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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian saluran pemasaran yaitu bahwa pola 

distribusi atau penyaluran rumput laut di desa mandalle 

kecamatan mandalle ada dua macam saluran yaitu pertama 

dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ke 

pedagang besar dan terakhir ke eksportir. Kedua dari petani 

ke pedagang pengumpul, dan terakhir ke eksportir 

(Harifudin dkk, 2011). Penelitian dari Nuni, dkk (2013) 

menunjukkan hasil bahwa  Saluran pemasaran ubi kayu 

yang terdapat di lokasi penelitian terdiri dari 2, yaitu : 1. 

Petani ke Pabrik Tapioka dan 2. Petani ke Pengumpul dan 

dilanjut ke Pabrik Tapioka. Penelitian tentang saluran 

pemasaran yang selanjutnya yaitu dari Mukson, dkk (2005) 

menunjukkan hasil penelitian bahwa pola distribusi 

pemasaran telur mengikuti 4 pola yaitu: 1) panjang: 

peternak–pedagang besar pedagang pasar–pedagang 

eceran–konsumen, 2) sedang: peternak–pedagang pasar – 

pedagang eceran–konsumen, 3) pendek: peternak–

pedagang eceran–konsumen dan 4) langsung: peternak–

konsumen. Penelitian Nuraini, dkk (2006) hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa pemasaran ayam buras di Desa 

Kalebarembeng dilakukan dengan dua model/jalur 

pemasaran; 1) peternak langsung memasarkan ayam buras 

ke konsumen, 2) peternak menjual kepada pedagang 

pengecer dan selanjutnya pedagang pengecer menjual 

kepada konsumen.  Penelitian dari Nuraeni, dkk (2013) 

menunjukkan bahwa terdapat tiga saluran pemasaran cabai 
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merah; Saluran I: petani → pedagang pengumpul → 

pedagang besar → pedagang pengecer → konsumen. 

Saluran II: petani → pedagang besar → pedagang pengecer 

→ konsumen. Saluran III: petani → konsumen. 

 Penelitian tentang biaya pemasaran yaitu dari Burhani 

(2009) menunjukkan hasil penelitian bahwa rata-rata biaya 

usaha pemasaran daging sapi perkilogram pada pengecer 

dan jagal masing-masing adalah Rp.1.956.,72 dan 

Rp.3.208,55 atau sebesar Rp.23.738.429,07/bulan dan 

Rp.149.942.479,17/bulan. Hasil ini menunjukkan adanya 

perbedaan nyata (P<0,05).  

Penelitian tentang keuntungan pemasaran yaitu dari 

Burhani (2009) menunjukkan hasil penelitian bahwa rata-

rata keuntungan usaha pemasaran daging sapi perkilogram 

pada pengecer dan jagal masing-masing adalah 

Rp.1.956,72 dan Rp.3.208,55 atau sebesar 

Rp.1.214.606,65/bulan dan Rp. Rp.7.004.020,83/bulan. 

Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan (P<0,05). 

Keuntungan yang diperoleh pengecer dan jagal berbeda 

dengan upah minimum regional Kota Pekalongan (P<0,05). 

 Penelitian tentang margin pemasaran yaitu dari 

Harifudin, dkk (2011) menunjukkan bahwa usaha rumput 

laut yang dilakukan di desa mandalle kecamatan mandalle 

memiliki nilai margin pada saluran I yaitu Rp.750/kg  sama 

saja dengan margin pada saluran II dan keuntungan yang 

diperoleh pada saluran I yaitu Rp.496/kg dan pada saluran 

II yaitu Rp.529/kg. Saluran yang pendek (saluran II) lebih 

efisien dari pada saluran yang panjang (saluran I). Hasil 

penelitian dari Nuni, dkk (2013) menunjukkan bahwa nilai 

Margin pemasaran dan RPM relatif kecil, yaitu margin 

pemasaran sebesar 13,32% terhadap harga produsen dan 

RPM sebesar 0,39 mengindikasikan sistem pemasaran ubi 
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kayu relatif sudah efisien. Koefisien korelasi harga ubi 

kayu adalah 0,995 yang berarti ada hubungan yang sangat 

erat antara harga di tingkat produsen dengan harga di 

tingkat konsumen akhir. Elastisitas transmisi harga yang 

diperoleh adalah 0,911 yang menunjukkan bahwa pasar 

yang terjadi adalah pasar persaingan oligopsonistik yang 

hampir bersaing sempurna dan sistem pemasaran yang 

terjadi hampir efisien. 

Penelitian tentang share harga dari Nuraeni, dkk 

(2013) menunjukkan bahwa nilai Margin saluran 

pemasaran I sebesar Rp. 11.000, saluran pemasaran II Rp. 

7.500. Margin pada saluran III tidak dapat ditentukan, 

karena saluran ini tidak melibatkan lembaga perantara. 

