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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Analisis pemasaran mengenai produk-produk 

peternakan telah banyak dilakukan dan dipublikasikan, namun 

analisis mengenai pemasaran itik pedaging masih sangat 

sedikit. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemasaran 

menjadi bahan acuan dan perbandingan dilakukannya 

penelitian mengenai analisis pemasaran itik pedaging di Desa 

Pungging kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. 

Dua pola saluran pemasaran DOD (Day old Duck) 

yang terdapat di Desa Modoporo Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto. Pola pertama adalah saluran pemasaran 

langsung dari produsen → konsumen. Pola kedua adalah 

saluran pemasaran tidak langsung yang terbagi atas saluran 

pertama: produsen → pengepul tingkat desa → konsumen; 

saluran kedua: produsen → pedagang pengecer → konsumen; 

dan saluran ketiga: produsen → agen → pedagang besar → 

konsumen. Saluran pemasaran langsung mampu memasarkan 

6,03% dari keseluruhan pemasaran, sedangkan saluran 

pemasaran tidak langsung pada saluran pertama, kedua, dan 

ketiga secara berturut-turut mampu memasarkan 14,79%; 

19,27%; dan 59,91% dari keseluruhan pemasaran. Saluran 

pemasaran langsung merupakan saluran pemasaran yang 

paling efisien dengan farmer’s share price sebesar 100% dan 

rasio keuntungan terhadap biaya (R/C) sebesar 1,09 (DOD 

yang dihasilkan sendiri) dan 1,18 (DOD yang dihasilkan 

melalui buruh penetas). Saluran pemasaran tidak langsung 

yang paling efisien adalah saluran pemasaran kedua dengan 

farmer’s share price sebesar 92,86% dan rasio keuntungan 

terhadap bisaya (R/C) memiliki nilai yang sama dengan 
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saluran pemasaran langsung. Lembaga pemasaran yang 

menjalankan fungsi pemasaran paling efisien adalah pedagang 

pengecer dengan nilai efisiensi 0,018 (Amal, Hartono, dan 

Nugroho, 2015). 

Tiga pola saluran pemasaran ayam pedaging yang 

terdapat di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Saluran 

pemasaran pola I dimulai dari peternak utama → perusahaan 

kemitraan → pedagang besar → pedagang menengah → 

pengecer → konsumen akhir. Saluran pemasaran pola II yang 

terlibat peternak utama → perusahaan kemitraan → pedagang 

besar → pedagang menengah → konsumen akhir. Saluran 

pemasaran pola III yang terlibat peternak utama → perusahaan 

kemitraan → pedagang kecil → konsumen akhir. Saluran 

pemasaran pola III merupakan saluran pemasaran yang paling 

efisien dengan nilai SPf paling tinggi yaitu sebesar 91,34%. 

Lembaga pemasaran yang paling efisien adalah pedagang 

besar dengan nilai efisiensi 0,01 (Ana dkk., 2015). 

 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Itik Pedaging 

Itik termasuk unggas air dengan salah satu cirinya 

adalah terdapat selaput pada kaki (web). Itik yang dikenal 

sekarang (Anas domesticus) merupakan itik jinak hasil 

keturunan dari itik liar species Anas planthyrynchos yang 

dikenal dengan nama Wild Mallard. Itik sekarang telah 

mengalami perubahan pada bentuk tubuh dan sifat mengeram 

yang hilang serta dari monogamous (berpasangan) menjadi 

polygamous dengan adanya proses penjinakan (Achmanu dan 

Muherlien, 2011).  

Itik dibedakan menjadi tiga berdasarkan tujuan utama 

pemeliharaannya yaitu itik tipe pedaging (meat type), tipe 



9 

petelur (egg type) dan tipe ornamental (ornamental type). Itik 

pedaging adalah memiliki pertumbuhan yang cepat dan 

struktur daging baik, sedangkan itik petelur adalah umumnya 

memiliki tubuh kecil dibanding tipe pedaging. Itik ornamental 

dipelihara bukan untuk tujuan produksi telur atau daging tetapi 

sebagai hiasan karena memiliki daya tarik sendiri yang 

membuat orang menyukai (Achmanu dan Muherlien, 2011). 

