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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu

Pratiwi (2010) menyatakan bahwa alternatif strategi

pemasaran yang  diperoleh antara lain membuat produk madu

yang berkualitas, menciptakan produk madu unggulan,

mempertahankan keaslian dan kemurnian madu, dan

keragaman jenis produk madu untuk meningkatkan loyalitas

konsumen terhadap perusahaan, menjaga kontinuitas produk

dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok,

meningkatkan kerja sama dengan lembaga litbang untuk

mengembangkan produk madu, meningkatkan penjualan

berdasar segmen pasar geografis, target pasar, dan

menggunakan saluran distribusi yang pendek, memanfaatkan

teknologi yang lebih tinggi untuk memperoleh madu dengan

kadar air yang rendah, meningkatkan promosi penjualan

melalui event-event yang di selenggarakan oleh Pemda,

menggunakan internet dengan selalu up-date informasi,

membuat stan sendiri saat ada event penting, leaflet dan

katalog dan  pengenalan pengobatan sengat lebah pada segmen

pasar yang dituju, meningkatkan volume penjualan dengan

promosi harga yang lebih rendah pada segmen pasar yang

dituju, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar
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konsumen percaya dan loyal terhadap produk madu dari

perusahaan, meningkatkan pasokan madu yang cukup selama

musim paceklik, melakukan pencatatan data produksi dan data

penjualan yang lebih rinci, menetapkan harga yang lebih

rendah untuk meningkatkan penjualan agar menghasilkan

biaya yang lebih rendah. Prioritas strategi yang dapat

diterapkan dalam pemasaran industri madu pada PT Madu

Pramuka di Kabupaten Batang adalah membuat produk madu

yang berkualitas, menciptakan produk madu unggulan,

mempertahankan keaslian dan kemurnian madu, dan

keragaman jenis produk madu untuk meningkatkan loyalitas

konsumen terhadap perusahaan.

Hanum (2007) mengatakan Pola saluran pemasaran

untuk madu terdiri dari dua saluran sedangkan madu curah

satu saluran. Fungsi  pemasaran yang dilakukan produsen dan

pengecer adalah: 1) fungsi pertukaran yaitu  fungsi pembelian,

penjualan, penetapan harga, 2) fungsi fisik yaitu transportasi,

standardisasi dan grading, penyimpanan, penanganan

(pengecer hanya melakukan fungsi penyimpanan dan

penanganan) 3) fungsi fasilitas yaitu penanggungan resiko

dan pembiayaan (pengecer hanya melakukan fungsi

pembiayaan). Struktur pasar yang dihadapi produsen adalah

persaingan monopolistik. Struktur pasar yang dihadapi

pengecer mendekati pasar persaingan sempurna.  Saluran
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pemasaran yang paling efisien berdasarkan biaya pemasaran,

marjin pemasaran dan  producer’s share untuk madu botol

adalah saluran I karena pada saluran I biaya pemasaran dan

marjin pemasaran rendah serta producer’s share yang tinggi

per satu satuan output. Jika dilihat dari total seluruh produk

yang dipasarkan maka saluran yang paling efisien adalah

saluran I karena total volume penjualan lebih tinggi. Analisis

tingkat keterpaduan pasar menunjukkan bahwa transfer harga

dari pengecer ke produsen tidak berlangsung dengan baik.

Apabila harga di tingkat pengecer naik maka kenaikan harga

di tingkat pengecer sedikit ditransfer pada harga di tingkat

produsen, walaupun nilainya semakin kecil kalau madu botol

itu semakin spesifik.

Menurut Ocvilla (2005), madu merupakan produk

perlebahan bergizi tinggi memiliki banyak manfaat yang tidak

hanya sebagai obat tetapi juga dapat digunakan sebagai food

supplement. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar

keempat di dunia, seharusnya membutuhkan madu yang cukup

banyak. Namun demikian menurut Pusat Perlebahan Nasional,

konsumsi madu perkapita di Indonesia masih sangat rendah

yaitu sebesar 0,3 kg pertahun, sedangkan negara Jerman dan

Jepang sudah mencapai 1,3 kg pertahun. Menurut Departemen

Kehutanan Republik Indonesia, saat ini telah berkembang
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ratusan peternak lebah lokal, baik yang dikelola dalam skala

besar maupun yang berskala kecil sebagai usaha sampingan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Lebah Madu

Lebah merupakan serangga sosial yang dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang hidup soliter dan

yang hidup secara berkoloni. Yang hidup secara bersoliter

lebih banyak jenisnya. Lebah berkoloni adalah lebah yang

hidup bersama dalam suatu kelompok besar dan membentuk

masyarakat. Setiap anggotanya tidak bisa dipisahkan dari

anggota lainnya.