Farmer’s share pada saluran III mencapai 100%, 

merupakan bagian tertinggi karena pada saluran ini petani 

menjual cabai merah langsung kepada konsumen. Saluran 

pemasaran II merupakan saluran pemasaran yang paling 

efisien jika dilihat dari margin dan biaya pemasaran yang 

diperoleh, Sementara jika dilihat dari perolehan bagian 

harga yang diterima oleh petani (farmer’s share), saluran 

III merupakan saluran pemasaran yang paling efisien. 

Penelitian tentang efisiensi pemasaran dari Nuraini, 

dkk (2006) menunjukkan bahwa hasi dari analisis data 

yang diperoleh selama penelitian terlihat pemasaran ayam 

buras di Desa Kalebarembeng masuk dalam kategori 

efisien, dimana hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi 

pemasaran yang lebih kecil dari 1. Semakin panjang rantai 

pemasaran maka semakin besar biaya pemasaran dan nilai 

produk (harga) yang diterima produsen semakin rendah, 

sedangkan harga yang dibayarkan konsumen semakin 

tinggi. Hasil penelitian dari Mukson, dkk (2005) 

menunjukkan bahwa rata–rata margin pemasaran untuk 
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pola I = Rp. 1300/kg, pola II = Rp. 678,57/kg dan pola III = 

Rp. 575/kg. Efisiensi pemasaran termasuk efisien, yaitu 

sebesar 86,75%.  

 

 

2.2 Pengertian Madu 

Madu merupakan produk yang mengandalkan 

sumber daya alam untuk produksinya. Dengan potensi 

sumber daya hutan yang cukup luas, Indonesia bisa 

dikatakan memiliki keunggulan komparatif (comparative 

advantage) dibandingkan negara lain. Keunggulan 

komparatif tersebut merupakan modal dasar yang perlu 

dikembangkan melalui pembangunan ekonomi sehingga 

dapat menjadi keunggulan bersaing (competitive 

advantage) yang bisa menjadi pendorong bagi 

pertumbuhan perekonomian nasional secara umum. 

Madu merupakan bahan makanan yang istimewa 

karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi. Khasiat 

madu membuat madu dipuja oleh banyak orang sebagai 

jenis makanan yang unik sekaligus bersifat obat serta 

sanggup memberikan tambahan tenaga bagi tubuh. Madu 

mempunyai sesuatu yang lezat, nikmat dan sangat 

berkhasiat. Telah berabad-abad lamanya madu memiliki 

peranan penting bukan saja sebagai bahan makanan dan 

pemanis, tapi juga sebagai penangkal berbagai penyakit. 

Nilai gizi madu yang tinggi membuat madu bagus untuk 

dikonsumsi, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, 

terlebih bagi orang-orang yang telah lanjut usia, madu 

banyak menolong agar tetap sehat dan panjang usia. Oleh 

karena itu, secara tradisional, madu telah lama digunakan 

untuk tujuan medis dan therapis, serta perawatan 

kecantikan dan keperluan industri (Sarwono, 2001). 
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Tabel 1. Jumlah Produksi Madu Indonesia 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kementerian Kehutanan (2010) 

Produksi madu Indonesia baru mencapai sekitar 

2.000 ton/tahun dengan tingkat konsumsi madu perkapita 

masih rendah, yaitu sekitar 10 s/d 15 gram/orang/tahun atau 

hanya setara dengan satu sendok makan per orang per 

tahun. Pembanding konsumsi madu di negara – negara 

maju seperti Jepang dan Australia telah mencapai kisaran 

1.200 s/d 1.500 gram/orang/tahun. Berikut data hasil 

produksi madu secara nasional yang diperoleh dari 

Kementerian Kehutanan. Produksi madu tidak bisa stabil 

karena sumber pakan lebah berasal dari aneka hayati dan 

keaneragaman hayati dipengaruhi oleh musim. musim di 

Indonesia tidak stabil seiring dengan adanya pemanasan 

global yang membuat sulit memperkirakan antara musim 

hujan dan musim kemarau.  
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Madu mengandung berbagai jenis komponen yang 

sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Komponen 

yang dimaksud yaitu karbohidrat, asam amino, mineral, 

enzim, vitamin dan kalsium. Komposisi nutrisi madu 

tampak pada tabel berikut. 

Tabel 2. Komposisi Nutrisi Madu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sihombing (2005) 

Menurut Sihombing (2005), madu sangat disukai 

oleh banyak orang, akan tetapi kesulitan untuk 

mendapatkan produk madu terutama yang terjamin 

keasliannya. Tingkat konsumsi madu di negara-negara 

maju seperti : Jerman, Jepang, Inggris dan Perancis 

mencapai 700-1500 g/kapita/tahun, sedangkan untuk 

negara berkembang kurang dari 70 g/kapita/tahun, dan 
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untuk Indonesia kurang dari 20 g/kapita/tahun. Indonesia 

memiliki tingkat konsumsi madu sekitar 15 g/kapita/tahun. 

