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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Mukson (2005) yang dilaksanakan di Kabupaten 

Kendal ada 4 pola  pemasaran yang digunakan oleh produsen 

telur ayam ras yaitu: Pola I (pola panjang: peternak – 

pedagang besar – pedagang pasar – pengecer – konsumen), 

Pola II (pola sedang: peternak - pedagang pasar – pengecer – 

konsumen), Pola III (pola pendek : peternak – pengecer – 

konsumen) dan Pola IV (pola langsung: peternak - konsumen) 

menjelaskan bahwa penelitian tentang pemasaran telur ayam 

ras yang dilaksankan di Kabupaten Kendal  Besar margin 

pemasaran untuk pola I = Rp.1300,00 /kg, pola II = Rp. 

678,57/kg dan pola III = Rp. 575,00/kg. Besarnya margin 

pemasaran tergantung dari panjang pendeknya pola pemasaran 

yang digunakan, semakin panjang pola pemasaran yang 

digunakan maka margin pemasaran akan semakin besar. 

Efisiensi pemasaran telur ayam ras yang  dilakukan peternak 

maupun lembaga perantara sudah termasuk efisien, yaitu 

sebesar 86,7%.  

 Zaini (2011) menjelaskan bahwa penelitian tentang 

pemasaran telur ayam ras di Kalimantan Timur mengikuti 3 

pola yaitu: 1) sedang: peternak – pedagang pasar – pedagang 

eceran–konsumen, 2) pendek: peternak – pedagang eceran – 

konsumen dan 3) langsung: peternak – konsumen. 3. Rata-rata 

margin pemasaran untuk pola I = Rp. 3.400/kg, pola II = Rp. 

3.000/kg dan pola III =Rp. 2.600/kg. Pemasaran telur ayam ras 

sudah efisien dengan tingkat efisiensi 80%. Hasil perhitungan  

tersebut menunjukkan bahwa pemasaran telur ayam ras 

ditinjau dari bagian harga yang diterima peternak sudah 
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melebihi batas 40% yang menjadi indikator pemasaran sudah 

efisien. 

 Kusuma (2013) menjelaskan bahwa penelitian tentang 

pemasaran ayam ras di Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang menggunakan 3 jalur pemasaran diantaranya : Jalur I : 

Produsen (peternak) → Pengepul → Pedagang Menengah → 

Pedagang pengecer → Konsumen. Jalur II : Produsen 

(peternak) →Pengepul → Pedagang Menengah → Konsumen. 

Jalur III : Produsen (peternak) →Pengepul → Konsumen.  

Jalur 3 merupakan jalur yang efisien dalam pemasaran telur 

ayam ras di kecamatan Karangploso karena nilai margin 

pemasaran paling rendah yaitu Rp. 2.430,- per kg, share 

peternak 84,81%, share keuntungan 69,50% dan nilai ratio 

yang tertinggi diantara jalur yang lain yaitu 2,27.  

 Fitriani (2012) menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan saluran tataniaga di Propinsi Lampung yang 

terbentuk pada komoditas telur ayam ras ada dua macam 

saluran. Saluran tataniaga yang pertama melibatkan seluruh 

lembaga tataniaga telur ayam ras. Saluran tataniaga yang 

kedua tidak melibatkan pedagang besar. Secara ringkas kedua 

macam saluran tataniaga tersebut adalah sebagai berikut: I: 

(84%) : Peternak ayam --- pedagang besar telur ayam ras --- 

pedagang pengecer telur ayam ras --- konsumen akhir. II: 

(16%) : Peternak ayam --- pedagang pengecer telur ayam ras --

- konsumen akhir. Saluran tataniaga yang paling banyak 

dilalui dalam sistem pemasaran telur ayam ras adalah saluran 

pertama sebesar 84% dan saluran pemasaran yang paling 

sedikit dilalui adalah saluran kedua sebesar 16%. Akibat dari 

saluran pemasaran telur ayam ras tersebut, maka terjadi 

keragaman harga telur ayam ras di tingkat konsumen. 
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2.2.  Gambaran Umum Ayam Ras Petelur 