Adapun klasifikasi lebah sosial adalah sebagai berikut:

Phylum : Arthopoda (binatang beruas)

Sub phylum : Mandibulata

Class : Insecta

Sub class : Pterygota

Ordo : Hymenoptera

Sub ordo : Clistrogastra

Superfamily : Apoidea

Family : Bombidae (lebah biasa)

Maliponidae (lebah madu tanpa sengat)

Apidae (lebah madu)

(Sarwono, 2005).
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Ada beragam jenis lebah madu yang layak

dibudidayakan, tapi yang pupuler ternakkan di antaranya

lebah hutan (Apis dorsata), lebah lokal (Apis cerana), dan

lebah unggul (Apis mellifera). Yang lebih disukai oleh

peternak adalah jenis lebah unggul yaitu Apis mellifera. Jenis

ini diyakini memiliki kelebihan antara lain daya adaptasi lebih

tinggi, produksi madu yang dihasilkan lebih banyak dan juga

lebih jinak. Namun ada juga kekurangannya yaitu lebah jenis

ini (Apis mellifera) lebih peka terhadap tungau varroa (Admin,

2008).

Lebah ini banyak di Eropa seperti Prancis,  Yunani,

Spanyol dan Yugoslavia. Di negara- negara tersebut lebah

yang utama dibudidayakan yaitu Apis mellifera (lebah hitam

atau lebah coklat eropa), Apis  mellifera ligustica (lebah

kuning Italia), dan Apis mellifera carnica (lebah kelabu

Carniola). Dari jenis lebah ini segara dibuat galur baru untuk

daerah berlingkungan dan beriklim yang berbeda dari tempat

aslinya (Eropa). Di daerah yang beriklim dingin atau berelafasi

tinggi lebah ini tidak telalu agresif dan kurang suka

bermigrasi, tetapi peka terhadap penyakit terutama parasit

tungau varoa (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2002). Dalam

pengusahaan lebah madu Apis mellifera L. diperlukan

pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan, karena

biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Persoalannya,
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usaha ini sebagian besar melibatkan perternak lebah madu

dengan modal terbatas dan tidak memiliki akses terhadap

sumber-sumber pembiayaan. Di samping itu, pihak lain yang

terkait di antaranya perbankan dan lembaga keuangan lainnya

belum meyakini bahwa perlebahan merupakan usaha yang

dapat dikembangkan secara komersial (Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2000).

2.2.2 Pemasaran

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang

dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada

maupun kepada pembeli potensial. (Swastha dan Sukotjo,

1998).

Menurut Kotler (1997), pemasaran adalah suatu proses

sosial di mana baik  individu maupun kelompok yang  terlibat

dalam proses  tersebut memperoleh apa  (produk atau  jasa)

yang  mereka  butuhkan  dan  inginkan dengan  cara

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk atau

jasa yang bernilai dengan pihak lain.

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan

pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan

distribusi dari barang-barang, jasa-jasa dan gagasan untuk
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menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang

memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Definisi ini

menyadari bahwa manajemen pamasaran adalah proses yang

mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

juga mencakup barang, jasa serta gagasan, berdasarkan

pertukaran dan tujuannya adalah memberikan kepuasan bagi

pihak yang terlibat (Kotler ,1997).

Pemasaran untuk segala jenis produk haruslah

mengacu pada keinginan dan kepuasan konsumen, termasuk

diantaranya pemasaran produk hasil ternak. Agroindustri hilir

dan pemasaran perlu di kembangkan lebih lanjut. Sebagai

kegiatan ekonomi yang langsung berorientasi pada konsumen,

pengembangan agroindustri hilir dan pemasaran ini harus tetap

mengacu pada perubahan perilaku konsumen yang terus

berubah dan tidak pernah puas. Bila dimasa lalu konsumen

hasil ternak lebih menyukai ayam hidup, maka dewasa ini

lebih menyukai dalam bentuk karkas segar (Saragih, 2000).

2.2.3 Lembaga dan Saluran Pemasaran

Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang

menyelenggarakan pengaliran barang dari produsen ke

konsumen sehingga terselenggara kegunaan atau fungsi

pemasaran. Saluran pemasaran merupakan setiap rangkaian

perusahaan atau orang yang ikut serta dalam menyalurkan
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barang dan jasa dari produsen ke konsumen (McCarthy dan

Perreault, 1993).