Saat ini kebutuhan nasional madu ialah 150.000–200.000 

ton/tahun, sedangkan produksi nasional baru mencapai 

20.000–40.000 ton/tahun. Tingkat konsumsi madu di 

Indonesia tergolong sangat rendah, namun jumlah 

produksinya masih dibawah permintaan. Jumlah 

produksinya yang masih di bawah jumlah permintaan 

tersebut adalah sebuah peluang usaha di bidang pemasaran. 

 

 

2.3 Pengertian Pemasaran 

Definisi tentang pemasaran atau tataniaga telah 

banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, pada 

hakekatnya bahwa pemasaran atau tataniaga merupakan 

aktivitas yang ditujukan terhadap barang dan jasa sehingga 

dapat berpindah dari tangan produsen ke tangan konsumen. 

Menurut Rangkuti (2002), pemasaran adalah suatu 

proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat 

dari berbagai pengaruh tersebut adalah masing-masing 

individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas 

(Cimodity Values).  

Unsur utama dalam pemasaran dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga unsur utama, yaitu: 

a. Unsur strategi persaingan, meliputi: 

1. Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi 

dan membentuk kelompok pembeli atau 

konsumen secara terpisah. Masing-masing 

konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan 

produk, dan bauran pemasaran tersendiri. 
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2. Targetting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih 

segmen pasar yang akan dimasuki. 

3. Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. 

Tujuannya adalah untuk membangun dan 

mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk 

yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. 

b. Unsur Taktik Pemasaran, meliputi: 

1. Differensiasi, yang terkait dengan cara 

membangun strategi pemasaran di berbagai aspek 

perusahaan. Kegiatan membangun strategi 

pemasaran inilah yang membedakan differensiasi 

yang dilakukan suatu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. 

2. Bauran Pemasaran (marketing mix), terkait dengan 

kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan 

tempat atau yang lebih dikenal dengan sebutan 4 

P, yaitu product, price, promotion, dan place. 

c. Unsur Nilai Pemasaran 

Merek (brand), merek adalah nama, termin, 

tanda simbol, atau desain, atau kombinasi dari 

semuanya, yang ditujukan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa sebuah/sekelompok penjual dan 

membedakannya dengan para pesaing. Merek 

mempunyai banyak arti penting buat konsumen, yaitu: 

1. Sebagai identifikasi untuk membedakan antara 

satu produk dengan produk lain. Identifikasi ini 

diperlukan agar konsumen mempunyai kebebasan 

memilih produk dan merek mana yang memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari 

produk yang akan dibeli. Merek akan 

memberikan rasa percaya diri kepada konsumen. 
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3. Merek memberi status dan image pada seseorang. 

Dengan membeli merek tertentu, sudah 

menunjukkan bagaimana status sosial seseorang. 

4. Merek memberi arti emosional. Seorang fans 

sebuah klub sepakbola misalnya, akan rela 

membeli berbagai macam merchandise yang 

dijual dengan atribut klub tersebut (Jain, 2001). 

Pemasaran didefinisikan sebagai aktivitas 

individual dan organisasional yang memfasilitasi dan 

memperlancar hubungan pertukaran yang saling 

memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui 

pengembangan, distribusi, promosi, dan penetapan harga 

barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran dimulai dengan 

pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh 

menjadi keinginan manusia. Konsep pemasaran dijadikan 

proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia terdiri dari 

produk (product), penetapan harga (price), persiapan 

tempat (place), dan mempromosikan barang (promotion) 

(Tjiptono, 2002). 

Pertukaran barang merupakan titik pusat kegiatan 

pemasaran dimana seseorang berusaha menawarkan 

sejumlah nilai kepada orang lain. Pertukaran barang 

membuat berbagai macam kelompok sosial seperti 

individu-individu, kelompok kecil, organisasi, dan 

kelompok masyarakat lain dapat terpenuhi kebutuhannya. 

Manusia harus menemukan kebutuhannya terlebih dahulu, 

baru kemudian berusaha untuk memenuhinya dengan cara 

mengadakan hubungan. Dapat pula dikatakan bahwa 

kegiatan pemasaran itu diciptakan oleh pembeli dan 

penjual. Kedua belah pihak sama-sama ingin mencari 

kepuasan. Pembeli berusaha memenuhi kebutuhannya, 
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sedangkan penjual berusaha mendapatkan laba. Kedua 

macam kepentingan ini dapat dipertemukan dengan cara 

mengadakan pertukaran barang yang saling 

menguntungkan. Kebutuhan seseorang dapat dipenuhi 

dengan mencari orang lain yang bersedia memenuhinya 

(Kotler, 2002). 

Pasar sebagai ruang tempat bekerjanya kekuatan 

pembentuk harga dan terjadinya perpindahan hak milik, 

ruang lingkunganya ditentukan oleh jasa-jasa yang 

diberikan dan tempat dilaksanakannya berbagai jasa 

pemasaran seperti grading, pengolahan, pengepakan, 

penyimpanan dan pengangkutan (Fuad dan Nurlela, 2001). 