Beternak itik lebih menjanjikan dibanding unggas yang 

lainnya karena untuk penjualan telurnya dihitung bijian, cara 

pemeliharaan dan perawatannya relatif mudah, tahan terhadap 

penyakit, permintaan telur terus naik dari tahun ke tahun serta 

permintaan daging konsumsi juga tinggi (Astawan, 2007). 

Sistem pemelihaaran itik yang dilakukan oleh peternak 

sebagian besar dilakukan secara ekstensiftradisional dengan 

pemberian pakan seadanya, diumbar di padang 

penggembalaan seperti sawah, sungai dan rawa-rawa yang ada 

disekitar permukiman. (Suryana, Darmawan, Kurniawan, 

Sholih, dan Suprijono, 2014) Pertumbuhan itik sangat 

dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, lingkungan sekitar, 

sistem perkandangan, dan potensi genetiknya (Arifah, 

Ismoyowati dan Iriyanti, 2013). Itik memiliki daya adaptasi 

yang tinggi serta mempunyai cita rasa daging dan telur yang 

gurih. Kandungan protein daging itik sebesar 21,40 %, lebih 

tinggi dari kandungan protein ayam, sapi dan domba (Mangku, 

2005). 

1.2.2 Pemasaran 

Pemasaran adalah proses aliran komoditi yang disertai 

dengan perpindahan suatu hak kepemilikan dan penciptaan 

guna waktu, guna tempat, dan guna bentuk yang dilakukan 

oleh lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau 
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beberapa fungsi pemasaran. Puncak dari kegiatan ekonomi 

adalah pemasaran yang ada didalam agribisnis peternakan. 

Subsistem pemasaran dari agribisnis peternakan yakni 

kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas 

peternakan. Peternak yang telah menghasilkan produk 

menginginkan produk yang dihasilkannya diterima oleh 

konsumen (Mappigau dan Esso, 2011). Kegiatan pemasaran 

diciptakan oleh pembeli dan penjual, pembeli berusaha 

memenuhi kebutuhannya sedangkan penjual berusaha 

mendapatkan laba, kedua kepentingan ini dapat dipertemukan 

dengan cara mengadakan pertukaran yang saling 

menguntungkan (Kotler dan Keller, 2009). Tataniaga dapat 

dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan suatu produk 

kepada konsumen dengan biaya murah dan mampu 

membagikan keuntungan yang adil dari keseluruhan harga 

yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta 

dalam kegiatan produksi dan tataniaga (Sudiyono, 2002). 

1.2.3 Saluran Pemasaran 

Produsen bekerja sama dengan perantara pemasaran 

untuk menjual produk mereka kepasar dan para peranta 

pemasaran membentuk suatu saluran pemasaran yang disebut 

juga dengan saluran perdagangan atau saluran distribusi 

(Kotler, 1997). Saluran pemasaran adalah rangkaian organisasi 

yang saling tergantung dan terlibat dalam proses pembuatan 

suatu produk atau jasa yang tersedia untuk digunakan atau 

dikonsumsi (Kotler dan keller, 2009). Saluran pemasaran 

adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen akhir, dan yang menyelenggarakannya berupa 

lembaga atau badan-badan yang bertugas melaksanakan fungsi 

pemasaran itu sendiri atau memenuhi keinginan konsumen 
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semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan 

memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga 

pemasaran tersebut (Suarda, 2009). 

