin dan keuntungan pada saluran 

pemasaran II sebesar Rp. 9,38 per pcs, Rp. 200,- per pcs, dan Rp. 190,62 per pcs, 

2. Berdasarkan hasil penghitungan diketahui bahwa bagian harga yang diterima 

produsen (produsen share) di Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten 

Ciamis pada saluran pemasaran I (satu) dan saluran pemasaran II masing-masing 

sebesar 60 persen. Penelitian terdahulu menganalisis margin, biaya, keuntungan 

dan produsen share, sedangkan pada penelitian ini analisis deskriptif, margin 

pemasaran dan efisiensi pemasaran. 

Ali et al. (2017) meneliti tentang Analisis Efisiensi Pemasaran Kubis di 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis efisiensi system pemasaran kubis di Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus dilihat dari struktur pasar, perilaku pasar, dan keragaan pasar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode analisis data 

menggunakan metode S-C-P (structure, conduct, dan performance) atau model 

pendekatan organisasi pasar. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem pemasaran 

kubis di Kecamatan Gisting belum efisien, karena : Struktur pasar dalam sistem 

pemasaran kubis di Kecamatan Gisting cenderung menghadapi struktur pasar 
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oligopsonistik di tingkat petani, tetapi oligopolistik di tingkat konsumen akhir, 

walaupun produk homogen dan pelaku pasar bebas masuk keluar pasar. Keragaan 

pasar dalam sistem pemasaran kubis di Kecamatan Gisting menunjukkan producer 

share masih rendah (hanya ≤ 54,49%), marjin pemasaran masih cenderung tinggi 

(terutama di tingkat pedagang pengecer). Perbedaan dari penelitian terdahulu 

analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode S-C-P (structure, conduct, dan 

performance) atau model pendekatan organisasi pasar, sedangkan pada penelitian 

saat ini menggunakan analisis deskriptif, analisis margin dan efisiensi pemasaran.  

Caesara et al. (2017) meneliti tentang Analisis Pendapatan dan Efisiensi 

Pemasaran Biji Kopi (Green Bean) Arabika di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pendapatan usahatani 

kopi arabika di Kabupaten Bener Meriah dan untuk menganalisis efisiensi saluran 

pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran biji kopi arabika di Kabupaten 

Bener Meriah. Model analisis yang digunakan adalah model analisis Revenue Cost 

Ratio(R/C) dan analisis efisiensi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

usahatani kopi arabika dapat memberikan pendapatan yang layak kepada petani di 

Kabupaten Bener Meriah. Saluran pemasaran II lebih efisien dibandingkan saluran 

pemasaran I, hal ini terjadi karena biaya saluran pemasaran II lebih kecil 

dibandingkan saluran pemasaran I. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan 

analisis Revenue Cost Ratio (R/C) dan analisis efisiensi pemasaran, sedangkan pada 

penelitian saat ini menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan 

efisiensi pemasaran.  
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Dewi et al. (2018) meneliti tentang Analisis Efisiensi Pemasaran Jagung 

(Zea mays) di Kabupaten Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui struktur pasar, perilaku pasar serta kinerja pasar jagung di Kabupaten 

Wonogiri. Data dianalisis dengan metode SCP (Structure, Conduct and 

Performance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar jagung di 

Kabupaten Wonogiri mempunyai kecenderungan pada pasar persaingan tidak 

sempurna yaitu pasar oligopsoni. Struktur ini mengakibatkan pasar tidak efisien. 

Perilaku pasar (market conduct) ditunjukkan oleh β1 (0,785) < 1 sehingga pasar 

tidak efisien. Kegiatan pemasaran jagung di Kabupaten Wonogiri meliputi 4 tipe 

saluran pemasaran dengan yang mempunyai farmer’share > 50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemasaran jagung di Kabupaten Wonogiri termasuk dalam 

kategori efisien. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan analisis SCP 

(Structure, Conduct and Performance), sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan efisiensi pemasaran. 

Irianto et al. (2013) meneliti tentang Analisis Value Chain dan Efisiensi 

Pemasaran Agribisnis Jamur Kuping di Kabupaten Karangayar. Tujuan dari 

penelitian ini difokuskan untuk menganalisis rantai nilai agribisnis dan upaya 

memperbaikinya (upgrading) dengan kasus pada bisnis jamur kuping di wilayah 

Kabupaten Karanganyar. Metode analisis data menggunakan analisis rantai nilai 

(value chain analysis) dan analisis efisiensi pemasaran. Hasil penelitian 

menunjukan Pelaku dalam rantai nilai jamur kuping di Kabupaten Karanganyar 

terdiri dari delapan pelaku yaitu pembibit, pembaglog, petani produsen, pengepul, 