Kotler (2001) mengemukakan definisi pemasaran berarti 

berhubungan dengan pasar sasaran untuk mewujudkan 

pertukaran barang atau jasa yang potensial dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginan baik dari konsumen 

maupun produsen, sehingga dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari 

suatu titik temu antara produsen dan konsumen. 

Pemasaran adalah proses soaial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan 

dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika pemasaran adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan 

harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran 

individu dan organisasi. Saluran pemasaran terdiri atas tiga 

macam, yaitu: 

1. Direct Distribution 

Adalah pemasaran secara langsung dari produsen 

kepada konsumen. 
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2. Single Middlement Channel 

Adalah perpindahan barang dari produsen ke 

konsumen hanya melalui satu perantara yaitu 

pedagang besar, pedagang menengah atau pedagang 

kecil/pengecer. 

3. Multi Middlement Channel 

Adalah perpindahan barang dari produsen kepada 

konsumen melalui beberapa perantara, misalnya 

melalui grosir, pedagang kecil dan pengecer (Kotler, 

2002). 

 Kotler (2000), ada lima faktor penyebab pentingnya 

pemasaran: (1) Jumlah produk yang dijual menurun, (2) 

Pertumbuhan penampilan perusahaan menurun, (3) 

Terjadinya perubahan yang diinginkan konsumen, (4) 

Kompetisi yang semakin kuat, (5) Terlalu besarnya 

pengeluaran untuk penjualan. Menganalisis sistem 

pemasaran dapat digunakan beberapa pendekatan (Alma, 

2000) 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 
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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. 

Menyimak definisi pemasaran di atas, maka secara 

tegas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pada pemasaran 

adalah agar barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh 

petani maupun perusahaan sebagai produsen sampai ke 

konsumen. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar barang 

dan jasa dapat berpindah dari sektor produksi ke sektor 

konsumsi disebut sebagai fungsi pemasaran. Fungsi 

pemasaran yang dimaksud tersebut meliputi: a) fungsi 

pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan; b) 

fungsi fisik meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pengangkutan dan c) fungsi fasilitas yang meliputi 

standarisasi dan grading, penanggungan resiko, 

pembiayaan dan informasi harga. Fungsi-fungsi pemasaran 

ini dilakukan oleh lembaga pemasaran sebagai upaya 

pemindahan barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor 

konsumsi.  
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2.4 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah penyaluran barang atau 

jasa dari produsen ke konsumen akhir. 

Penyelenggarakannya melewati lembaga pemasaran atau 

badan-badan yang bertugas melaksanakan fungsi 

pemasaran itu sendiri atau memenuhi keinginan konsumen 

semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan 

memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga 

pemasaran  (Kotler dan Amstrong, 2008). 

Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi 

yang terkait satu sama lain dan terlibat dalam penyaluran 

produk sejak dari produsen sampai konsumen. Organisasi-

organisasi yang dimaksud bisa berupa penjagal, grosir, 

agen dan distributor fisik (Kotler, 2001). 

Saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi 

yang saling bergantung dan terlibat dalam proses 

pembuatan produk yang disediakan untuk digunaakan atau 

dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seperangkat 

alur yang diikuti produk setelah produksi, berakhir dalam 

pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir (Kotler dan 

Keller, 2008).   

Saluran pemasaran yang dilalui oleh barang dan 

jasa akan sangat menentukan nilai keuntungan dari suatu 

produk dan berpengaruh pada pembagian penerimaan yang 

diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran. Dalam 

memilih saluran pemasaran ada beberapa faktor penting 

yang harus dipertimbangkan (Kotler, 2002), yaitu : 

1. Pertimbangan pasar, meliputi konsumen sasaran akhir 

dengan melihat potensi pembeli, geografi pasar, 

kebiasaan pembeli, dan volume pemasaran. 
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2. Pertimbangan barang, meliputi nilai barang per unit, 

besar dan berat harga, tingkat kerusakan dan sifat 

teknis barang. 

3. Pertimbangan intern perusahaan, meliputi sumber 

permodalan, pengalaman manajemen, pengawasan, 

penyaluran dan pelayanan. 

4. Pertimbangan terhadap lembaga dalam rantai 

pemasaran, meliputi segi kemampuan lembaga 

perantara dan kesesuaian lembaga perantara dengan 

kebijakan perusahaan. 

 

 

2.5 Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan 

jasa dan komoditi dari produsen sampai ke konsumen 

akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya yang berhubungan dengan pemasaran. 