Tiga jenis saluran pemasaran antara lain: 1) saluran 

komunikasi digunakan untuk menyerahkan dan menerima 

pesan dari pembeli sasaran; 2) pemasar menggunakan saluran 

distribusi untuk memamerkan atau menyerahkan produk fisik 

atau jasa kepada pembeli atau pengguna; dan 3) pemasar juga 

menggunakan saluran jasa untuk melakukan transaksi dengan 

pembeli potensial termasuk distributor, grosir, pengecer dan 

agen (Kotler dan Keller, 2009). Lima saluran distribusi yang 

terdapat pada penyaluran produk hingga sampai ke konsumen 

akhir, diantaranya: 

1. produsen – konsumen 

2. produsen – pengecer – konsumen 

3. produsen – pedagang besar − pengecer − konsumen  

4. produsen – agen − pengecer – konsumen 

5. produsen − agen – pedagang besar − pengecer – 

konsumen  

(Swastha dan Irawan, 2000) 

1.2.4 Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran dilakukan oleh anggota saluran 

pemasaran yang bertugas memindahkan barang dari produsen 

ke konsumen untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan 

kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-

orang yang membutuhkan dan menginginkan. Fungsi 

pemasaran yang dilakukan: 

1. Informasi yang dilakukan yaitu pengumpulan dan 

penyebaran informasi serta survey mengenai pelanggan, 
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pesaing, pelaku dan kekuatan yang ada saat ini maupun 

yang potensi didalam lingkungan pemasaran. 

2. Promosi dengan cara pengembangan dan penyebaran 

komunikasi persuasif yang dirancang untuk menarik 

pelanggan pada penawaran tersebut. 

3. Negosiasi yang merupakan usaha untuk mencapai 

persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain 

sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

4. Pemesanan dengan cara komunikasi kepada produsen 

mengenai minat untuk membeli. 

5. Pembiayaan merupakan pengalokasian dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada berbagai 

tingkat saluran pemasaran. 

6. Pengambilan resiko merupakan penanggungan resiko yag 

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran 

pemasaran tersebut. 

7. Pemilikan fisik merupakan kesinambungan penyimpanan 

dan pergerakan produk fisik dari bahan menrah sampai ke 

pelanggan akhir. 

8. Pembayaran yang dilakukan pembeli untuk membayar 

tagihannya kepada penjual melalui bank dan instansi 

keuangan lainnya. 

9. Hak milik merupakan pemindahan kepemilikan yang 

sebenarnya dari satu organisasi atau satu orang ke 

organisasi lain atau orang yang lain. 

Fungsi pemasaran yang dilakukan memiliki tiga hal 

yang sama yaitu menghabiskan sumber daya yang langka, 

biasanya akan lebih baik dilakukan dengan spesialisasi, dan 

dapat dipindahkan diantara para anggota saluran. Biaya dan 

harga akan lebih tinggi apabila produsen melaksanakan fungsi-



13 

fungsi pemasaran tersebut. Biaya dan harga produsen akan 

lebih rendah apabila beberapa fungsi dialihkan ke perantara. 

1.2.5 Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran merupakan suatu badan usaha 

yang secara langsung terlibat di dalam mengalirkan barang 

dari produsen ke konsumen. Lembaga-lembaga pemasaran 

yang terlibat dapat berupa tengkulak, pedagang pengumpul, 

pedagang besar dan pedagang pengecer (Sudiyono, 2002).  

Lembaga pemasaran bertugas untuk menjalankan 

fungsi-fungsi pemasaran yaitu margin pemasaran yang terdiri 

dari biaya pemasaran dan keuntungan, bagian balas jasa bagi 

lembaga pemasaran adalah keuntungan yang diperoleh dari 

kegiatan pemasaran (Kamaluddin, 2008). Dua golongan 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran distribusi yaitu 

perantara pedagang dan perantara agen. Perantara pedagang 

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 yang meliputi: 

1. produsen, merupakan pembuat sekaligus penyalur barang 

ke pasar 

2. pedagang besar, merupakan penyalur barang ke pedagang 

lain  

3. pengecer, berperan dalam menjual barang kepada 

konsumen akhir. 

Perantara agen didefinisikan sebagai lembaga yang membeli 

atau menjual produk kepada pihak lain, agen dibagi menjadi 2 

yaitu: 

1. agen penunjang (facilitating agent), merupakan agen yang 

kegiatannya khusus dalam beberapa aspek pemindahan 
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barang dan jasa sehingga terjadi hubungan langsung 

dengan pembeli.  

