
 

 

PEMASARAN 

PERTANIAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR.JUMIATI,S,P.,MM 

           SAHLAN.,S.P.,M.Si 

 
 



 

KATA PENGANTAR 

  
      Konsep Pemasaran adalah suatu konsep dan cara dasar yang 

di terapkan dalam melakukan strategi manajemen pemasaran 

produk atau jasa pada sebuah organisasi ataupun perusahaan 

atau sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan 

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup. 

Pemasaran adalah sejumlah kegiatan bisnis yang tujuan 

utamanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan 

harapan barang atau jasa tersebut sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

Pemasaran pertanian berarti kegiatan bisnis dimana 

menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen 

akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. 

Pemasaran pertanian dapat mencakup perpindahan barang atau 

produk pertanian dari produsen kepada konsumen akhir, baik 

input ataupun produk pertanian itu sendiri.     

Untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari 

Pemasaran Pertanian maka penyusunan buku ini bertujuan 

untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa di dalam proses 

belajar-mengajar di Program Studi Agribisnis, Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Penyusunan 

ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk meningkatkan 

http://www.lebahmaster.com/tips-marketing/ketahui-6-strategi-pemasaran-yang-efektif


 

proses pendidikan yang lebih terarah dalam upaya untuk 

memperbaiki mutu peserta didik.  

Akhirnya dengan selesainya penyusunan buku ini, 

disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara 

langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam 

penyusunan Bahan Praktikum ini berupa informasi, 

masukan, dan koreksi. Semoga dapat bermanfaat 

sebagaimana yang diharapkan .   

 

     Makassar, 27 April  2020 
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BAB I 

KONSEP DAN RUANG LINGKUP PEMASARAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan defenisi, konsep dan ruang lingkup pemasaran 

Indikator  

a. Memahami dan menjelaskan pengertian konsep pemasaran  

b. Memahami  ruang lingkup pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  

a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pemasaran 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep pemasaran 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup pemasaran 

A. Konsep Dasar Pemasaran 

1. Konsep Pemasaran 

Menurut Swastha  Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis 

yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Kotler Konsep Pemasaran adalah menjadi lebih efektif 

daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna 

menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.  

Konsep pemasaran dengan keyakinan bahwa pencapaian sasaran 

organisasi bergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan lebih efisien 

daripada pesaing. 
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Tabel 1. Perbedaan Konsep Penjualan dan Pemasaran 

Titik awal Fokus Cara Tujuan 

Pabrik Produk Penjualan dan 

promosi 

Laba melalui volume 

penjualan 

Konsep penjualan 

Pasar sasaran Kebutuhan 

pelanggan 

Pemasaran terpadu Laba melalui kepuasan 

pelanggan 

Konsep pemasaran 

 

Konsep pemasaran berwawasan sosial dengan gagasan bahwa organisasi 

harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan penyampaian 

kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan 

cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan 

masyarakat. 

 Inti pemasaran itu sendiri terdiri dari beberapa poin yaitu:  

1. Needs atau Kebutuhan, Wants atau Keinginan dan Demans atau 

Permintaan 

2. Product yang berupa Barang, Jasa dan Gagasan 

3. Nilai, Biaya dan Kepuasan 

4. Transaksi dan Pertukaran 

5. Hubungan dan Jaringan 

6. Pasar, Pemasar dan Prospek. 
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Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan. 

Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar 

tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik 

terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan Permintaan 

adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Inti Pemasaran  

Berikut ini adalah pengertian-pengertian dari keenam poin diatas : 

1. Pengertian Needs atau Kebutuhan 

Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang 

dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Pengertian 

kebutuhan yang lainnya adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi guna 

menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemakmuran atau 

kesejahteraan sehingga tercapai kepuasan. 

 

2. Pengertian Wants atau Keinginan 

Keinginan adalah suatu ketegangan menuju pertimbangan akhir yang 

dilakukan oleh seseorang demi mencapai kepuasan sumber kepuasan. Pengertian 

Keinginan yang lainnya adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. 

Pertukaran 

transaksi 

Nilai dan biaya 

kepuasan 

pelanggan 

produk 
Kebutuhan, 

keinginan, 

permintaan 

Pemasaran 

dan 

pemasar 

pasar 
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3. Pengertian Demans atau Permintaan 

Permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. 

4. Pengertian Product atau Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan 

suatu kebutuhan dan keinginan. Produk ini dapat berupa barang, jasa maupun 

gagasan. 

5. Pengertian Value atau Nilai 

Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk 

memuaskan kebutuhannya. 

6. Pengertian Cost atau Biaya  

Biaya pemasaran menurut Hansen dan Mowen adalah biaya-biaya yang 

diperlukan untuk memasarkan produk atau jasa, meliputi biaya gaji dan komisi 

tenaga jual, biaya iklan, biaya pergudangan dan biaya pelayanan pelanggan. 

7. Pengertian Satisfaction atau Kepuasan  

Kepuasan menurut Oliver adalah sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. 

8. Pengertian Transaksi 

Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak ( penjual dan Pembeli) 

yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang 

dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan. 

9. Pengertian Exchange atauPertukaran 
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Pertukaran adalah tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari 

seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 

 

10. Pengertian Hubungan 

Adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan 

dengan pihak-pihak kunci pelanggan, pemasok, penyalur guna mempertahankan 

preferensi dan bisnis jangka panjang. 

11. Pengertian Jaringan 

Adalah pengembangan asset unik perusahaan yang terdiri dari 

perusahaan dan semua pihak pendukung yang berkepentingan, yaitu pelanggan, 

pekerja, pemasok, penyalur, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang 

bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang 

saling menguntungkan. 

12. Pengertian Pasar 

Pasar adalah semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan 

keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan 

pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

13. Pengertian Pemasar 

Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli 

yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. 

14. Pengertian Prospek 
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Prospek menurut Siswanto Sutejo adalah suatu gambaran keseluruhan, baik 

ancaman ataupun peluang dari kegiatan pemasaran yang akan datang yang 

berhubungan dengan ketidak pastian dari aktifitas pemasaran atau penjualan 

2. Unsur Unsur Konsep Pemasaran 

Ada tiga unsur pokok konsep pemasaran (Swastha dan Handoko, 2007) 

a. Orientasi pada konsumen. 