Lembaga pemasaran muncul karena adanya keinginan 

konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai dengan 

waktu (time utility), tempat (place utility), dan bentuk (form 

utility). Lembaga pemasaran bertugas untuk menjalankan 

fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan 

konsumen semaksimal mungkin, sehingga meskipun 

lembaga pemasaran mengambil untung dari apa yang di 

pasarakan namun tetap tidak merugikan bagi pihak 

konsumen atau pihak-pihak yang lain. Imbalan yang 

diterima lembaga pemasaran dari pelaksanaan fungsi-

fungsi pemasaran adalah margin pemasaran (yang terdiri 

dari biaya pemasaran dan keuntungan). Bagian balas jasa 

bagi lembaga pemasaran adalah keuntungan yang diperoleh 

dari kegiatan pemasaran. Golongan lembaga pemasaran 

terdiri atas dua yaitu: 
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1. Menurut Penguasaannya terhadap Komoditi yang 

diperjual belikan. 

Menurut penguasaannya terhadap komoditi yang 

diperjual belikan, lembaga pemasaran dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

  Lembaga yang tidak memiliki komoditi, tetapi 

menguasai komoditi, seperti agen dan perantara, 

makelar (broker, selling broker, dan buying 

broker). 

  Lembaga yang memiliki dan menguasai 

komoditi-komoditi yang dipasarkan, seperti: 

pedagang pengumpul, tengkulak, eksportir, dan 

importir. 

  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. Berdasarkan Keterlibatan dalam Proses Pemasaran 

Berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran, 

lembaga pemasaran terdiri dari: 

 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. 

 Pedagang besar, untuk lebih meningkatkan 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran maka 

jumlah komoditi yang ada pada pedagang 
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pengumpul perlu dikonsentrasikan lagi oleh 

lembaga pemasaran yang disebut pedagang 

besar. Pedagang besar juga melaksanakan 

fungsi distribusi komoditi kepada agen dan 

pedagang penjagal. Agen penjual, bertugas 

dalam proses distribusi komoditi yang 

dipasarkan, dengan membeli komoditi dari 

pedagang besar dalam jumlah besar dengan 

harga yang realtif lebih murah (Kotler dan 

keller, 2008). 

Seluruh lembaga-lembaga pemasaran dalam proses 

penyampaian produk dari produsen ke konsumen 

berhubungan satu sama lain yang membentuk jaringan 

pemasaran. Arus pemasaran (saluran pemasaran) yang 

terbentuk dalam proses pemasaran ini beragam sekali, 

misalnya: 

 Produsen berhubungan langsung dengan konsumen 

akhir. 

 Produsen – tengkulak – pedagang pengumpul – 

pedagang besar – agen –konsumen akhir. 

 Produsen – tengkulak – pedagang besar – agen – 

konsumen akhir. 

 Produsen – pedagang pengumpul – pedagang besar – 

agen – konsumen akhir. 

Hubungan antar lembaga-lembaga tersebut akan 

membentuk pola-pola pemasaran yang khusus. Pola 

pemasaran yang terbentuk selama pergerakan arus 

komoditi pertanian dari petani ke konsumen akhir disebut 

sistem pemasaran (Kristanto, 2011). 

Fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan adalah: 

 Mengkombinasikan beberapa jenis barang tertentu. 
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 Melaksanakan jasa-jasa eceran untuk barang 

tersebut. 

 Menempatkan diri sebagai sumber barang-barang 

bagi konsumen. 

 Menciptakan keseimbangan antara harga dan 

kualitas barang yang diperdagangkan. 

 Menyediakan barang-barang untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

 Melaksanakan tindakan-tindakan dalam persaingan 

(Kristanto, 2011). 

Swastha (2002) menyatakan secara luas terdapat dua 

golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

saluran distribusi yaitu pedagang perantara dan perantara 

agen. 

1. Pedagang perantara 

Pedagang perantara mempunyai hubungan 

yang erat dalam kepemilikan barang. Pedagang 

perantara berhak memiliki barang-barang yang 

dipasarkan, meskipun memilikinya tidak secara 

fisik. Pedagang dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Produsen, yang membuat atau 

menyediakan serta menyalurkan barang 

ke pasar. 

2. Pedagang besar, yang menyalurkan 

barang ke pengusaha lain. 

3. Pengecer, yang menjual barang ke 

konsumen akhir. 

2. Perantara agen 

Agen merupakan lembaga yang membeli 

atau menjual barang-barang kepada pihak lain. 

Dalam kenyataanya, agen dapat beroperasi pada 
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semua tingkat dalam suatu saluran pemasaran. 

Secara garis besar agen dibagi kedalam dua 

kelompok, yaitu agen penunjang dan agen 

pelengkap. 

1. Agen penunjang (Facilitating Agent) 

Agen penunjang merupakan agen 

yang mengkhususkan kegiatanya 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 penjual. Agen 

penunjang dibagi dalam beberapa 

golongan, yaitu: agen pengangkut 

borongan, agen penyimpanan, agen 

pengangkutan khusus, serta agen 

pembelian dan penjualan. 