Suharno (1999) mengemukakan bahwa saluran

pemasaran produk peternakan umumnya panjang. Hal ini

karena saluran pemasaran dimulai dari peternak ke pedagang

pengumpul, pangkalan ayam ke pemotong, pedagang pengecer

dan baru ke konsumen. Setiap tahap pendistribusian tersebut

terdapat biaya, sehingga semakin tipis kemungkinan peternak

memperoleh keuntungan yang wajar. Saluran pemasaran

tersebut perlu diperpendek untuk memperkecil selisih harga

yang terjadi di tingkat peternak dan di tingkat konsumen.

Banyak produsen yang membuat suatu produk tidak

menjual secara langsung produknya kepada konsumen akhir

(end user), pertimbangan biaya distribusi biasanya menjadi

faktor utama perusahaan memilih tidak mendistribusikanya

sendirian ke konsumen akhir terutama untuk wilayah

pemasaran yang belum tercover oleh perusahaan. Diantara

produsen dan konsumen ada sekelompok perantara yang

menyalurkan produk diantara mereka. Perantara ini sering

disebut dengan saluran pemasaran (Napitupulu, 1989).

Swastha (1999), berpendapat bahwa secara luas

terdapat dua golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat

dalam saluran distribusi yaitu perantara pedagang dan

perantara agen.
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a. 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 : Pembuat sekaligus menyalurkan

barang ke pasar

2. Pedagang besar : Penyalur barang ke pedagang

lain

3. Pengecer : Menjual barang kepada konsumen

akhir

b. 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 suatu saluran pemasaran. Secara garis besar

agen dibagi kedalam dua kelompok, yaitu agen penunjang dan

agen lengkap.

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
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hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Agen

penunjang dibagi dalam beberapa golongan, yaitu

agen pengangkutan borongan, agen penyimpanan,

agen pengangkutan 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 financial, jasa

informasi dan jasa khusus lainnya.

Mc Carthy dan Perreault, (1993) menyatakan bahwa

pada kenyataannya suatu lembaga pemasaran dapat

menjalankan lebih dari satu fungsi pemasaran. Oleh sebab itu,

perlu diketahui mengenai bentuk usaha dari lembaga

pemasaran tersebut. Lembaga-lembaga pemasaran yang

terlibat dalam proses pemasaran sangat beragam, ada komoditi

yang melibatkan banyak lembaga pemasaran dan ada pula

yang hanya melibatkan sedikit lembaga pemasaran.
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2.2.4  Pendekatan Margin Pemasaran

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 oleh

pembeli terakhir. Margin dinyatakan dalam prosentase, maka

akan didapatkan mark-up. Mark-up adalah prosentase margin

yang dihitung atas dasar harga pokok penjualan atau atas dasar

harga penjualan eceran suatu barang (Hanifah dan Saefuddin,

1986) dalam Hanum (2007), juga mengatakan 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 diperdagang kan, sehingga nilai

dari margin pemasaran adalah selisih harga dengan jumlah

transaksi diformulasikan sebagi berikut  :

Mp = Bp + Kp

dimana:

Mp = Margin Pemasaran

Bp  = Biaya pemasaran

Kp = Keuntungan pemasaran
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2.2.5  Pendekatan Share Harga yang Diterima Peternak

Jika dilihat dari sudut usahataninya, maka

sesungguhnya share harga di tingkat peternak lebah madu

adalah biaya yang dikeluarkan dalam produksi anggur

ditambah dengan keuntungan yang diterima dari usahataninya.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari petani

dapat diartikan sebagai pendapatan petani bagi keluarganya,

yang apabila petani memilih saluran pemasaran anggur yang

berbeda, maka besarnya share harga yang diterima petani akan

berbeda pula. Keterangan: SPf (Share price farmer) = share

harga di tingkat petani Pf (Price farmer) = harga ditingkat

petani Pr (Price retail) = harga ditingkat konsumen akhir

(pabrikan) (Soekartawi, 2002).

Menganalisa efisiensi pemasaran dapat pula

digunakan pendekatan perbandingan harga di tingkat produsen

dengan harga di tingkat konsumen, dengan formulasi Kohls

dan Uhl (1980) dalam Soekartawi (2002), sebagai berikut:

Spf= Pf/Prx 100%

Keterangan :

Spf = Efisiensi Pemasaran Produk Lebah (%)

Pf = Harga di Tingkat Produsen (Rp/Kg)

Pr = Harga di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)
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2.2.6  Pendekatan Share Keuntungan dan Biaya

Menurut Soekartawi (2002), share biaya pemasaran

dan share keuntungan dapat pula digunakan untuk meng-

analisis 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.