Perusahaan yang benar-benar ingin memperlihatkan konsumen harus : 

 Menentukan kebutuhan pokok (basic needs) dari pembeli yang akan 

dilayani dan dipenuhi. 

 Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran 

penjualan. 

  Menentukan produk dan program pemasarannya. 

  Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai 

dan menafsirkan keinginan, sikap dan perilaku mereka. 

  Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah atau 

model yang menarik. 

b. Penyusunan kegiatan secara integral (integral marketing). 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan 

setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu jasa 

yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga 

tujuan perusahaan dapat terealisasi. 

c. Kepuasan konsumen (customer satisfaction) 
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Faktor yang menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan 

mendapatkan laba adalah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang 

dapat dipenuhi. Ini tidak berarti bahwa perusahaan harus 

memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus 

mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan kepada konsumen. 

B. RUANG LINGKUP PEMASARAN 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi 

terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa 

dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia 

membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air 

maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun manusia tidak hanya ingin 

memenuhi kebutuhannya namun juga ingin memenuhi keinginannya yaitu misalnya 

segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini memilih 

Aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan 

keinginannya yang juga mudah dibawa. 

Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang 

menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan 

harga (price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan barang (promotion). 

Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini 

sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar 
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kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia 

terutama pihak konsumen yang dituju. 

Beberapa pengertian pemasaran menurut ahli yaitu :   

a. Philip Kotler (Marketing) pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. 

b. Menurut Philip Kotler dan Amstrong pemasaran adalah sebagai suatu proses 

sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran 

timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

c. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan 

barang- barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar 

sasaran serta tujuan perusahaan.  

d. Menurut W Stanton pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. 

e. Pemasaran adalah mengalirnya produk dari titik konsumen ke titik 

konsumen   

Kotler (1993), menyatakan bahwa pemasaran sasaran bersifat 

pemasaran mikro (micro marketing) di mana program pemasaran disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan dari kelompok pelanggang berbasis lokal. 
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Bentuk akhir dari pemasaran ini adalah pemasaran yang berkesesuaian 

(customized marketing) di mana produk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan seorang konsumen atau organisasi pembelian yang berbeda. 

Pemasaran produk pertanian memiliki potensi masalah yang cukup 

tinggi karena sistem produksi,  struktur pasar, dan karakter produk yang khas. 

Soekartawi (1993), menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan pemasaran 

komoditi pertanian, antara lain : 

1. Tidak tersedianya komoditi pertanian dalam jumlah yang cukup dan 

kontinyu. Padahal untuk kegiatan industri, bahan baku tersebut  diperlukan 

secara terus menerus mengingat kegiatan industri tidak mengenal musim. 

2. Harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam, yang bukan saja 

berpengaruh terhadap ketidakstabilan pendapatan produsen dan tingkat 

konsumsi masyarakat, tetapi juga keadaan seperti ini akan memperbesar 

risiko pemasaran. Bila hal ini tejadi maka biaya pemasaran naik dan 

efisiensi pemasaran menjadi rendah. 

3. Tidak efisiennya para pelaku pasar dalam kegiatan pemasaran. Misalnya, 

pedagang perantara berfungsi pula sebagai pedagang pengumpul. 

Ketidakjelasan tugas yang menjadi tanggungjawab lembaga pemasaran 

akan menjadikan mekanisme pemasaran tidak efisien. 

4. Tidak memadainya fasilitas, misalnya sistem transportasi, gudang, tempat 

komoditi pertanian dipasarkan, dan lain-lain. 
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5. Lokasi produsen dan konsumen yang terpencar juga merupakan masalah. 

Apalagi lokasi mereka terpencar sedemikian rupa sehingga menyulitkan 

dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen. 

6. Kurang lengkapnya informasi pasar, atau walaupun informasi pasar itu ada, 

belum dimanfaatkan dengan baik karena pelaku pasar bertindak secara 

subsisten sehingga apapun yang terjadi di luar kebiasaan yang mereka 

lakukan dianggapnya kurang penting. 

7. Kurangnya modal, sehingga investasi dalam kegiatan pemasaran menjadi 

lemah. Pedagang kecil sulit berkembang, sebaliknya pedagang besar 

berkembang lebih cepat karena memiliki modal investasi. 

2.Unsur Pokok dalam kegiatan pemasaran: 

1. Pemasar 

Adalah organisasi perusahaan atau perorangan yang mempunyai tujuan 

tertentu bagi organisasi maupun pribadinya. Tujuan pemasar tersebut misalnya 

keuntungan, survive, pangsa pasar, kesetiaan pelanggan, kesejahteraan dan 

sebagainya yang harus dipenuhi. Pemasar mempunyai kapasitas ( sumberdaya, 

teknologi, dan manajemen ) tertentu yang mampu memprodusir barang dan jasa 

sebagai pemenuhan permintaan pasar. 

Pemasar dapat merupakan : 

a. Produsen (umumnya berorientasi terhadap keuntungan) 

b. Organisasi (belum tentu berorientasi terhadap keuntungan) 

c. Pemerintah (berorientasi terhadap kesejahteraan umum) 

2. Barang dan Jasa  



11 
 

Adalah bentuk sesuatu yang ditawarkan produsen untuk pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Barang dapat bersifat konkret, tidak konkret 

(jasa) atau kombinasinya. 

3. Pasar  

Adalah konsumen pribadi atau organisasi perusahaan yang mempunyai 

kebutuhan dan keinginan yang berwujud sebagai permintaan terhadap barang atau 

jasa. Tujuan dari konsumen pribadi adalah pemenuhan dan kepuasan kebutuhan dan 

keinginannya. Sedangkan tujuan pasar organisasi perusahaan adalah keuntungan 

atau yang lain. 

4. Proses pertukaran  

Adalah kegiatan dua pihak yang masing-masing memerlukan sesuatu milik 

pihak yang lain sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan masing-

masing. 