 Triharyanto (2001) menjelaskan bahwa ayam ras petelur 

adalah salah satu jenis ternak unggas yang sangat popular 

dikembangkan di kalangan masyarakat, baik dalam skala kecil 

yang dikelola oleh keluarga atau sekelompok masyarakat 

peternak maupun dalam bentuk industri peternakan dalam 

skala usaha yang cukup besar . Ayam ras petelur merupakan 

tipe ayam yang secara khusus menghasilkan telur sehingga 

produktifitas telurnya melebihi dari produktifitas ayam 

lainnya. Keberhasilan pengelolaan usaha ayam ras petelur 

sangat ditentukan oleh sifat genetis ayam, manajemen 

pemeliharaan, makanan dan kondisi pasar (Amrullah, 2003).  

 Abidin (2004), menjelaskan bahwa ayam ras petelur 

membutuhkan waktu tidak kurang dari enam bulan untuk 

mulai bertelur. Bambang (2002) menjelaskan bahwa telur 

pertama dihasilkan pada saat berumur 5 bulan dan akan terus 

menghasilkan telur sampai umurnya mencapai 10-12 bulan. 

Anonimus (2006) menjelaskan bahwa ayam petelur tubuhnya 

relatif lebih kecil dibandingkan dengan broiler, produksi 

telurnya antara 250 sampai 280 butir per tahun. 

Rasyaf (2001) menjelaskan bahwa jenis ayam petelur di 

bagi menjadi dua tipe: 

1. Tipe Ayam Petelur Ringan. 

 Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. Ayam 

petelur ringan ini mempunyai badan yang ramping dan mata 

bersinar. Bulunya berwarna putih bersih dan berjengger 

merah. Ayam ini berasal dari galur murni white leghorn. 

Ayam galur ini sulit dicari, tapi ayam petelur ringan komersial 

banyak dijual di Indonesia dengan berbagai nama. Setiap 

pembibit ayam petelur di Indonesia pasti memiliki dan 

menjual ayam petelur ringan (petelur putih) komersial ini. 
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Ayam ini mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun, 

sebagai petelur ayam tipe ini memang khusus untuk bertelur 

saja sehingga semua kemampuan dirinya diarahkan pada 

kemampuan bertelur, karena dagingnya hanya sedikit. Ayam 

petelur ringan ini sensitif terhadapa cuaca panas dan keributan, 

dan ayam ini mudah kaget dan bila kaget ayam ini 

produksinya akan cepat turun, begitu juga bila kepanasan. 

2. Tipe Ayam Petelur Medium. 

 Bobot tubuh ayam ini cukup berat, meskipun beratnya 

masih berada di antara berat ayam petelur ringan dan ayam 

broiler, oleh karena itu ayam ini disebut tipe ayam petelur 

medium. Tubuh ayam ini tidak kurus, tetapi juga tidak terlihat 

gemuk. Telurnya cukup banyak dan juga dapat menghasilkan 

daging yang banyak. Ayam ini disebut juga dengan ayam tipe 

dwiguna karena mampu menghasilkan telur dan daging yang 

relatif cukup banyak. Warna bulu dan telur yang coklat, maka 

ayam ini disebut dengan ayam petelur coklat. Orang dipasaran 

mengatakan telur cokelat lebih disukai daripada telur putih, 

kalau dilihat dari warna kulitnya memang lebih menarik yang 

cokelat daripada yang putih, tapi dari segi gizi dan rasa relatif 

sama, selain itu daging dari ayam petelur medium akan lebih 

laku dijual sebagai ayam pedaging. 

2.3. Pemasaran 

 Stanton (2001) menjelaskan bahwa definisi pemasaran 

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. Kotler (2001) mengemukakan definisi 

pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html
http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html
http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html
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mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat 

dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci 

kesuksesan dari suatu perusahaan. 

 Maintang dan Nurdin (2013) menjelaskan bahwa 

pemasaran sebagai kunci kesejahteraan petani, terkadang tidak 

mendapatan proses regulasi yang memadai oleh pemerintah. 

Saluran pemasaran yang begitu panjang, informasi pasar yang 

tidak jelas, transportasi dari lokasi panen ke konsumen akhir, 

hal inilah yang terkadang menyebabkan banyak petani menjadi 

tidak antusias dalam melakukan penjualan. Kotler (2002) 

menjelaskan bahwa konsep pemasaran yakin bahwa 

pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian 

kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien 

ketimpang pesaing. 