2. agen pelengkap (supplemental agent), memiliki fungsi 

melaksanakan jasa tambahan dalam penyaluran barang 

dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan (Swastha, 

1999). 

Lembaga pemasaran digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. lembaga pemasaran menurut penguasaannya terhadap 

komoditi yang diperjual belikan, dapat dibedakan menjadi 

3 (tiga) yaitu: 

a. lembaga yang tidak memiliki komoditi, tetapi 

menguasai komoditi, seperti agen dan perantara, 

makelar (broker, selling broker, dan buying 

broker) 

b. lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi-

komoditi yang dipasarkan, seperti pedagang 

pengumpul, tengkulak, eksportir, dan importir 

c. lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan 

menguasai komoditi yang dipasarkan, seperti 

perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas 

transportasi, asuransi pemasaran, dan perusahaan 

yang menentukan kualitas produk pertanian 

(surveyor) 

2. lembaga pemasaran berdasarkan keterlibatan dalam proses 

pemasaran terdiri dari: 

a. pedagang pengumpul, yaitu lembaga pemasaran yang 

menjual komoditi yang dibeli dari beberapa tengkulak 

dari petani. Peranan pedagang pengumpul adalah 

mengumpulkan komoditi yang dibeli tengkulak dari 

petani-petani, yang bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi pemasaran seperti pengangkutan 
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b. pedagang besar, untuk lebih meningkatkan 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran maka jumlah 

komoditi yang ada pada pedagang pengumpul perlu 

dikonsentrasikan lagi oleh lembaga pemasaran yang 

disebut pedagang besar. Pedagang besar juga 

melaksanakan fungsi distribusi komoditi kepada agen 

dan pedagang penjagal 

c. agen penjual, bertugas dalam proses distribusi 

komoditi yang dipasarkan, dengan membeli komoditi 

dari pedagang besar dalam jumlah besar dengan harga 

yang relatif lebih murah 

d. penjagal (retailers), merupakan lembaga pemasaran 

yang berhadapan langsung dengan konsumen. 

Penjagal merupakan ujung tombak dari suatu proses 

produksi yang bersifat komersil. Artinya kelanjutan 

proses produksi yang dilakukan oleh produsen dan 

lembaga-lembaga pemasaran sangat tergantung 

dengan aktivitas penjagal dalam menjual produk ke 

konsumen. Oleh sebab itu tidak jarang suatu 

perusahaan menguasai proses produksi sampai ke 

penjagal 

Seluruh lembaga-lembaga pemasaran tersebut dalam proses 

penyampaian produk dari produsen ke konsumen berhubungan 

satu sama lain yang membentuk jaringan pemasaran 

(Kamaluddin, 2008). 

1.2.6 Biaya  

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 

2012). Biaya terdiri atas biaya tetap dan biaya variable. Biaya 
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tetap adalah biaya yang tidak berubah sesuai dengan 

perubahan yang terjadi dalam jumlah kesatuan barang yang 

diproduksi atau di jual. Biaya variabel bervariasi langsung 

dengan tingkat produksi. Biaya total merupakan jumlah biaya 

tetap dan biaya variabel untuk setiap produksi. Biaya rata-rata 

adalah biaya per unit untuk tingkat produk atau sama dengan 

total biaya dibagi produksi (Kotler, 1997). Biaya merupakan 

hal mendasar dalam penentuan harga karena suatu tingkat 

harga dapat menutupi biaya yang akan mengakibatkan 

kerugian secara operasional maupun biaya non operasional 

yang menghasilkan keuntungan, dan biaya variabel yaitu biaya 

yang berubah-ubah untuk setiap tingkatan atau hasil yang di 

produksi. Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya 

tetap (Alma, 2000). Biaya produksi terdiri dari biaya pakan, 

biaya tenaga kerja dan biaya obat-obatan atau vaksin. Ketiga 

biaya tersebut dalam teori produksi dinyatakan sebagai biaya 

variabel (Tumober, Makalew, Salendu dan Endoh, 2014). 