Perkembangan Proses Pemasaran : 

Produksi—>Produk—>Penjualan—>Pemasaran—>Pemasaran sosial—>Pasar 

Gambar 2. Perkembangan proses pemasaran 

a. Konsep Produksi: 

Anggapan pemasar yang berorientasi kepada proses produksi (internal) 

bahwa konsumen hanya akan membeli produk-produk yang murah. Dengan 

demikian fokus kegiatan perusahaan yang harus dilakukan adalah efisiensi biaya 

(produksi dan distribusi) agar dapat menjual barang dengan murah kepada 

konsumen. 

b. Konsep Produk: 
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Anggapan pemasar bahwa konsumen lebih menghendaki produk-produk 

yang berkualitas atau berpenampilan baik. Dengan demikian tujuan bisnis 

perusahaan adalah pengendalian kualitas. 

c. Konsep Penjualan: 

Anggapan pemasar yang berorientasi kepada tingkat penjualan (internal) 

bahwa konsumen perlu di pengaruhi agar penjualan dapat meningkat sehingga 

tercapai profit maksimum sebagai tujuan perusahaan. 

d. Konsep Pemasaran: 

Anggapan pemasar yang berorientasi kepada pelanggan (eksternal) bahwa 

konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasan. 

e. Konsep Pemasaran yang Memasyarakatkan (sosial) : 

Anggapan pemasar bahwa konsumen hanya bersedia membeli produk-

produk yang mampu memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan lingkungan sosial 

konsumen. Tujuan kegiatan perusahaan adalah disamping berusaha memenuhi 

kebutuhan masyarakat juga memperbaiki relasi antara produsen dan masyarakat 

untuk peningkatan kesejahteraannya. 

f. Konsep Pasar: 

Anggapan pemasar yang berorientasi kepada pelanggan dan pesaing-

pesaing perusahaan (persaingan pasar) bahwa produsen perlu mempunyai 

keunggulan pasar yang bersaing kompetitif untuk dapat memenuhi dan memuaskan 

pelanggan. 
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C. Rangkuman 

Pemasaran adalah proses  mengalirnya produk dari titik produsen ke titik 

konsumen. 

Beberapa permasalahan pemasaran komoditi pertanian, antara lain : 

1. Tidak tersedianya komoditi pertanian dalam jumlah yang cukup dan 

kontinyu.  

2. Harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam 

3. Tidak efisiennya para pelaku pasar dalam kegiatan pemasaran. 

4. Tidak memadainya fasilitas. 

5. Lokasi produsen dan konsumen yang terpencar juga merupakan masalah 

6. Kurang lengkapnya informasi pasar 

7. Kurangnya modal 

Konsep inti pemasaran meluputi : Kebutuhan, Keinginan, Permintaan, 

Produksi, Utilitas, Nilai dan kepuasan, Pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, 

dan Pemasaran dan pasar 

D. Latihan  

Uraikan kondisi pemasaran produk pertanian yang ada dilingkungan anda! 

E. Soal – Soal 

1. Jelaskan pengertian pemasaran menurut Kotler! 

2. Jelaskan permasalahan – permasalahan pemasaran produk pertanian 

3. Jelaskan konsep pemasaran! 
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BAB II 

PASAR DAN KARAKTERISTIK PRODUK PERTANIAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan pasar dan karakterstik produk pertanian 

Indikator  

a. Memahami pengertian pasar 

b. Memahami pasar berdasarkan golongan 

c. Memahami  karaktersitik pemasaran produk pertanian 

Tujuan Pembelajaran  

a. Mahasiswa dapat menjelaskan golongan pasar dengan tingkat kebenasaran 90% 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis pasar berdasarkan golongan dengan tingkat 

kebenaran 85% 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik pemasaran produk pertanian dengan 

tingkat kebenaran 90% 

A. PASAR 

Pengertian Pasar  

Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan penawaran bertemu, 

dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan dalam arti luas 

adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih 

condong ke arah pasar modern. Permintaan dan Penawaran dapat berupa barang 

atau jasa. Pasar tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan 

komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi 

berbagai macam kebutuhan manusia seperti makanan, sumber energi, dan 
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sumberdaya lainnya. Pasar berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota, 

perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar 

sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama 

di kawasan perkotaan. 

 

Pada saat ini  pusat-pusat perbelanjaan modern berkembang dengan pesat sampai 

kepinggiran kota kecamatan, namun peranan pasar tradisional masih tetap penting 

dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat 

untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk 

di tanah air dengan harga yang terjangkau. Jumlah pasar tradisional di Indonesia 

lebih dari 13.450 dengan jumlah pedagang berkisar 12.625.000 orang (APKASI, 

2003). Pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk 

kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, 

kecil dan mikro yaitu para petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri 

rakyat). Para pedagang yang pada umumnya menggunakan modal sendiri dalam 

jumlah pas-pasan memulai usahanya, berjumlah puluhan juta dan menyandarkan 

hidupnya kepada pasar tradisional. Pada sisi lain, interaksi sosial sangat kental 

terjadi di dalam pasar tradisional, karena mekanisme transaksinya menggunakan 

metode tawar menawar. Para pedagang atau produsen dan pembeli atau konsumen 

dapat secara langsung berkomunikasi dan saling mengenal lebih jauh, bukan hanya 

menyangkut barang yang diperdagangkan tetapi juga menyangkut hal lainnya. Di 

pasar tradisional budaya masing-masing yang terkait dengan jenis masakan dan 

cara berpakaian, telah berkumpul dan berintekraksi dengan damai dengan latar 
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belakang suku dan ras mulai dari keturunan Arab, Cina, Batak, Padang, Sunda, 

Jawa, Madura, Bugis Makassar dan lainnya. Selain itu, pasar tradisional selalu 

menjadi indikator nasional dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan 

harga atau inflasi domestic.  

Pasar Tradisional 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai 

dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses 

tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran 

terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan 

menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, 

sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. 

Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti 

ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan 

perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar 

tradisional yang yang ada di Sulawesi Selatan antara lain adalah pasar Pa’baeng – 

baeng di Makassar, Pasar Pattallassang di Takalar dan Pasar Lambocca di 

Bantaeng. Dimana pasar ini direnovasi untuk dapat bertahan menghadapi serangan 

dari pasar modern. 

 

 Alasan Konsumen Memilih Berbelanja Ke Pasar Tradisional 

Budaya, sejarah, mudah dijangkau, harga bisa ditawar, informasi produk dan harga, 

untuk semua kalangan, wisata, produk beragam, peluang usaha dan pekerjaan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayur
http://id.wikipedia.org/wiki/Telur
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/wiki/Kue
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Pasar Berseri “bersih, sehat, ramah lingkungan, dan indah” merupakan konsep 

pemikiran ulang menuju peningkatan performa pasar tradisional. Konsep ini 

mengarah pada dua hal, yaitu: (1) Optimalisasi kinerja pasar tradisional dan 

peningkatan infrastruktur, (2) pengembalian peran pasar tradisional sebagai 

distributor produk-produk lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan 

pasar tradisional memenuhi syarat minimal sebuah pasar, dimana terbangun 

regularity, adequacy, dan security, dengan terciptanya comfortability bagi pelaku 

pasar dalam berniaga. 

 Pasar Tradisional Pada Saat Sekarang 

Ilustrasi tentang pola aliran produk dari perodusen ke konsumen di sajikan pada 

gambar di bawah ini: 

Petani
Pedagang

besar

Pedagang
Pedagang

eceran

Konsumen

Pedagang eceran di

Luar pasar

Pasar Tradisional

Supermarket

Produsen Distributor

Pedagang

besar

Pedagang

eceran

Konsumen

Pedagang eceran di

Luar pasar

Pasar Tradisional

Supermarket

2

1

 

Gambar 2. Pola Aliran Barang Dari Produsen Sampai Ke Konsumen 
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 Peluang Pengembangan Pasar Tradisional 

Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting 

bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai kendala dan perubahan yang terjadi 

telah meminggirkan pasar tradisional yang telah lama memiliki fungsi redistribusi 

produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Perbaikan manajemen pasar 

tradisional diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi pembiayaan dan 

pengelolaan lingkungan. Pada kondisi demikian, diperlukan pemikiran ulang akan 

keberadaan pasar tradisional. Dua hal perlu dicermati dalam hal ini, yaitu: (1) 

diperlukan pemikiran untuk meningkatkan kinerja dan tampilan pasar tradisional 

dan (2) ajakan perlunya mengedepankan produk ramah lingkungan dan 

menumbuhkan rasa cinta produk-produk sendiri. 

Pasar Modern 

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini 

penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat 

label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan 

pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. 

Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti, buah, sayuran, 

daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat 

bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, 

supermarket, dan minimarket. Pasar dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yaitu 

menurut jenisnya, jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, luas jangkauan dan 

wujud. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_swalayan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hypermarket
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Pasar dibagi dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut :  

1. Berdasarkan Wujudnya 

Menurut wujudnya pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak 

     Gambar 3.  Pasar Konkrit  Tradisional dan Modern 

a. Pasar Konkret (pasar nyata) merupakan pasar yang menunjukkan suatu 

tempat terjadinya hubungan secar langsung (tatap muka) antara pembeli dan 

penjual. Barang yang diperjualbelikan pun berada di tempat tersebut. 

Misalnya pasar-pasar tradisional dan Modern  

b. Pasar Abstrak (tidak nyata) merupakan pasar yang menunjukkan hubungan 

antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

barangnya tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli. Misalnya, pasar 

modal di Bursa Efek Indonesia. 
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 Gambar 4.  Pasar abstrak,  Pasar 

Modal di Bursa Efek Indonesia. 

2. Berdasarkan waktu terjadinya pasar 

Menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar 

mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. 

a. Pasar Harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. 

Misalnya pasar pabaeng – baeng Makassar, toserba, dan warung-warung 

b. Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu 

minggu sekali. contohnya di Kabupaten Bantaeng di Pasar Lambocca 

Bantaeng yaitu hari pasarnya hanya dilaksanakan pada hari Senin dan 

Kamis 

c.  Pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan 

sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. Misalnya, pasar yang 
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biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan 

yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan. 

d. Pasar tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun 

sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa 

mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya pekan raya, pasar malam, dan 

pameran pembangunan. 

e. Pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam 

waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa 

tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan 

kemerdekaan RI. 

3. Berdasarkan Luas Jangkauannya 

Menurut luas jangkauannya pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar 

nasional, dan pasar internasional. 

a.  Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli 

dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Para pedagang atau petani 

membawa produk hasil pertaniannya dimana terjadi transaksi diantara 

mereka  

b.  Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli 

dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Misalnya, pasar kayu 

putih di Ambon dan pasar tembakau di Deli. 

c. Pasar internasional penjual dan pembeli dari berbagai negara. Misalnya pasar 

tembakau di Bremen Jerman. 

4. Berdasarkan Hubungannya Dengan Proses Produksi 
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Menurut hubungannya dengan proses produksi pasar dibedakan menjadi pasar 

output dan pasar input. 

a. Pasar output (pasar produk) merupakan pasar yang memperjualbelikan 

barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi). 

b. Pasar input (pasar faktor produksi) merupakan interaksi antara permintaan 

dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses 

produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, 

tenaga kerja, dan barang modal). 

5. Berdasarkan Struktur  

Struktur Pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk 

pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya 

perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri 

dan peranan iklan dalam kegiatan industri. 

Struktur pasar menurut Miller dan Meiners (1994), dibedakan menjadi pasar 

persaingan sempurna, pasar monopoli, persaingan monopolistik dan pasar 

oligopoli. Koutsoyiannis (1982), membedakan struktur pasar menjadi pasar 

persaingan sempurna, pasar monopoli dan persaingan monopolistik. Sedangkan 

menurut Handerson dan Quandt (1980), struktur pasar terdiri dari pasar persaingan 

sempurna, monopsoni dan oligopsoni.  

 Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan 

pasar persaingan tidak sempurna (yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik 

dan monopsoni). 
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a. Pasar Persaingan Sempurna 

 Pasar persaingan sempurna (perfect competition) adalah sebuah jenis pasar 

dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual 

bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi 

antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak 

dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (price-

taker). Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat 

dibedakan. Semua produk terlihat identik.  

Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat 

banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah 

konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batubara, 

kentang, dan lain-lain. 

Ciri-ciri pokok dari pasar persaingan sempurna adalah : 

a. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. 

b. Produk/barang yang diperdagangkan serba sama (homogen). 

c. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. 

d. Tidak ada hambatan untuk keluar/masuk bagi setiap penjual. 

e. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. 

f. Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker (pengambil harga). 

b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna 

1. Pasar Monopoli 
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Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan 

penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual/produsen dipasar berhadapan 

dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. 

Ciri-ciri dari pasar monopoli : 

1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 

2. Tidak ada barang subtitusi/pengganti yang mirip (close substitute). 

3. Produsen memiliki kekuatan menetukan harga. 

4. Tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan 

berapa keunggulan perusahaan. 

 Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini 

adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang 

sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang 

memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang besar 

untuk dapat masuk ke dalam pasar. 

Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan 

oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. 

Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin 

masuk ke pasar tersebut dengan dengan beberapa cara; salah satu di antaranya 

adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. 

 Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan 

monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. 

Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis 

yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama 
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kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya. 

 Di pasar ini, hanya ada satu produsen. Tidak ada pesaing, dipasar sendirian. 

Bila produsen yang monopolis ingin dapat keuntungan atau profit maksimum, bisa 

dilakukan dengan jalan menurunkan supply, sehingga harga jual menjadi 

meningkat. Produsen dapat bertindak sebagai Price Setter. 

Profit maksimum atau P maks tercapai pada tingkat produksi dimana MR = MC. 

 

Kerugian masyarakat karena Pasar Monopoli: 

a. Berkurang atau memburuknya efisiensi dan daya saing ekonomi nasional 

b. Berkurang atau hilangnya sebagian kesejahteraan masyarakat 

Pemerintah sebagai eksekutif penyelenggara negara, bertugas melindungi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat..Berkaitan dengan pasar monopoli ini, 

yang dirugikan adalah masyarakat konsumen, dan Ekonomi nasional secara 

keseluruhan, maka pemerintah perlu melakukan langkah mempengaruhi pasar 

(market intervention), melalui: 

a. Penetapan harga tertinggi (Ceiling Price)       

b. Menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa (distribution channel) 

Manfaat dari Pasar Monopoli: 

a. Monopoli untuk menekan biaya produksi                                                                                       

b. Monopoli untuk menjaga penggunaan sumberdaya yang sangat terbatas 

Contoh pasar monopoli antara lain, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyediakan kebutuhan listrik 

di Indonesia.  



27 
 

2. Pasar Monopolistik 

Pasar Monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak 

produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam 

beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap 

produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya 

dengan produk lainnya. Contohnya adalah : shampoo, pasta gigi, dll. Meskipun 

fungsi semua shampoo sama yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap 

produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya 

perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. 

Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi harga walaupun pengarhnya tidak sebesar produsen dari pasar 

monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. 

Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah 

berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen 

menaikkan harga. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor 

memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus 

sendiri. Sebut saja sepeda motor Honda, di mana ciri khususnya adalah irit bahan 

bakar. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang 

rusak. Akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. 

Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa 

mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra 

yang baik di dalam benak masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli 

produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap 
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penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar 

monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra 

perusahaannya. 

Pasar Monopolistik memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu : 

1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Meskipun demikian, pasar ini tidak 

memiliki produsen  atau penjual sebanyak pasar persaingan sempurna dan 

tidak ada satu pun produsen yang  mempunyai skala produksi yang lebih 

besar dari produsen lainnya. 

2. Adanya Diferensiasi Produk. Pasar ini menawarkan produk yang cenderung 

sama, namun memiliki perbedaan-perbedaan khusus dengan produk 

lainnya, misalnya dari cara pengemasan, pelayanan yang diberikan dan cara 

pembayaran. 

3. Produsen Dapat mempengaruhi harga. Berbeda dengan Pasar Persaingan 

Sempurna, dimana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, maka 

pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar 

pasar oligopoli dan monopoli. 

4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis, 

saat produsen hanya sedikit di pasar maka laba ekonomisnya cukup tinggi. 

Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka 

pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. 

5. Promosi penjualan harus aktif. Pada pasar ini harga bukan merupakan 

pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan perusahaan 

menciptakan citra baik dimata konsumen, sehingga dapat menimbulkan 
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fanatisme terhadap produk. Karenanya, iklan dan promosi memiliki peran 

penting dalam merebut dan mempertahankan konsumen. 

 

 

 

3. Pasar Oligopoli 

Pasar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang 

dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua 

tetapi kurang dari sepuluh. 

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai 

bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka 

dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha 

promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya 

dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. 

Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 

menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga 

perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk 

menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual 

terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang 

melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. 

Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang 

memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan 

industri kertas. 
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1. Besarnya Skala Ekonomis dari industri tersebut 

Pada umumnya untuk industri yang padat modal dan teknologi, seperti industri 

logam dan kimia, biasanya memiliki skala ekonomis, atau Titik Impas (Break 

Event Point) yang besar. 

2. Tingkat kerumitan (Kompleksitas) pengelolaan usaha yang tinggi 

Karena rumitnya pengelolaan usaha ini, baik dari segi teknologi, jaringan usaha, 

pemasok dan sebagainya, menyebabkan tidak banyak pemain atau produsen baru 

yang mampu masuk pasar. Hal ini menyebabkan halangan (bariiers) untuk 

masuk pasar relatif tinggi.    