 Khol  dan  Uhl  (2002)  mendefinisikan  tataniaga  sebagai  

suatu  aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aliran barang 

dan  jasa dari titik produksi sampai ke  titik  konsumen. 

Produksi  adalah  penciptaan  kepuasan,  proses  membuat 

kegunaan  barang  dan  jasa. Kepuasan  dibentuk  dari  proses  

produktif  yang diklasifikasikan  menjadi  kegunaan  bentuk,  

tempat, waktu  dan  kepemilikan. Kotler (2001) menjelaskan 

bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dimana individu-

individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran 

dan pertukaran produk-produk bernilai.  

Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu 

menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan biaya 

semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian 

keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar 
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konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan 

produksi dan tataniaga (Sudiyono, 2002). Menganalisis sistem 

pemasaran dapat digunakan beberapa pendekatan (Alma, 

2002) yaitu: 

1. Pendekatan fungsi (Functional approach) yaitu pendekatan 

yang mempelajari fungsi pemasaran apa yang dilakukan 

oleh pelaku pemasaran yang terlibat dalam pemasaran. 

Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pertukaran, fungsi 

fisik dan fungsi fasilitas.  

2. Pendekatan lembaga (The Institutional approach) yaitu 

pendekatan yang mempelajari bermacam-macam lembaga 

yang terlibat dalam proses penyaluran penyaluran 

komoditas dari produsen ke konsumen. Lembaga-lembaga 

itu adalah pedagang, pengolah dan organisasi-organisasi 

yang memberikan fasilitas pemasaran. 

3. Pendekatan barang (Commodity approach) yaitu 

pendekatan barang merupakan suatu pendekatan yang 

menekankan terhadap kegiatan atau tindakan-tindakan yang 

diperlakukan terhadap barang/jasa selama proses 

penyampaiannya mulai dari titik produsen sampai titik 

konsumen. 

4. Pendekatan sistem (The System approach), pendekatan ini 

ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu proses 

ekonomi yang sedang berjalan dan berkesinambungan, 

mengidentifikasikan suatu mekanisme yang 

mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dalam suatu proses 

dan sistem yang sedang berjalan. 

 Hutauruk (2005) menjelaskan bahwa fungsi pemasaran 

merupakan suatu aktivitas yang penting yang dispesialisasi 

dan dilaksanakan dalam bidang pemasaran. Fungsi tersebut 

adalah: 
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1. Fungsi pertukaran, yaitu pembelian (buying) dan penjualan 

(selling). 

2. Fungsi pengadaan secara fisik, yaitu pengangkutan 

(transportation) dan penyimpanan (storage). 

3. Fungsi jasa yaitu permodalan, resiko, standarisasi dan 

informasi pasar (market information). 

2.4.  Lembaga dan Saluran Pemasaran  

 Proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen 

sering melibatkan beberapa lembaga perantara mulai dari 

produsen sendiri, lembaga-lembaga perantara sampai ke 

konsumen akhir, karena adanya jarak antara produsen ke 

konsumen maka fungsi badan perantara sangat diharapkan 

kehadirannya untuk menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen melalui berbagai aktivitas atau kegiatan yang 

dikenal dengan perantara. Lembaga pemasaran  yang terlibat 

terlalu banyak dalam suatu saluran pemasaran dipengaruhi 

oleh jarak dari produsen ke konsumen, sifat komoditas, skala 

produksi dan kekuatan modal yang dimiliki. Jarak yang 

semakin jauh antara produsen dan konsumen akan 

mengakibatkan relatif panjangnya saluran pemasaran suatu 

produk. Komoditas yang cepat rusak harus segera diterima 

konsumen, dengan demikian membutuhkan saluran pemasaran 

yang relatif pendek. Skala produksi yang semakin kecil 

menyebabkan saluran pemasaran yang semakin banyak 

melibatkan sejumlah lembaga perantara dalam penyaluran 

komoditas. Kekuatan modal yang semakin besar cenderung 

dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran, sehingga 

pemasaran diperpendek (Adnany, 2008). 

 Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa lembaga pemasaran 

sebagai badan usaha atau individu yang menyelenggarakan 
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pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan 

badan usaha atau individu lain. Anita dkk (2012) 

menambahkan bahwa lembaga pemasaran timbul karena 

adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang 

sesuai waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. 

Swastha (2000)  menjelaskan bahwa secara luas terdapat dua 

golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

saluran distribusi yaitu perantara pedagang dan perantara agen. 

1. Perantara pedagang 

Perantara ini mempunyai hubungan yang erat dalam 

kepemilikan barang. Mereka berhak memiliki barang-barang 

yang dipasarkan, meskipun memilikinya tidak secara fisik. 

Pedagang dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Produsen, yang membuat sekaligus menyalurkan barang 

ke pasar 

2. Pedagang besar, yang menyalurkan barang ke 

pengusaha lain 

3. Pengecer, yang menjual barang kepada konsumen akhir 

2. Perantara agen 

Agen disini didefinisikan sebagai lembaga yang membeli 

atau menjual barang-barang kepada pihak lain, dalam 

kenyataannya agen dapat beroperasi pada semua tingkat dalam 

satu saluran pemasaran. Agen secara besar dibagai kedalam 

dua kelompok, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. 

1. Agen penunjang (Facilitating agent) 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan 

kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan 

jasa. Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk 

memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga 

mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan 
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penjual. Agen penunjang dibagi dalam beberapa golongan, 

yaitu: agen pengangkutan borongan, agen penyimpanan, 

agen pengankutan khusus, serta agen pembelian dan 

penjualan. 

2. Agen pelengkap (Supplemental agent) 

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa 

tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan 

memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan, apabila 

pedagang atau lembaga lain tidak dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran 

barang, maka agen pelengkap ini dapat menggantikannya. 

Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain berupa: jasa 

konsultasi, jasa finansial, jasa informasi dan jasa khusus 

lainnya. 

 Kotler  (2002) menjelaskan bahwa saluran  pemasaran  

adalah  serangkaian  lembaga yang melakukan  semua  fungsi  

yang  digunakan  untuk menyalurkan  produk  dan status  

kepemilikannya  dari  produsen  ke  konsumen. Produsen 

memiliki  peranan utama  dalam  menghasilkan  barang-barang  

dan  sering  melakukan  sebagian kegiatan  pemasaran,  

sementara  itu  pedagang  menyalurkan  komoditas  dalam 

waktu, tempat, bentuk yang diinginkan konsumen. Saluran  

pemasaran dari suatu komoditas perlu diketahui untuk 

menentukan jalur  mana  yang  lebih  efisien  dari  semua  

kemungkinan  jalur-jalur  yang  dapat ditempuh, selain  itu  

saluran  pemasaran  dapat  mempermudah  dalam  mencari 

besarnya margin yang diterima tiap lembaga yang terlibat. 

Kotler  dan  Amstrong  (2001) menjelaskan bahwa saluran  

tataniaga  terdiri  dari serangkaian lembaga pemasaran atau  

perantara yang akan memperlancar kegiatan pemasaran dari  

tingkat  produsen  sampai  tingkat  konsumen. Perantara  yang 
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melakukan  tugas membawa  produk  dan  kepemilikannya  

lebih  dekat  ke  pembeli akhir yang merupakan satu tingkat 

saluran. Saluran nol-tingkat (saluran pemasaran nol-langsung) 

terdiri dari produsen yang menjual langsung ke  konsumen  

akhir. Saluran  satu-tingkat  terdiri  dari  satu  perantara  

penjual,  yaitu  pengecer.  Saluran dua-tingkat dari dua 

perantara, seperti pedagang besar dan pengecer. Saluran tiga-

tingkat  dalam  saluran  tataniaga  barang  konsumsi memiliki  

tiga  perantara,  yaitu pedagang besar, pemborong dan 

pengecer. 

2.5.  Fungsi Pemasaran 

 Kasmir (2004) menjelaskan bahwa proses penyampaian 

barang dari tingkat produsen ke konsumen memerlukan 

berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat memperlancar 

proses penyampaian barang atau jasa bersangkutan dan 

kegiatan tersebut dinamakan fungsi-fungsi tataniaga. Fungsi-

fungsi tersebut meliputi: 

1. Pemasaran sebagai fungsi yang sama yaitu pemasaran sama 

besarnya dengan fungsi keuangan, produksi, kepegawaian, 

sumber daya manusia dengan kata lain masing-masing 

fungsi memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. 