Dengan kriteria sebagai berikut. Apabila perbandingan

share keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran

yang terlibat dalam proses pemasaran merata, maka sistem

pemasarannya dikatakan efisien. Apabila perbandingan share

keuntungan dengan biaya pemasaran  masing-masing lembaga

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran merata dan

cukup logis, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien.

Menurut Hanum (2007), bisa menggunakan rumus :

MP = Bpi + ∑ Kpi
MP = ∑ Bij
MP = − ∑ Bij
Keterangan:

MP   = margin pemasaran Produk Lebah (Rp/Kg)

Pr     = harga konsumen (Rp/Kg)
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Pf     = harga produsen (Rp/Kg)

Bpi   = biaya lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg)

Kpi  = keuntungan lembaga pemasaran ke-i (Rp/kg)

Pij    = harga jual lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg)

Pbi   = harga beli lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg)

Bij   = biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i dari

berbagai jenis biaya dari  biaya ke-j

J = 1 sampai ke n

2.2.7 Efisiensi Pemasaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang

dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil

dari kegiatan yang dijalankan.

Soekartawi (2002), mengemukakan bahwa efisiensi pemasaran

akan terjadi jika :

1. Biaya pemasaran bisa ditekan sehingga ada keuntungan

2. Pemasaran dapat lebih tinggi

3. Prosentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen

dan produsen tidak terlalu tinggi.

4. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran.

Pemasaran yang efisien merupakan tujuan akhir yang

ingin dicapai dalam sistem pemasaran. Efisiensi sistem

pemasaran adalah mekanisme koordinasi antara produksi dan

permintaan konsumen (Napitupulu, 1989). Selanjutnya
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menurut Napitupulu (1989), untuk melihat efisiensi pemasaran

dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan input-output ratio dari seluruh pemakaian

kelembagaan, fungsi dan fasilitas dari sistem pemasaran

tersebut. Konsep ini dimaksudkan untuk memaksimumkan

input-output ratio. Input mencakup seluruh penggunaan

faktor faktor produksi seperti manusia, motivasi, metoda

teknologi dan materi. Output yaitu nilai tambah berupa

guna seperti kepuasan, selera dan lainnya. Efisiensi harga

merupakan suatu konsep yang saling berhubungan dengan

konsep efisiensi teknis. Efisiensi harga harus dievaluasi

dalam konteks sistem pemasaran secara keseluruhan.

2. Rumus efisiensi pemasaran adalah nisbah antara biaya

pemasaran dengan nilai produk yang di jual, dinyatakan

dengan persen menurut soekartawi (2002).

Ep = Bp/HE x 100 %

Dimana :

Ep = Efisiensi Pemasaran

Bp = Biaya Pemasaran

HE = Harga Eceran

Kriteria :

Ep < 5 % Efisien

Ep > 5 % tidak Efisien
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2.2.8 Analisis market Structure, Conduct, and Performance

(S-C-P)

2.2.8.1 Struktur Pasar (Market Structure)

Struktur pasar adalah suatu organisasi atau badan

usaha yang mempengaruhi strategi harga dalam pasar. Dua hal

yang berkaitan dengan struktur pasar tersebut antara lain yaitu

jumlah dan ukuran badan usaha  yang terlibat, apakah salah

satu dari badan usaha tersebut begitu besar sehingga

mendominasi yang lainya. Hal tersebut terdapat adanya

hubungan bisnis antara lembaga-lembaga pemasaran (Abbot,

1981).

Struktur pasar dapat menunjukkan lingkungan

persaingan yakni antara penjual dan pembeli dengan melalui

suatu proses terbentuknya harga dan jumlah produk yang

ditawarkan dalam pasar (Jaya, 2001). Struktur pasar yang

terbentuk persaingan sempurna seperti halnya dengan

oligopoli atau oligopsoni dan monopoli atau monopsoni akan

menghasilkan kegiatan ekonomi yang tidak efisien karena

terdapat eksploitasi harga. Menurut McCarthy dan Perreault

(1993) batasan dari struktur pasar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah lembaga pemasaran dalam suatu pasar.

2. Distribusi lembaga pemasaran dalam berbagai ukuran

dan konsentrasi.