Karakteristik Pasar Oligopoli: 

- Hanya ada sedikit (beberapa) jumlah produsen atau pemain dipasar monopoli 

 - Produk yang dihasilkan bisa seragam (homogen) atau berbeda (differentiate)     

- Relatif tinggi dan terjaganya loyalitas konsumen                                                  

- Relatif tingginya hambatan masuk dan keluar pasar (Entry and Exit barriers) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Oligopoli antara lain: 

1. Produsen pada pasar Oligopoli dapat melakukan kerjasama dalam mengatur 

penawaran (Supply) –> Ini akan mengarah pada monopoli (melakukan 

kesepakatan produksi atau harga, yang dilarang oleh UU namun hal ini 

dapat terjadi, bila penegakkan hukum (Law enforcement ) dinegara tersebut 

tidak jalan. 

2. Masing masing produsen akan konsentrasi pada kepentingan usahanya. 

Dengan demikian, maka bila salah satu produsen melakukan kebijakan 

produksi, atau harga, maka selanjutnya bisa terjadi : 



31 
 

- Perusahaan lain tidak bereaksi (dengan cara yang sama), namun tetap 

kosentarasi dengan pasarnya 

- Ditanggapi oleh produsen lain, dalam rangka mempertahankan pangsa 

pasarnya.  

 

Model Analisis Perilaku Pasar Oligopoli: 

Pada pasar oligopoli berlaku prinsip: Bila salah satu perusahaan di pasar oligopoli 

ini membuat kebijakan bisnis yang baru (produksi, harga, promosi dan sebagainya), 

maka Perusahaan atau pemain lain akan berreaksi atau melakukan langkah serupa 

untuk mempertahankan pangsa pasar (market share) nya. “Strategic behavior of 

Oligopolist: Actions taken by firm in oligopolistic market to plan for and react to 

competition from rival firms”. 

Dalam menganalisis pasar Oligopoli ini, sering digunakan pendekatan teori 

permainan (Game Theory), misalnya :Prisonner dilemma. teori pengambilan 

keputusan dengan menggunakan kriteria tertentu (decision theory). 

Dalam teori ekonomi mikro, model oligopoli dibagi dalam dua jenis, yaitu: 

1. Oligopoli non-kolusif. Terdiri dari model cournot, model bertrand, model 

chamberlain, model sweezy, dan model stackelberg. 

2. Oligopoli kolusif. Terdiri dari kartel dan kepemimpinan harga.                

(A. outsoyyianis, 1975:216-253) 

B. MONOPOLI DAN OLIGOPOLI DALAM PERTANIAN 
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Dalam bidang pertanian, praktek monopoli dan atau oligopoly banyak 

ditemui pada sub system agro input terutama penyediaan pupuk dan benih yang 

baik. 

Saat ini peta distribusi dan penjualan pupuk dilakukan oleh PT Pupuk 

Sriwijaya (Pusri) sebagai suatu holding company dari seluruh BUMN pupuk di 

tanah air. Sementara Produsen pupuk anorganik di Indonesia dilakukan PT. Pupuk 

Kaltim (4 pabrik), PT Pupuk Sriwijaya (4 pabrik), PT Pupuk Iskandar Muda, PT 

Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik dan PT ASEAN Aceh Fertilizer masing-

masing 1 pabrik.  

Struktur pasar produksi pupuk termasuk dalam kategori pasar oligopoly 

pasar yang dikuasai beberapa penjual. Kalau tiap penjual mengadakan kerja sama 

secara terang-terangan atau tersembunyi dalam produksi dan penetapan harga, 

maka perilakunya berubah menjadi pasar monopoli. Pasar monopoli yang terkenal 

cirinya price maker, maka penetapan harganya dapat merugikan konsumen. 

Pola distribusi pupuk dari lini I (pabrik-pelabuhan) ke lini II (pelabuhan-UPP) dan 

ke lini III (distributor kabupaten) dilaksanakan PT. Pusri. Dalam pelaksanaan 

distribusi dan penjualan pupuk, PT Pusri bermitra dengan penyalur yang terdiri atas 

koperasi, BUMN dan swasta lain. 

PT Pusri juga melakukan penjualan kepada penyalur di lini II/UPP dan lini 

III/kabupaten. Sedangkan penjualan dari lini III ke lini IV/kecamatan dilakukan 

penyalur, dan penjualan kepada petani dilakukan pengecer di lini IV. Tetapi dalam 

kondisi tertentu, PT Pusri dapat menjual langsung ke pengecer dan kelompok tani. 

Beberapa studi tentang pola distribusi ini menemukan bahwa kinerja dan keragaan 
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pasar (market performance) komoditas pupuk di beberapa tempat bersifat 

monopoli/oligopoli karena privilese para distributor dan penyalur dalam 

menentukan harga, sehingga harga yang harus dibayar petani jauh lebih tinggi 

daripada harga pabrik. 

Meskipun pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

untuk pupuk, namun kenyataan di lapangan petani sangat sulit mendapatkan pupuk 

pada saat musim tanam dengan harga yang sesuai HET. Hal ini dapat dimaklumi 

karena sesuai hukum ekonomi adanya kenaikan permintaan maka akan menaikkan 

penawaran dari suatu barang. Pada musim tanam semua petani membutuhkan 

pupuk secara bersamaan dan ini jarang sekali mampu dipenuhi oleh produsen 

pupuk. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk pada musim tanam 

sehingga harga jual yang terjadi pada tingkat petani sangat jauh di atas HET yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Disamping masalah distribusi pupuk diatas, pada tatanan pasar terbuka saat 

ini harga pupuk di tingkat petani ditentukan oleh harga paritas impornya, bukan 

harga pokok pabrik domestik. Pengalaman selama lima tahun terakhir 

membuktikan hal itu. Jika harga pupuk di pasar internasional meningkat, untuk 

mengejar laba yang lebih tinggi, pabrik pupuk domestik cenderung mengekspor 

produknya. Akibatnya, pasokan pupuk di tingkat petani menjadi langka dan harga 

pun meningkat. Jika kini muncul tuduhan Pusri bermain di balik kelangkaan pupuk 

kali ini, ada logika ekonominya. 