2. Pemasaran sebagai fungsi yang lebih penting yaitu bahwa 

fungsi pemasaran memiliki peran yang paling besar dari 

fungsi keuangan, produksi, kepegawaian dan sumberdaya 

manusia. 

3. Pemasaran sebagai fungsi utama yaitu pemasaran 

dipusatkan sebagai sentral dari kegiatan fungsi lainya atau 

dengan kata lain fungsi pemasaran sebagai inti dari 

kegiatan perusahaan. 
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4. Pelanggan sebagai pengendalian yaitu masing-masing 

fungsi memiliki peran yang sama namun dikendalikan oleh 

pelanggan. 

5. Pelanggan sebagai fungsi pengendalian dan pemasaran 

sebagai fungsi integratif yaitu pemasaran sebagai pusat 

intergratif fungsi keuangan produk dan sumberdaya 

manusia sedangkan pelanggan karena pelanggan sangat 

berkaitan dengan keuangan, sumberdaya manusia dan 

produksi dalam pengendalian pemasaran. 

2.6.  Harga 

 Harga adalah sesuatu yang dirasakan oleh penjual bahwa 

itu cukup berharga dalam bentuk uang kepada pembeli 

(Kotler,2005). Faktor-faktor pembentukan harga digolongkan 

ke dalam kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. 

Harga ditentukan oleh konsumen di tingkat konsumen akhir, 

tetapi bila tidak diketahui harga-harga pasaran umum, maka 

pihak penjual sering berusaha untuk memperkirakan harga 

terbaik yang akan diterimanya. Lamb et.al (2001) menjelaskan 

bahwa harga adalah apa yang harus diberikan oleh konsumen 

(pembeli) untuk mendapatkan suatu produk. Swastha (2000) 

menjelaskan bahwa tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti :  

1. Keadaan perekonomian, keadaan ini sangat mempengaruhi 

tingkat harga yang berlaku.  

2. Permintaan dan penawaran  

Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh 

pembeli pada tingkat harga tertentu. Penawaran yaitu suatu 

jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat 

harga tertentu.  

3. Elastisitas permintaan 
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga 

adalah sifat permintaan pasar.  

4. Persaingan  

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh 

keadaan persaingan yang ada.  

5. Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab 

suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan 

mengakibatkan kerugian.  

6. Tujuan perusahaan  

Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah :  

- Meningkatkan penjualan  

- Mempertahankan dan memperbaiki market share  

- Stabilisasi harga  

- Mencapai target pengembalian investasi  

- Mencapai laba maksimum. 

7. Pengawasan pemerintah  

 Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk: 

penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi 

harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau 

mencegah usaha-usaha kearah monopoli.  

2.7.  Biaya Pemasaran 

 Mulyadi (2005) menjelaskan bahwa biaya pemasaran 

dalam arti sempit dibatasi artinya sebagai biaya penjualan, 

yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke 

pasar, sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas meliputi 

semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi 

dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut 

diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Biaya pemasaran 

adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk 

atau jasa, meliputi biaya gaji dan komisi tenaga jual, biaya 
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iklan, biaya pergudangan dan biaya pelayanan pelanggan 

(Hansen dan Mowen,2001). Simamora (2002) biaya 

pemasaran atau penjualan (marketing cost) meliputi semua 

biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pesanan pelanggan 

dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan pelanggan. 

Mulyadi (2005) menggolongkan biaya pemasaran menjadi dua 

golongan, yaitu: (1). Order Getting Cost (biaya untuk 

mendapatkan pesanan), yaitu semua biaya yang dikeluarkan 

dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya; biaya 

gaji dan wiraniaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi. 

(2). Order Filling Cost (biaya untuk memenuhi pesanan), yaitu 

semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengusahakan 

agar produk sampai ke tangan pembeli/konsumen. Contohnya; 

biaya pergudangan, biaya pengangkutan dan biaya penagihan. 