3. Diskripsi produk dan deferensiasi produk.
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4. Kebebasan lembaga pemasaran untuk keluar dan

masuk.

2.2.8.2 Perilaku pasar (Market Conduct)

mendefinisikan perilaku pasar sebagai tingkah laku

lembaga pemasaran dalam mengadaptasikan atau

menyesuaikan terhadap harga jual maupun harga beli dalam

suatu pasar. Menurut Hasibuan (1993) bahwa untuk menilai

derajat persaingan pasar perlu diperhatikan perilaku dari

perusahaan-perusahaan yang berada di dalam industri yang

bersangkutan. Perilaku dalam hal ini adalah suatu pola

tanggapan dan penyesuaian industri di dalam pasar untuk

mencapai tujuan. Suatu industri dalam melakukan penyesuaian

untuk melakukan peranannya di dalam pasar sehingga tercapai

tujuannya. Perilaku ini terlihat pada penentuan harga, promosi,

koordinasi kegiatan pasar dan juga kebijaksanaan produk.

Menurut Soekartawi (1993) aspek-aspek yang perlu

diperhatikan dalam perilaku suatu pasar adalah :

1. Bagaimana mekanisme barang tersebut dapat

membentuk pasar.

2. Apakah terdapat persaingan pada suatu barang

yang sama secara sehat di pasar.
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3. Apakah barang tersebut dikenakan pajak yang

sama atau berbeda menurut kualitas atau kuantitas

yang dipasarkan.

Pasar dikatakan efisien jika pembentukan pasar harga

tersebut dilakukan secara standarisasi, pajak yang dikenakan

berbeda menurut kualitas dan kuantitas, kualitas tersebut tidak

ditentukan oleh beberapa pedagang.

2.2.8.3 Penampilan Pasar (Market Performance)

Penampilan pasar merupakan akhir dari analisis

struktur, perilaku dan penampilan pasar. Analisa terakhir ini

merupakan suatu hasil dari analisa struktur dan perilaku proses

pemasaran. Menurut Martin (1989) menyatakan bahwa

munculnya penampilan pasar tidak dapat berdiri sendiri, tetapi

penampilannya merupakan interaksi antara struktur dan

perilaku pasar.

Menurut Abbot (1981) perilaku pasar merupakan

penilaian akan baik atau tidaknya suatu proses pemasaran

yang dilaksanakan serta tingkat keberhasilan dalam

pencapaian tujuan pemasaran. Penampilan suatu pasar dapat

dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama

proses pemasaran berlangsung.

Menurut Alfarisi (2009) menyatakan bahwa suatu

penampilan pasar menunjukkan bagaimana kepuasan ekonomi
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terhadap tujuan tertentu yang dicapai oleh suatu perusahaan.

Tujuan tersebut adalah tingkat efisiensi, tingkat progresitifitas

(kemajuan tekonologi) dan juga tingkat keuntungan

(Profitability). Keuntungan ekonomi yang di atas tingkat

pengembalian yang normal, merupakan alasan beberapa

perusahaan berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan

strategi pemasarannya.

Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan

analisa struktur, perilaku dan penampilan pasar adalah margin

pemasaran, tingkat harga, tersedianya fasilitas pemasaran dan

intensitas persaingan (Sudiyono, 2002). Gambar 2.1

merupakan konsep Structure-Conduct-Performance yang

biasaya digunakan untuk mengetahui efisiensi pemasaran

secara keseluruhan.

Gambar 2.1 Hubungan antara struktur, perilakuan dan penampilan

Struktur (Structure)

 Jumlah penjual dan pembeli
 Diferensiasi produk
 Hambatan masuk (barrier to entry)
 Struktur biaya

Perilaku (Conduct)

 Strategi harga
 Iklan
 Strategi produk
 Tingkat kerjasama (conllusion)

Penampilan (Performance)

 Efisiensi
 Pertumbuhan
 Kemajuan Teknologi
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Fauziah (2011), pernah meneliti tentang pemasaran

garam rakyat di kabupaten sumenep jawa timur dengan

menggunakan analisis struktur, perilaku dan penampilan.

Untuk indikator  pada struktur  digunakan jumlah pedagang

dan Pembeli dan Hambatan untuk Masuk Pasar. Perilaku

menganalisis tentang aktivitas pemasaran, kebijakan harga dan

kebijakan produk. Sedangkan untuk penampilan pemasaran

dilihat  dari pendapatan peternak, pencapaian dan problem

yang dihadapi. Analisis struktur, perilaku dan penampilan

yang dibahas yakni secara deskriptif.