1.2.7 Biaya Pemasaran  

Biaya pemasaran dalam arti sempit merupakan biaya 

penjualan. Biaya penjualan merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Biaya pemasaran 

dalam arti luas meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat 

produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai 

dengan produk diubah kembali dalam bentuk uang tunai. 

Penggolongan biaya pemasaran secara garis besar dibagi 

menjadi dua golongan yaitu: 

1. biaya untuk mendapatkan pesanan (order getting costs) 

yang merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam 

usaha untuk memperoleh pesanan. 
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2. biaya untuk memenuhi pesanan (order filling costs) yang 

merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli, 

contoh yang termasuk dalam biaya untuk memenuhi 

pesanan ini adalah biaya pembungkusan, pengiriman, dan 

angkutan (Mulyadi, 2005). 

Pemasaran dapat dianalisis dengan tiga cara, 

diantaranya: 

1. analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau obyek 

pengeluaran. Biaya pemasaran dalam analisis dipecah 

sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran seperti : gaji, 

biaya iklan, biaya perjalanan, biaya depresiasi peralatan 

kantor, biaya operasi dan pemeliharaan truk dan 

sebagainya. 

2. analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran, 

bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis 

biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. 

3. analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran, yang 

dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

a. menurut jenis produk  

b. menurut daerah pemasaran  

c. menurut besar pesanan  

d. menurut saluran distribusi  

(Mulyadi, 2012). 

1.2.8 Harga 

Harga merupakan elemen yang menghasilkan 

pendapatan dan berperan sebagai penentu utama pilihan 

pembeli, paling flexible karena harga dapat diubah dengan 

cepat. Harga ditetapkan melalui tawar-menawar antara penjual 

dan pembeli sampai menemukan harga yang dapat diterima 
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(Kotler, 2006). 3 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam 

memperbaiki efisiensi penetapan harga yaitu: 1) terjaminnya 

banyak alternatif pilihan bagi konsumen pada pasar output, 2) 

perbedaan harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat 

konsumen harus mampu mencerminkan biaya pelaksanaan 

fungsi-fungsi pemasaran, 3) terdapat kebebasan lembaga 

pemasaran untuk masuk dan keluar pasar (Sudiyono, 2002). 

Tujuan penetapan harga adalah untuk meningkatkan 

penjualan, mempertahankan dan memperbaiki market share, 

stabilisasi harga, mencapai target pengembalian investasi dan 

mencapai laba maksimum. Penetapan harga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: keadaan perekonomian, 

permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan, 

biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintah 

(Swastha, 2000). 

1.2.9 Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai produksi yang dihasilkan 

suatu usaha. Produksi yang semakin besar akan dihasilkan 

penerimaan yang semakin besar pula, sebaliknya produksi 

yang rendah akan memberikan penerimaan yang rendah tetapi 

tingginya penerimaan tidak menjamin tingginya pendapatan, 

karena pendapatan merupakan selisih biaya dengan 

penerimaan dari suatu usaha (Hidayati, 2011).  

Penerimaan atau nilai produksi (R atau S) yaitu jumlah 

produksi dikalikan dengan harga produksi dengan satuan 

rupiah (Suratiah, 2009). Penerimaan secara matematis dapat 

ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Keterangan: 

TR  : Total Revenue (total penerimaan) 



19 

Q : Quantity (jumlah produk) 

P : Price (harga jual produk) 

(Boediono, 2002). 