2.8.  Efisiensi Pemasaran 

 Maintang dan Nurdin (2013) menjelaskan bahwa 

pemasaran menyangkut aktivitas bisnis dari awal produksi 

hingga ke tangan konsumen. Definisi tersebut dapat diketahui 

bahwa output dari pemasaran adalah kepuasan konsumen atas 

barang dan jasa, sedangkan input berupa sumberdaya tenaga 

kerja, modal dan manajemen yang digunakan dalam proses 

pemasaran. Perubahan mengurangi biaya input tanpa 

mengurangi kepuasan konsumen dari barang dan jasa dapat 

dikatakan meningkatkan efisiensi. Jika konsumen 

menginginkan tipe output yang berbeda walaupun biaya input 

pemasaran lebih tinggi dapat dikelompokkan pada 

peningkatan efisiensi pemasaran. Mappigu dan Esso (2011) 

menjelaskan bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik 

antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan 

dengan sumber-sumber yang dipergunakan) seperti halnya 
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juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber 

yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang 

telah diselesaikan. Sudiyono  (2002) mengemukakan bahwa 

efisiensi pemasaran akan terjadi jika: 

1. Biaya pemasaran bisa ditekan sehingga ada keuntungan. 

2. Pemasaran dapat lebih tinggi. 

3. Persentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen 

dan produsen tidak terlalu tinggi. 

4. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran. 

Efisisensi pemasaran merupakan tolak ukur atas 

produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan 

sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang 

dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran (Downey 

dan Steven, 1994 dalam Hastuti dan Rahim, 2007). Sudut 

pandang marketing mix, efisiensi pemasaran Downey dan 

Erickson (1992) dalam Hastuti dan Rahim (2007) dapat dilihat 

dari masing-masing elemen, yaitu : 

1. Efisiensi produk merupakan usaha untuk menghasilkan 

suatu produk melalui penghematan harga serta 

penyederhanaan prosedur teknis produksi guna keuntungan 

maksimum. 

2. Efisiensi distribusi dinyatakan sebagai produk dari 

produsen menuju ke pasar sasaran melalui saluran 

distribusi yang pendek atau berusaha menghilangkan satu 

atau lebih mata rantai pemasaran yang panjang di mana 

distribusi produk berlangsung dengan tindakan 

penghematan biaya dan waktu. 

3. Efisiensi harga yang menguntungkan pihak produsen dan 

konsumen diikuti dengan keuntungan yang layak diambil 

oleh setiap mata rantai pemasaran sehingga harga yang 
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terjadi di tingkat petani tidak berbeda jauh dengan harga 

yang terjadi di tingkat konsumen. 

4. Efisiensi promosi mencerminkan penghematan biaya dalam 

melaksanakan pemberitahuan di pasar sasaran mengenai 

produk yang tepat, meliputi penjualan perorangan atau 

misal dan promosi penjualan.  

2.9.  Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Margin 

Pemasaran 

 Untuk melakukan penghitungan biaya pemasaran biasanya 

menggunakan margin pemasaran. Margin adalah suatu istilah 

yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga yang 

dibayar pada penjual pertama dengan harga yang dibayar pada 

penjual pertama dengan harga yang dibayar oleh pembeli 

terakhir. Margin dinyatakan dalam persentase, maka akan 

didapatkan mark-up. Mark-up adalah presentase margin yang 

dihitung atas dasar harga pokok penjualan atau atas dasar 

harga penjualan eceran suatu barang (Sudiyono, 2002). 

Margin pemasaran merupakan selisih antara harga di tingkat 

konsumen dengan harga di tingkat produsen atau merupakan 

jumlah biaya pemasaran dengan keuntungan yang diharapkan 

oleh masing-masing lembaga pemasaran. Margin pemasaran 

pada pola saluran distribusi panjang, sedang maupun pendek 

berbeda perbedaan ini disebabkan banyaknya lembaga 

pemasaran yang terlibat, biaya pemasaran yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemasaran dan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (Mukson, 2005). 