pedagang besar, pedagang antar kota, pengecer dan konsumen akhir yang 



14 
 

membentuk 9. Tingkat keuntungan secara nominal paling tinggi adalah 

pembudidaya pada semua saluran dengan prosentase antara 78,91% sampai dengan 

87,48%; sedang ditinjau dari markup on selling terlihat bahwa semua pola 

pemasaran telah efisien ditinjau dari sisi pembudidaya karenanilainya berkisar 

80,16% sampai dengan 87,60%. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan 

analisis rantai nilai (value chain analysis) dan analisis efisiensi pemasaran, 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan analisis deskriptif, analisis margin 

pemasaran dan efisiensi pemasaran.  

Istanto et al.(2016) meneliti tentang Analisis Pemasaran Kubis (Brassica 

oleracea L. var. cagitata L) di Sub Terminal Agribisnis (STA) Jetis Kabupaten 

Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemasaran dan 

saluran pemasaran yang ada di STA Jetis. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dengan pendekatan survei. Pada bagian sistem pemasaran akan 

dibahas tentang bagaimana sistem pemasaran yang berjalan di STA Jetis. Pada 

bagian saluran pemasaran akan dibahas mengenai jumlah saluran pemasaran kubis 

di STA Jetis. Hasil penelitian ini yaitu sistem pemasaran yang terbentuk di STA 

Jetis adalah sistem pemasaran konvensional, yaitu sistem pemasaran yang memberi 

keleluasaan penuh kepada setiap lembaga pemasaran dan petani produsen untuk 

menjalankan bisnisnya masing-masing. Pola saluran pemasaran yang terbentuk di 

STA Jetis ada 7 pola saluran pemasaran. Dari ke 7 pola saluran pemasaran tersebut 

tidak ada satupun pola pemasaran yang sering digunakan oleh para pelaku bisnis 

kubis baik itu oleh petani maupun pedagang. Perbedaan penelitian terdahulu 

menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan survei, sistem pemasaran dan 
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analisis saluran pemasaran, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis 

deskriptif, margin pemasaran dan efisiensi pemasaran.  

Jumiati et al. (2013) meneliti tentang Analisis Saluran Pemasaran dan 

Margin Pemasaran Kelapa Dalam di Daerah Perbatasan Kalimantan Timur. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui saluran pemasaran dan menganalisis efisiensi 

saluran pemasaran kelapa dalam dan menganalisis marjin pemasaran kelapa dalam. 

Analisis yang digunakan adalah margin pemasaran, farmer’s share, ratio 

keuntungan dan biaya pemasaran. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat dua 

saluran pemasaran kelapa dalam di lokasi penelitian, yaitu saluran I: petani – 

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

– konsumen, dan saluran pemasaran yang ke II: petani – pedagang pengumpul 

desa/kecamatan – pedagang 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, distribusi marjinnya belum 

merata, share harga yang diterima petani masih rendah, ratio keuntungan dan biaya 

bervariasi. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan analisis margin 

pemasaran, farmer’s share, ratio keuntungan dan biaya pemasaran, sedangkan pada 

penelitian saat ini menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan 

efisiensi pemasaran.  

Mulyana dan Yasmin (2018) meneliti tentang Analisis Pemasaran Aneka 

Kreasi Anyaman Purun di Desa Tanjung Atap Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini 

bertujuan 1) mendeskripsikan saluran pemasaran setiap produk yang dihasilakan 
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pengrajin anyaman purun. 2) Mengitung marjin pemasaran dan farmer’s share dari 

setiap produk yang dihasilkan pengrajin anyaman purun di Desa Tajung Atap 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Metode analisis 

menggunakan analisis margin pemasaran dan farmer’s share. Hasil dari penelitian 

ini adalah pemasaran aneka kreasi anyaman purun di Desa Tanjung Atap terdapat 

dua pola saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran langsung yakni saluran 

pemasaran dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara, dan saluran 

pemasaran satu perantara yaitu menggunakan satu perantara pengecer dalam hal ini 

adalah pihak Universitas Sriwijaya Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Dari 

setiap perhitungan margin pemasaran dan farmer’s share untuk setiap produk yang 

dihasilkan dapat kita ketahui bahwasanya perbedaan harga ditingkat pengrajin dan 

konsumen rata-rata kurang lebih sebesar Rp 5.000/produk. Perbedaan penelitian 

terdahulu menggunakan analisis margin pemasaran dan farmer’s share, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan 

efisiensi pemasaran.  