2. Agen pelengkap (Supplemental Agent) 

Agen pelengkap berfungsi 

melksanakan jasa-jasa tambahan dalam 

penyaluran barang dengan tujuan 

memeperbaiki adanya kekurangan-

kekurangan. Apabila pedagang atau 

lembaga lain tidak dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan penyaluran barang, maka agen 

pelengkap dapat menggantikannya. 

Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain 

berupa: jasa konsultasi, jasa finansial, 

jasa informasi dan jasa khusus lainnya. 
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Penggunaan lembaga pemasaran sebagai besar 

karena keunggulan efisiensi dalam membuat barang-barang 

tersedia secara luas dan mudah diperoleh konsumen. 

Anggara saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi 

utama yaitu: 

1. Informasi: Pengumpulan dan penyebaran informasi 

riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing serta 

pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun 

yang potensial dalam lingkungan pemasaran. 

2. Pemasaran: Pengembangan dan penyebaran 

persetujuan akhir mengenai harga san syarat lain 

sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

3. Pemesanan: Komonikasi dari para anggota saluran 

pemasaran ke produsen mengenai minat untuk 

membeli. 

4. Pembiayaan: Perolehan dan pengalokasian dan yang 

dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada 

berbagai tingkat saluran pemasaran tersebut. 

5. Pengambilan resiko: Penanggungan resiko yang 

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran 

pemasaran tersebut. 

6. Pemilikan fisik: Kesinambungan penyimpanan dan 

pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai 

ke pelanggan akhir. 

7. Pebayaran: Pembeli membayar tagihannya penjual 

lewat bank dan intitusi keuangan lainnya. 

8. Hak milik: Transfer kepemilikan sebenarnya san satu 

organisasi atau orang lain (Kotler, 2002). 
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2.6 Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan 

selama proses pemasaran berlangsung mulai dari peternak 

sampai konsumen akhir. Pedagang perantara mengeluarkan 

biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemasaran 

hingga konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan bagi 

tiap saluran pemasaran selalu berbeda-beda. Semakin 

panjang saluran pemasaran maka jumlah biaya yang 

dikeluarkan akan semakin bertambah (Kotler, 2001). 

Kristanto (2011) menyatakan bahwa biaya 

pemasaran adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka 

memasarkan produk atau barang dagang, dimana biaya 

tersebut timbul dari saat produk atau barang dagang siap 

dijual sampai dengan diterimanya hasil penjualan menjadi 

kas. 

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, 

sebab suatu tingkat harga yang dapat menutupi biaya akan 

mengakibatkan kerugian operasional maupun biaya non 

operasional yang menghasilkan keuntungan, selanjutnya 

dikatakan bahwa biaya variable adalah biaya yang berubah-

ubah untuk setiap tingkatan atau hasil yang di produksi. 

Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan atau biaya total merupakan jumlah biaya 

variable dan biaya tetap (Alma, 2000). 

Semua proses dalam distribusi pemasaran, mulai dari 

penampungan dari produsen sampai penyaluran barang ke 

konsumen membutuhkan biaya yang masing-masing tidak 

sama. Pendeknya jarak antara produsen dan konsumen 

dapat membuat biaya pengangkutan bisa diperkecil. 

Apabila tidak terjadi perubahan bentuk ataupun perubahan 

volume atau mutu maka biaya pengolahan tidak ada. 

Semakin panjang jarak semakin banyak perantara yang 
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terlibat dalam distribusi, maka biaya distribusi semakin 

tinggi (Daniel, 2002). 

 

 

2.7 Keuntungan Pemasaran 

Kotler (2001) menyatakan bahwa keuntungan adalah 

selisih antara penerimaan total dan biaya-biaya. Biaya ini 

dalam banyak kenyataan, 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. Dilihat dari segi bisnis, keuntungan margin 

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. 

Angipora (2002) mengemukakan bahwa laba 

merupakan sisa lebih dari hasil penjualan dikurangi dengan 

harga pokok barang yang dijual dan biaya-biaya lainnya. 

Upaya dalam mencapai laba yang besar, maka manajemen 

dapat melakukan langkah-langkah seperti menekan biaya 

penjualan yang ada, menentukan harga jual sedemikian 

rupa sesuai laba yang dikehendaki dan meningkatkan 

volume penjualan sebesar mungkin. 

Tingkat efisiensi sebuah sistem pemasaran juga 

dapat dilihat dari rasio keuntungan terhadap biaya 

pemasaran. Semakin meratanya rasio keuntungan terhadap 

pemasaran, maka secara teknis (operasional) sistem 

pemasaran tersebut semakin efisien. Rasio keuntungan dan 

biaya dalam Kotler dan Armstrong (2001) dirumuskan 

sebagai berikut: 
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Π/C = 
   

   
 

 

Keterangan : 

KPi = Keuntungan lembaga pemasaran (Rp/kg) 

BPi = Biaya pemasaran (Rp/kg) 

Nilai П/C lebih dari satu (П/C > 1), maka usaha 

tersebut efisien dan apabila П/C kurang dari satu (П/C < 1) 

maka kegiatan tersebut tidak efisien. 