 Yuniarti (2002) mendefinisikan margin pemasaran sebagai 

perbedaan harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga 

yang diperoleh produsen. Margin pemasaran (MP) merupakan 

selisih antara harga di tingkat konsumen (Pr) dengan harga di 



22 

 

tingkat produsen (Pf), dengan formulasi sebagai berikut: MP= 

Pr-Pf. Produsen mengatakan usahanya efisien jika margin 

pemasarannya besar, namun berbeda dengan konsumen, 

dikatakan efisien jika margin pemasaranya kecil.  Margin 

pemasaran dikatakan efisien apabila: 

1. Biaya pemasaran yang semakin besar atau semakin besar 

keuntungan pemasaran maka semakin besar margin 

pemasarannya dan sistem pemasaran menjadi tidak efisien.  

2. Usaha dikatakan efisien jika margin pemasarannya besar, 

namun berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika 

margin pemasaranya kecil. 

 Mukson (2005) juga menjelaskan bahwa margin pemasaran 

terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan, sehingga 

semakin besar biaya pemasaran dan atau semakin besar 

keuntungan pemasaran maka semakin besar margin pemasaran 

dan sistem pemasaran tidak efisien. Margin pemasaran 

tersebut hanya menunjukkan selisih harga tanpa 

memperhatikan jumlah yang diperdagangkan, sehingga nilai 

margin pemasaran adalah selisih harga dengan jumlah 

transaksi diformulasikan sebagai berikut: 

MP= BP+ KP 

Keterangan:  

MP = Margin Pemasaran 

BP = Biaya Pemasaran 

KP = Keuntungan Pemasaran 

2.10. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Harga yang Diterima Peternak 

 Salah satu indikator yang cukup berguna untuk mengetahui 

efisiensi pasar adalah dengan membandingkan bagian yang 

diterima petani (farmer’s share) adalah perbandingan antara 
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harga yang diterima pedagang petani dengan harga yang 

dibayarkan konsumen akhir dan sering dinyatakan dalam 

presentase (Sudiyono, 2002). Umumnya bagian yang diterima 

petani (farmer’s share) akan lebih sedikit apabila jumlah 

pedagang perantara bertambah panjang. Efisiensi pemasaran 

cenderung menggunakan batasan efisiensi ekonomis yang 

diukur menggunakan pendekatan margin pemasaran. 

Menganalisa efisiensi pemasaran dapat pula digunakan 

pendekatan di tingkat produsen dengan harga di tingkat 

konsumen, dengan formulasi Kohls dan Uhl (2002) sebagai 

berikut: 

     %100
Pr

x
Pf

SPf   

Keterangan: 

SPf  = Efisiensi Pemasaran  (%) 

Pf  = harga di tingkat peternak  (Rp/kg) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

 Kohl dan Downey dalam Nurhayati (2000) menjelaskan 

bahwa hasil pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima 

petani produsen dikatakan efisien apabila harga jual petani 

produsen > 40% dari harga ditingkat konsumen, dikatakan 

tidak efisien apabila harga jual petani produsen < 40% 

ditingkat konsumen.   

2.11. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Keuntungan dan Biaya 

Sudiyono (2002), share biaya pemasaran dan share 

keuntungan dapat pula digunakan untuk menganalisa efisiensi 

pemasaran dengan formulasi sebagai berikut: 
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%100
)(Pr

x
Pf

Ki
Ski


  

 

%100
)(Pr

)(
x

Pf

Bi
Sbi


  

Keterangan: 

Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke i 

Sbi = Share biaya pemasaran ke i 

Rumus diatas, share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran diharapkan dapat memperbesar margin 

pemasaran. Margin pemasaran yang semakin tinggi  tinggi 

margin pemasaran akan semakin rendah bagian yang diterima 

produsen dari harga yang dibayarkan konsumen sehingga 

diakatakan efisien pemasaranya rendah, sedangkan share yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran juga mempengaruhi 

efisiensi pemasaran. Biaya pemasaran yang tinggi 

menyebabkan margin pemasaran menjadi tinggi, dengan 

demikian harga yang dibayarkan konsumen juga tinggi.  

Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa tolak ukur yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah dengan 

melihat perbandingan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

dibanding dengan biaya pemasaran dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan share keuntungan dan biaya pemasaran tidak 

merata maka belum tercapai efisiensi harga.  

2. Angka perbandingan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran merata, 

maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 
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3. Perbandingan share keuntungan biaya dari masing-masing 

lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran merata dan 

cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan efisien.  

 