Ridhawardani et al. (2017) meneliti tentang Analisis Efisiensi Pemasaran 

Bunga Mawar Potong di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten 

Bandung Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efesiensi pemasaran 

bunga mawar potong di Desa Kertawangi kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung 

Barat. Analisis data menggunakan margin pemasaran, farmer’s share, rasio 

keuntungan terhadap biaya, indeks efisiensi teknis dan indeks efisiensi ekonomis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga saluran pemasaran dan yang 

paling efisien adalah saluran pemasaran III (petani – pedagang pengecer – 
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konsumen) dibandingkan saluran saluran pemasaran I dan II. Perbedaan penelitian 

terdahulu menggunakan analisis margin pemasaran, farmer’s share, rasio 

keuntungan terhadap biaya, indeks efisiensi teknis dan indeks efisiensi ekonomis, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis deskriptif, analisis margin 

pemasaran dan efisiensi pemasaran.  

Widiastuti dan Harisudin (2013) meneliti tentang Saluran dan Margin 

Pemasaran Jagung di Kabupaten Grobogan. Tujuan dari penelitian ini adalah :1. 

mengetahui saluran pemasaran jagung di Kabupaten Grobogan, 2. marjin 

pemasaran jagung di Kabupaten Grobogan. Metode analisis data menggunakan 

margin pemasaran dan farmer’s share. Hasil penelitian menunjukan 1. Pola saluran 

pemasaran jagung yang terbentuk di Kabupaten Grobogan terdiri dari sembilan 

macam saluran yang dikelompokan menjadi tiga kelompok besar, yaitu petani yang 

langsung menjual ke PPD sebanyak 56% petani, langsung menjual ke PPK 

sebanyak 33% petani danlangsung menjual ke PB sebanyak 11%. 2. Marjin 

pemasaran menyebar tidak merata, yaitu antara 62,50% - 71,07% dengan farmer’s 

share antara 28,93% – 37,50%. Saluran yang paling efisien adalah petani – PPK – 

PMT, karena memiliki marjin pemasaran terkecil (Rp 1.655,- atau 62,50%) dengan 

farmer’s share terbesar (37,50%). Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan 

analisis margin pemasaran dan farmer’s share, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan efisiensi 

pemasaran.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Ledre Pisang 

Ledre pisang merupakan produk makanan yang berbahan baku dari pisang 

raja yang potensial untuk meningkatkan nilai komoditi pisang. Makanan ini sangat 

akrab sekali di Kabupaten Bojonegoro, karena menjadi salah satu produk oleh-oleh 

khas yang ada di Bojonegoro. Beberapa Kecamatan yang menjadi penghasil ledre 

di Bojonegoro diantaranya adalah Ngraho, Malo, Padangan, Kasiman, Purwosari 

dan Tambakrejo. Namun, Kecamatan Padangan yang kini menjadi sentra dari 

penjualan ledre ini. Dikarenakan lokasi atau tempat Kecamatan ini cukup strategis 

yaitu diantara perbatasan Bojonegoro dan Blora Jawa Tengah. Usaha ledre pisang 

disana masih banyak yang sebatas home industry atau usaha rumahan. Namun 

untuk jumlah produksi bisa dibilang cukup banyak, dikarenakan bahan baku yang 

mudah didapatkan yaitu buah pisang. Pisang yang digunakan dalam pembuatan 

ledre ini haruslah pisang raja, dikarenakan rasa manis dan harum buah pisang raja 

yang khas. 

 Menurut Fauziah et al. (2015) Selain itu, besarnya jumlah produksi pisang 

di Kabupaten Bojonegoro juga menunjukan adanya potensi peningkatan skala 

produksi dengan perluasan jangkauan pemasaran. Perluasan jangkauan pasar 

dengan sistem pemasaran yang tepat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan 

potensi yang terdapat pada agroindustri ledre pisang di Kabupaten Bojonegoro. 

 

2.2.2 Pemasaran  

Menurut Hasrina (2017) pemasaran adalah aktivitas manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses, penawaran dan pertukaran 
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(nilai) produk dengan yang lain, dimana dalam pemasaran ini kegiatan bisnis 

dirancang untuk mendistribusikan barang-barang dari produsen ke konsumen untuk 

mrncapai sasaran serta tujuan organisasi. Dalam usaha-usaha penyaluran barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen harus diupayakan untuk memperoleh kepuasan 

yang layak dan menjamin keberlangsungan kegiatan pengembangan oleh produsen 

dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pemakai potensial. 