 

 

2.8 Margin Pemasaran 

Efisiensi kegiatan distribusi komoditas pertanian 

juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya mata rantai jalur 

distribusi dan besarnya margin keuntungan yang ditetapkan 

oleh setiap mata rantai tersebut. Semakin pendek mata 

rantai distribusi dan semakin kecil margin keuntungan yang 

ditetapkan, maka kegiatan distribusi tersebut semakin 

efisien (Kotler. 2000). 

Daniel (2002) menyatakan bahwa margin tataniaga 

adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh konsumen 

dengan harga yang diterima produsen. Margin tataniaga 

akan diterima oleh lembaga tataniaga yang terlibat dalam 

prosses pemasaran tersebut. Semakin panjang tataniaga ( 

semakain banyak lembaga yang terlibat) maka semakin 

besar margin tataniaganya. 

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2000) menyatakan 

bahwa tataniaga adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menyatakan perbedaan harga yang dibayar kepada penjual 

pertama (Hp) dan harga yang dibayarkan oleh pembeli 

terakhir (He), yang dituliskan dalam rumus 
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1. Marjin tiap lembaga pemasaran 

 

M = He – Hp 

 

Keterangan: 

M  = Margin Pemasaran (Rp) 

Hp = Harga yang dibayar kepada Penjualan 

pertama (Rp/kg) 

He = Harga yang dibayar kepada Pembelian 

terakhir (Rp/ kg) 

2. Margin tiap Saluran pemasaran (Swastha, 2002) 

 

Mt = M1 + M2……… + Mn 

 

Keterangan: 

Mt =  Margin Saluran Pemasaran (Rp) 

M1 = Margin Pemasaran Lembaga 

Pemasaran ke-1 

M2 = Margin Pemasaran Lembaga 

Pemasaran ke-2 

Mn = Margin Penasaran Lembaga 

Pemasaran ke-n 

Perhitungan 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 (Jain, 2001). Pada umumnya margin 
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pemasaran bersifat dapat berubah menurut waktu dan 

keadaan ekonomi dan tergantung pula pada harga yang 

dibayar konsumen. Bila harga konsumen itu kecil, 

turun/berkurang maka produsen menerima harga yang 

relatif rendah/kecil dan bila harga yang dibayar oleh 

konsumen naik, maka produsen akan menerima harga yang 

relatif lebih besar.  

 

2.9 Efisiensi Pemasarann 

Saluran pemasaran yang tidak efisien akan 

menyebabkan kerugian baik bagi peternak maupun 

konsumen, karena konsumen merasa beban yang berat 

untuk membayar pada harga yang tinggi. Pendapatan 

peternak menjadi lebih rendah karena harga penjualan yang 

diterima jauh lebih rendah. Pemasaran harus efisien serta 

menguntungkan baik peternak atau efisiensi teknis 

penekanannya pada kemampuan meminimumkan biaya-

biaya dalam melakukan fungsi pemasaran. Efisiensi harga 

atau efisiensi ekonomis adalah pada kemampuan 

keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditas dari 

produsen ke konsumen, maka peternak harus memilih 

saluran pemasaran yang pendek. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001) disebutkan 

bahwa ada 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 

dan 3) adanya kebebasan lembaga pemasaran untuk masuk 

dan keluar pasar. 
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Daniel (2002) menyatakan bahwa efisiensi 

pemasaran adalah ukuran dari perbandingan antara 

keguanaan pemasaran dengan biaya pemasaran. Beberapa 

faktor yang dapat dipakai sebagai ukuran efisiensi 

pemasaran, yaitu: 

1. Keuntungan pemasaran 

2. Harga yang diterima oleh konsumen 

3. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran 

4. Kompetensi pasar. 

Lanjut dikatakan suatu sistem pemasaran dianggap efisien 

apabila memenuhi 2 syarat yaitu : 

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil produsen sampai 

ke konsumen dengan biaya serendah-rendahnya. 

2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari 

keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir 

kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan 

produksi dan pemasaran barang. 

Sistem distribusi yang efisien harus tepat sasaran 

karena ini menjadi persyaratan untuk menjamin agar 

seluruh konsumen dapat memperoleh produk dengan 

kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. 

Perdagangan pangan harus berjalan dengan adil. Sehingga, 

meskipun diantara berbagai pelaku mempunyai kekuatan 

yang berbeda namun masih akan tetap terjamin 

return/keuntungan yang efisien dan adil (Kotler dan 

Amstrong, 2008).  

Simamore (2000) 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 
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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.  

Efisiensi tataniaga dapat dilihat dari struktur pasar 

yang terbentuk. Struktur pasar ini mempengaruhi perilaku 

produsen dan pedagang dalam pembentukan harga. 