Sebagai perusahaan komersial, pabrik pupuk tidak bisa disalahkan 

mengekspor pupuk untuk mengejar laba sebesar-besarnya. Masalahnya, dengan 
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demikian, subsidi pupuk tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen spesifik 

kebijakan harga pupuk untuk membantu petani. Tetapi, subsidi itu merupakan 

instrumen kebijakan industri guna mendukung industri pupuk domestik. Argumen 

yang mengatakan bahwa pemberian subsidi pupuk adalah kebijakan subsidi pupuk 

bagi petani adalah taktik kamuflase untuk memperoleh dukungan politik. Taktik 

demikian sangat tidak adil bagi petani. 

Selain pupuk sebagai kebutuhan dasar pertanian, kebutuhan dalam 

agroinput yang tidak kalah penting adalah benih / bibit tanaman. Saat ini produsen 

penghasil benih padi hanya beberapa yang memiliki produk dengan kualitas 

terjamin, seperti PT. Sang Hyang Sri, PT. Dupont, PT. Dempo Agro Pratama Inti. 

Produsen ini tidak mampu memenuhi kebutuhan benih padi pada musim tanam 

yang dilakukan petani secara serentak. Akibatnya akan terjadi kelangkaan benih 

pada musim tanam. Sebagai akibatnya harga benih menjadi mahal dan petani 

terpaksa menggunakan benih seadanya dengan kualitas rendah. Pada akhirnya ini 

berimplikasi pada hasil panen yang rendah sehingga peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sangat sulit terwujud. 

Untuk mengatasi monopoli dan oligopoli dari pupuk dan benih pertanian dapat 

dilakukan beberapa usaha baik oleh pemerintah maupun oleh petani sendiri, 

diantaranya : : 

1. Kebijakan pemerintah dalam produksi dan distribusi pupuk dan benih. 

Dalam struktur pasar yang monopolist atau oligopolist yang salah satu 

penyebabnya adalah "economic of scale", perusahaan dengan membatasi 

tingkat output akan dapat menaikkan harga dan sekaligus meraih keuntungan 
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yang berlebihan, sehingga masyarakat (konsumer) dirugikan dengan 

membayar terlalu mahal dan memperoleh terlalu sedikit dibandingkan dengan 

pasar persaingan sempurna. Dalam situasi seperti ini, untuk melindungi 

masyarakat dari kekuatan monopoli atau oligopoli, pemerintah perlu campur 

tangan baik melalui kontrol harga ("price control") atau melalui penciptaan 

persaingan baik dengan perusahaan domestik maupun dengan perusahaan luar 

negeri (impor). Selain itu perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap 

distribusi pupuk dan benih pertanian, sehingga tidak terjadi penimbunan 

barang oleh para agen dan pedagang besar yang pada akhirnya menyebabkan 

terjadinya kelangkaan pupuk dan benih pada musim tanam. 

2.  Penguatan Kelembagaan petani 

Kekuatan bersama lebih baik dari pada sendiri-sendiri dalam upaya 

menghadapi praktek monopoli dan oligopoli. Oleh karenanya perlu adanya 

penguatan kelembagaan petanin dewasa ini melalui penguatan kelompok tani 

maupun koperasi unit desa. Pada kenyataan saat ini peran kelompok tani dan 

KUD belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi petani, 

walaupun dengan kelompok tani dan KUD tersebut bisa digunakan untuk 

memotong jalur distribusi pupuk. Namun keberadaan kedua lembaga pertanian 

tersebut belum mampu memberikan bargaining position yang baik bagi petani. 

Ke depan diharapkan petani melalui lembaga pertanian yang kuat akan mampu 

mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menetapkan harga, membuat jalur 

distribusi pupuk dan benih yang tentunya bisa memberikan keuntungan yang 

lebih baik bagi petani. 
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3. Inovasi bagi petani 

Kelangkaan dan mahalnya pupuk dan benih pertanian seharusnya bisa 

mendorong orang-orang terutama petani sendiri untuk menciptakan suatu 

inovasi sehingga mereka tidak tergantung pada produsen pupuk dan benih 

seperti yang terjadi saat ini. Inovasi di sini antara lain dapat dilakukan dengan 

perubahan penggunaan pupuk organik yang mana pupuk tersebut bisa dibuat 

sendiri oleh petani. Untuk itu perlu adanya inovasi baru yang bisa membuat 

pupuk organik dengan cara yang mudah, dan hasil yang tidak kalah dari pupuk 

anorganik. Para peneliti seharusnya juga bisa terjun langsung ke masyarakat 

petani untuk memberikan hasil penelitian mereka untuk diaplikasikan langsung 

oleh petani. Peningkatan kualitas SDM petani juga mutlak untuk dilakukan. 

Dengan SDM petani yang tinggi diharapkan petani mampu menangkarkan 

benih pertanian yang unggul sehingga mampu menyediakan kebutuhan benih 

pertanian yang unggul pada lokasi petani di masing-masing daerah pada saat 

musim tanam. Peran penyuluh pertanian juga perlu ditingkatkan, karena 

penyuluh adalah pendamping bagi petani, tempat berkonsultasi bagi petani, 

tempat petani mencari ilmu, dan jembatan yang baik antara para peneliti dan 

petani. 

Monopsoni dan Oligopsoni dalam Pertanian 

Dalam praktek penjualan hasil panen, pertanian termasuk dalam pasar 

Monopsoni dan oligopsoni, yang mana jumlah penjual banyak tetapi 

pembelinya sedikit atau cenderung pembeli tunggal. Hal ini berimplikasi pada 
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petani yang tidak bisa menentukan harga jual hasil pertanian. Harga cenderung 

ditentukan oleh pembeli ataupun oleh pasar. 

Berdasarkan struktur pasar pertanian secara umum dapat ditunjukkan bahwa 

struktur pasar ditingkat produsen atau petani cenderung oligopsoni dimana 

terdapat banyak petani yang menjual berbagai macam komoditas hasil hasil 

pertanian. Pedagang lebih menguasai informasi mengenai harga, biaya dan 

kondisi pasar jika dibandingkan dengan petani. Dari keadaan umum struktur 

pasar pertanian yang tergambar diatas dapat dikatakan bahwa struktur pasarnya 

berada dalam pasar persaingan tidak sempurna. 