Kegiatan pemasaran adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh 

produsen dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya untuk tetap mendapatkan 

keuntungan. Keberhasilan suatu usaha tergantung dari keahlian produsen dalam 

pemasaran, produksi, pengelolaan keuangan dan lainnya. Produsen harus mampu 

mengkomunikasikan fungsi-fungsi tersebut agar usahanya dapat berjalan dengan 

lancar. Untuk  mendapatkan respon baik dari konsumen maka kegiatan pemasaran 

ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar apa yang menjadi keinginan dan 

kebutuhan konsumen terpenuhi.  

Pemilihan saluran pemasaran yang tepat akan mempengaruhi produk cepat 

tidaknya sampai ketangan konsumen, oleh karena itu pengusaha harus lebih cermat 

lagi dalam memilih saluran pemasaran. Hal tersebut juga akan turut mempengaruhi 

keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha atau produsen. Semakin pendek 

saluran pemasaran maka biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk juga 

tidak akan banyak. Produk juga akan lebih cepat sampai ketangan konsumen.  
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2.2.3 Saluran Pemasaran dan Lembaga Pemasaran 

Menurut Kotler & Keller (2008) saluran pemasaran adalah sekelompok 

organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau 

jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran 

merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, 

berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir.  

Produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari semua saluran. Ada 

4 tingkat saluran pemasaran, diantaranya: 

1. Saluran tingkat nol disebut juga saluran pemasaran langsung yaitu terdiri 

dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir.  

2. Saluran tingkat satu, mengandung satu perantara penjualan seperti 

pengecer. 

3. Saluran tingkat dua mengandung dua perantara, dalam pasar konsumen 

perantara ini biasanya pedagang grosir dan pengecer.  

4. Saluran tingkat tiga terdiri dari tiga perantara, pedagang besar, agen, 

pengecer. 

Menurut Sudiyono (2002) lembaga pemasaran adalah badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari 

produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha 

atau individu lainnya. Tugas lembaga pemasaran ini adalah menjalankan fungsi-

fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumensemaksimal mungkin. 

Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa margin 

pemasaran. 
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2.2.4 Margin Pemasaran 

Menurut Sudiyono (2002) margin dapat didefinisikan dengan dua cara, 

yaitu: pertama, margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang 

dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani atau produsen. Kedua, 

margin pemsaran merupakan biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan 

sebagai akibat permintaan dan penawaran dari jasa-jasa penawaran. Secara 

sistematis dapat di rumuskan sebagai berikut: 

M = Pr – Pf 

Keterangan: 

M : Margin pemasaran 

Pr : Harga ditingkat konsumen 

Pf : Harga ditingkat produsen 

 

2.2.5 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). 

Efisiensi pasar adalah ukuran dari persentase perbandingan antara biaya 

pemasaran dengan nilai produk yang dipasarkan. Setiap lembaga pemasaran 

menghendaki adanya efisiensi dari kegiatan pemasaran yang dilakukannya, 

sehingga biaya pemasaran dapat ditekan dan keuntungan yang diperoleh pedagang 
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dapat lebih tinggi. Semakin rendah angka persentase efisiensi pasar, maka semakin 

tinggi efisiensinya. Suatu kegiatan pemasaran dikatakan tidak efisien jika biaya 

pemasaran semakin besar dan nilai produk yang dipasarkan jumlahnya kecil (Bugis, 

2016). 

Menurut Soekartawi (1993) efisiensi pemasaran dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ep =             Biaya pemasaran  x 100% 

Nilai produk yang dipasarkan 

 

Pasar yang tidak efisien akan terjadi jika biaya pemasaran semakin besar dan nilai 

produk yang dipasarkan jumlahnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu efisiensi 

pemasaran akan terjadi jika biaya pemasran dapat ditekan sehingga keuntungan 

pemasaran dapat lebih tinggi, presentase perbedaan harga yang dibayarkan 

konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi, tersedianya fasilitas fisik pemasaran 

dan adanya kompetisi pasar yang sehat.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Lembaga pemasaran berperan penting dalam penyampaian produk dari 

produsen kepada konsumen. Untuk mengetahui saluran pemasaran ledre di 

Kecamatan Padangan dilakukan dengan cara mengikuti aliran ledre dari produsen 

sampai ke konsumen akhir. Masing-masing lembaga pemasaran akan 

mengeluarakan biaya yang berbeda-beda dalam proses penyampaian produk dari 

produsen ke konsumen. Biaya pemasaran meliputi biaya tenaga kerja, biaya 

transportasi, biaya pengemasan dan lain-lain. Dari saluran pemasaran ledre maka 
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akan terbentuk margin pemasaran dan dari besar kecilnya margin pemasaran akan 

diketahui efisien atau tidaknya pemasaran ledre di Kecamatan Padangan, 

Kabupaten Bojonegoro.  

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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