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa struktur pasar 

komoditas pertanian tidak sempurna, sehingga pedagang 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. 

Struktur pasar akan mempengaruhi perilaku pelaku usaha, 

dan selanjutnya interaksi antara struktur dan perilaku 

pengusaha akan berdampak pada market performance 

(Kotler. 2000). 

Kotler dan Amstrong (2008) menjelaskan strategi 

yang dapat dilakukan oleh produsen dan lembaga 

pemasaran untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah 

dengan memperluas pasar dan memperkecil margin 

pemasaran. Strategi memperluas pasar dapat ditempuh 

dengan Memperbesar permintaan konsumen dan 

pelaksanaan pemasaran tertata dan juga efisiensi pemasaran 

antara lain dipengaruhi oleh marjin pemasaran, harga, dan 

tingkat persaingan pasar. 

Menurut Kotler (2002) saluran pemasaran terbagi 

menjadi tiga yaitu : 1) saluran pemasaran panjang bahwa 

saluran pemasaran yang meliputi pedagang pengumpul, 

pedagang besar dan pengecer adalah saluran pemasaran 

yang paling panjang dan dikategorikan kedalam pemasaran 

tiga tingkat, 2) saluran pemasaran dua tingkat (sedang) 

sebagai saluran yang melibatkan dua lembaga pemasaran 
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yang terdiri dari pedagang besar dan pengecer, dan 3) 

saluran pemasaran pendek  yang tidak menggunakan 

pedagang perantara melainkan produsen langsung menjual 

produk ke konsumen. 

 

 

2.9.1 Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan margin 

Pemasaran 

Khol and Uhl (2004) menjelaskan bahwa marjin 

pemasaran merupakan rasio antara nilai tambah yang 

diperoleh pelaku pemasaran tertentu dan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen. Kotler (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 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. Semakin besar biaya pemasaran atau semakin 

besar keuntungan pemasaran maka semakin besar 

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. 

 Margin pemasaran adalah perbedaan harga yang 

dierima oleh peternak penghasil dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir. Menurut Hanafiah 
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dan Saefuddin (2000) rumus margin pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

 

PfMP  Pr  

Atau 
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Keterangan:  

MP = Margin pemasaran (Rp/botol 660 

ml)  

Pr   = Harga konsumen (Rp/botol 660 ml) 

Pf   = Harga produsen (Rp/botol 660 ml) 

Bpi  = Biaya lembaga pemasaran ke i(Rp/ 

botol 660 ml) 

Kpi  = Keuntungan pemasaran ke i 

(Rp/botol 660 ml) 

Pij   = Harga jual lembaga pemasaran ke i 

(Rp/botol 660 ml)  

Pbi  = Harga beli lembaga pemasaran ke i 

(Rp/botol 660 ml)  

 Bij  = Biaya  pemasaran  lembaga 

pemasaran  ke i  dari  berbagai  jenis 

biaya  dari biaya ke j = 1 sampai ke n. 
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2.9.2 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan share 

Harga 

Salah satu indikator yang cukup berguna untuk 

mengetahui efisiensi pasar adalah dengan 

membandingkan bagian yang diterima petani 

(farmer’s share) adalah perbandingan antara harga 

yang diterima pedagang petani dengan harga yang 

dibayarkan konsumen akhir dan sering dinyatakan 

dalam presentase (Simamore, 2001). 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/botol 

660 ml) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp/botol 

660 ml) 

 

 



38 
 

2.9.3 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Keuntungan dan Biaya Pemasaran 

  Efisiensi pemasaran juga dapat dianalisis 

dengan menggunakan perbandingan besarnya 

keuntungan yang diperoleh dengan besarnya biaya 

yang dikeluarkan dalam proses pemasaran dengan 

formulasi Downey dan Erickson (1987) sebagai 

berikut: 

%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 (%) 

Pf  = harga di tingkat peternak  (Rp./botol 660 

ml) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp./botol 

660 ml) 

  Menurut Kotler dan Amstrong (2004) Analisis 

laba/rugi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

besarnya keuntungan atau kerugian dari usaha 

peternakan yang akan dijalankan. Sebuah usaha 

dinyatakan untung apabila nilai penerimaan lebih 

besar daripada total pengeluaran. 

Kriteria-kriteria yang ada pada efisiensi 

pemasaran, apabila  perbandingan share keuntungan 
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dari masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam proses pemasaran seimbang, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. Perbandingan share 

keuntungan dengan biaya pemasaran masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran seimbang dan cukup masuk akal, maka 

sistem pemasarannya dikatakan efisien. Simamore 

(2000) 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. Jika perbandingan share keuntungan dan biaya 

pemasaran tidak merata maka belum tercapai 

efisiensi harga.  

2. Jika angka perbandingan share keuntungan 

dari masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. 

3. Jika perbandingan share keuntungan biaya 

dari masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata, maka sistem 

pemasaran dikatakan efisien. 

 

 

 

 

 

 