1.2.10 Keuntungan  

Keuntungan ialah seluruh jumlah penerimaan dari 

usaha pemeliharaan ternak dikurangi dengan seluruh biaya 

pemeliharaan yang diukur dalam satuan rupiah per tahun 

(Tumober dkk, 2014). Keuntungan merupakan faktor 

pengembalian atas usaha yang dilakukan untuk menghasilkan 

barang sebagai perangsang bagi usaha selanjutnya, menutup 

resiko dan segala sesuatu yang tidak pasti sebagai suatu alat 

dalam persaingan dan sebagai suatu nilai tambah (Sugeng, 

2000). 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dan 

biaya-biaya. Biaya dalam banyak kenyataannya, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (seperti sewa 

tanah, pembelian alat) dan biaya tidak tetap (seperti biaya 

transportasi, upah tenaga kerja). Keuntungan margin adalah 

keuntungan yang bersifat kotor. Keuntungan dari segi bisnis 

bersifat semu karena ada unsur-unsur biaya yang tidak 

diperhitungkan yaitu biaya tetap, sehingga besarnya 

keuntungan margin sama dengan selisih total output dengan 

biaya operasional (Soekartawi, 2001).  

Keuntungan merupakan sisa lebih dari hasil penjualan 

dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual dan biaya-

biaya lainnya. Laba yang besar dapat dicapai dengan 

melakukan langkah-langkah manajemen yang baik seperti 

menekan biaya penjualan yang ada, menentukan harga jual 

sedemikian rupa sesuai laba yang dikehendaki dan 

meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin (Angipora, 
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2002). Keuntungan yang maksimal akan bisa dicapai apabila 

perbedaan antara nilai penjualan dengan biaya total maksimal. 

Tingkat pendapatan atau keuntungan dapat dirumuskan 

dengan: 

∏ = TR – TC 

Keterangan: 

∏  : pendapatan 

TR  : Total Renevue (total penerimaan)  

TC  : Total Cost (total biaya) 

Kriteria: 

1. penerimaan total > biaya total, usaha menguntungkan 

2. penerimaan total = biaya total, usaha impas 

3. penerimaan total < biaya total, usaha merugikan  

(Sukirno, 2003). 

1.2.11 Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi adalah perbandingan antara input 

(pemasukan) dan output, artinya hasil keuntungan dengan 

sumber-sumber yang terlibat, sebagai tolak ukur atas 

produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan 

sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang 

dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran 

(Mappigau dan Esso, 2011). 

Efisiensi pemasaran akan terjadi apabila: 

1. Biaya pemasaran dapat ditekan sehingga mendapatkan 

keuntungan 

2. Persentase perbedaan harga yang dibayarkan konsumen 

dan produsen tidak terlalu tinggi terjadinya fasilitas fisik 

pemasaran  

(Sudiyono, 2002). 
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1.2.11.1 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan 

Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih antara harga di tingkat 

konsumen atau merupakan jumlah biaya pemasaran dengan 

keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing lembaga 

pemasaran. Margin pemasaran berfungsi untuk menutup biaya 

dalam pemasaran dan untuk mendapatkan keuntungan yang 

diinginkan (Soekartawi, 2002). Margin pemasaran 

menunjukkan perbedaan antara jumlah yang dibayar oleh 

konsumen dan jumlah yang diterima produsen terhadap 

produk yang diperjualbelikan. Margin pemasaran dapat 

diketahui dengan menggunakan perhitungan: 

MP = Pr –Pf 

Keterangan: 

MP : Margin Pemasaran (Rp/ekor) 

Pr : harga ditingkat konsumen (Rp/ekor) 

Pf : harga ditingkat produsen (Rp/ekor) 

(Anindita, Heriyanto, Pudjiastuti dan Rozi, 2005).  

1.2.11.2 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Harga yang Diterima Peternak 

Share harga ditingkat peternak jika dilihat dari sudut 

usaha yang dilakukan adalah biaya yang dikeluarkan dalam 

produksi ditambah dengan keuntungan yang diterima 

(Soekartawi, 2002). Salah satu indikator yang berguna untuk 

mengetahui efisiensi pasar adalah dengan membandingkan 

bagian yang diterima oleh produsen dengan harga yang 

dibayar oleh konsumen akhir dan umumnya dapat dinyatakan 

dalam persentase Sudiyono (2002). Analisa efisiensi 

pemasaran dapat menggunakan pendekatan di tingkat 
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produsen dengan harga di tingkat konsumen, dengan formulasi 

sebagai berikut: 

SPf = Pf / Pr X 100% 

Keterangan : 

SPf : efisiensi Pemasaran (%) 

Pf : harga ditingkat peternak (Rp/kg) 

Pr : harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 

(Kohls dan Uhl, 2002). 

1.2.11.3 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Rasio 

Keuntungan terhadap Biaya 

Return Cost Ratio (R/C) digunakan untuk menentukan 

besaran penerimaan dibandingkan dengan biaya, secara 

matematik dapat dituliskan dengan rumus: 

α = R/C 

R = Py . Y 

C = FC + VC 

 

 

Keterangan: 

R : penerimaan 

C  : biaya 

Py  : harga output 

Y  : output 

PC : biaya tetap (fixed cost) 

VC : biaya variabel (variable cost) 

Kriteria: 

R/C = 1, artinya tidak untung dan tidak rugi 

R/C > 1, artinya pemasaran efisien dilihat dari rasio 

keuntungan dan biaya 
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R/C < 1, artinya pemasaran tidak efisien dilihat dari rasio 

keuntungan dan biaya  

(Soekartawi, 2002). 

1.2.11.4 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Biaya dan Share Keuntungan 

Share biaya pemasaran dan share keuntungan dapat 

digunakan untuk menganalisa efisiensi pemasaran dengan 

formulasi sebagai berikut: 

SKi = {(Ki)/(Pr-Pf)} x 100% 

Sbi = {(Bi)/(Pr-Pf)} x 100% 

keterangan: 

Ski : Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Sbi : Share biaya pemasaran ke-i 

Pf  : harga di tingkat peternak (Rp/kg) 

Pr : harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

Ratio keuntungan = Share keuntungan / Share 

Ratio keuntungan = biaya X 100%  

(Sudiyono, 2002) 

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. jika angka perbadingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

2. jika perbandingan share keuntungan dengan biaya dari 

masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses 
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pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem 

pemasaran dikatakan efisien (Yuniarti, 2002)  

1.2.11.5 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Total 

Biaya Pemasaran Per Nilai Produk yang 

Dipasarkan 

Efisiensi pemasaran merupakan nisbah antara total 

biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan, dapat 

dirumuskan: 

Eps = TB / TNP 

Keterangan:  

Eps : efisiensi pemasaran 

TB  : total biaya 

TNP : total nilai produk 

Kriteria : 

Apabila Eps <1 : sistem pemasaran efisien 

Apabila Eps >1: sistem pemasaran tidak efisien 

Eps = (TBP / TNPP) X 100% 

Keterangan: 

Eps : efisiensi pemasaran 

TBP : total biaya pemasaran 

TNPP : total nilai produk yang dipasarkan 

Kriteria : 

Eps > 50% = kegiatan pemasaran dikatakan tidak efisien 

Eps < 50% = kegiatan pemasaran dikatakan efisien 

Artinya setiap ada penambahan biaya pemasaran 

menyebabkan adanya pemasaran yang tidak efisien, semakin 

rendah nilai produk yang dijual berarti terjadi pemasaran yang 

tidak efisien. Nilai total produk atau nilai barang yang 

dipasarkan atau dijual dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 
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TNP = Hj x Jp 

Keterangan : 

TNP  : total nilai produk (Rp)  

  Jp : volume penjualan (Kg) 

Hj  : harga jual (Rp/kg) 

Rumus efisiensi pemasaran adalah nisbah antara biaya 

pemasaran dengan nilai produk yang dijual yang dinyatakan 

dalam persen, dengan rumus: 

Ep = (Bp / HE) X 100% 

Keterangan: 

Ep  : efisiensi pemasaran 

Bp  : biaya pemasaran 

HE  : harga eceran 

Kriteria : 

Ep < 5% Efisien 

Ep > 5% Tidak efisien  

(Soekartawi, 2002).  
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