Berbagai studi menyatakan bahwa pasar produk pertanian membentuk segmen-

segmen pasar spesifik menurut daerah dan kelompok konsumen akibat jenis 

komoditas dan preferensi konsumen yang beragam. Besarnya volume 

permintaan pada setiap segmen pasar seharusnya menjadi acuan bagi petani 

dalam merencanakan jenis komoditas dan banyaknya produksi yang harus 

dihasilkan menurut kualitasnya. Dengan kata lain informasi tentang segmen 

pasar yang menyangkut jenis komoditas, lokasi pasar, volume permintaan dan 

kualifikasi mutu yang dibutuhkan konsumen sangat diperlukan petani untuk 

merencanakan produksinya. Namun informasi ini pada umumnya masih sulit 

diperoleh petani karena belum ada lembaga tertentu yang mengumpulkan dan 

mensosialisasikannya secara efektif kepada petani. 

Seperti halnya perdagangan gabah sebagai hasil utama pertanian kepada 

konsumen, kini tidak ada lagi skim kredit bagi koperasi untuk pembiayaan 

usaha pembelian dan pemasaran pangan. Harga dasar pembelian gabah/beras 
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petani hanya ditetapkan oleh Bulog. Disini terdapat dua konsekuensi penting 

yaitu petani harus memasuki mekanisme pasar, dan mereka harus menjamin 

kualitas gabah/beras yang ditetapkan Perum Bulog. Petani diduga memiliki 

bargaining position yang lemah dan karena itu akan sangat merugikan mereka 

dalam hal stabilitas produksinya, tingkat pendapatannya, dan harga yang wajar 

diterima terutama pada waktu panen raya. 

 

Dalam kondisi mekanisme pasar yang belum menjamin posisi petani, dan 

bahkan belum tentu juga menjamin ketersediaan pangan nasional, koperasi 

hadir posisi petani dan dapat menjamin ketersediaan pangan nasional. Koperasi 

yang selama ini sudah eksis sebenarnya memiliki peran mendasar dalam 

penguatan ekonomi petani yakni melalui penjaminan ketersediaan pupuk dan 

harga terjangkau bagi petani, penanganan dan pengolahan gabah petani di saat 

surplus maupun defisit produksi, penjaminan nilai tukar dan income petani, 

membuka berbagai akses teknologi, informasi, pasar, dan bisnis kepada petani. 

 

Dalam tujuan ketahanan pangan, koperasi telah mengembangkan beberapa 

model pengamanan persediaan pangan diantaranya model bank padi, lumbung 

pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi. Model-model ini berperan 

menjamin persediaan gabah/beras baik di daerah sentra produksi maupun 

daerah defisit pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap 

impor beras yang sebenarnya secara substansial mengancam ketahanan 

nasional. Karena itu bagaimana memerankan koperasi sebagai lembaga 
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ekonomi petani dan penguatan agribisnis di dalam perekonomian pasar 

sangatlah diperlukan sehingga praktek monopsoni dan oligopsoni dapat 

ditekan. 

 

 

Berkaitan dengan oligopsoni di mana produsen atau penjualnya banyak (dalam 

hal ini petani), sementara pembelinya hanya ada beberapa (dalam hal ini 

diantaranya adalah para pengijon, renternir, dan juga supplier besar). Hal ini 

kemudian membuat para petani hanya dapat menerima harga yang ditetapkan 

oleh beberapa pembeli tersebut kecuali kalau pemerintah turun langsung 

menentukan Harga Ecerean Terendah (HET). Namun mekanisme HET ini 

hilang sejalan dengan diliberalisasinya BULOG. 

Struktur pasar yang oligopsoni ini dilanjutkan dengan struktur pasar yang 

oligopoli, bahkan seringkali cenderung terbaca adanya kartel perdagangan 

yang terepresentasi dalam dominasi supply oleh sebagian pedagang dan 

importir. Kedua hal ini kemudian mengarah kepada produsen dan konsumen 

sebagai price takers (tidak punya kemampuan menentukan harga). Sedangkan 

para importir dan pedagang besar, dengan kemampuannya mengatur volume 

impor, supply, dan kemudian harga, menjadi price makers (penentu harga). 

Lebih parahnya, situasi ini didiamkan oleh pemerintah dengan harapan besar 

bahwa pasar akan menyelesaikan masalah ini dengan mekanisme alamiahnya. 

Kalaupun pemerintah turun untuk menyelesaikan permasalahan ini, strategi-

strategi yang diambil pemerintah malah hanya berakhir pada pemberian subsidi 



40 
 

yang seringkali diselewengkan. Padahal situasi seperti ini sesungguhnya hanya 

membutuhkan tindakan serius dari pemerintah untuk memperbaiki struktur 

pasar. Akibatnya, konsumen dan petani (yang juga merupakan konsumen) 

menjadi pihak yang paling dirugikan. Contoh pada oligopoli terkoordinasi 

terjadi pada kasus impor kedelai beberapa bulan belakangan ini; sedangkan 

contoh dominasi supply barang oleh satu pedagang terjadi pada kasus impor 

tepung terigu di mana Bogasari menjadi importir dominannya. 

Selain itu perlu adanya kesepakatan diantara petani dalam hal penentuan awal 

tanam. Awal tanam yang serentak menyebabkan terjadinya panen raya 

sehingga barang melimpah yang menyebabkan harga menjadi anjlok ketika 

terjadi panen raya. Dengan adanya kesepakatan ini maka diharapkan hasil 

panen akan dapat dijaga keteraturannya dengan jumlah yang mencukupi tapi 

tidak berlimpah. Penentuan awal tanam yang berbeda hanya bias dilakukan 

pada daerah dengan infrastruktur pertanian yang sudah mapan dimana air 

irigasi tersedia setiap saat. Sedangkan untuk daerah dengan pertanian tadah 

hujan, tentu hal ini akan sulit dilakukan. Oleh karenanya satu-satunya solusi 

untuk mengatasi praktek oligopsoni adalah dengan membentuk koperasi dan 

hasil pertanian dijual kepada koperasi sedangkan penjualan kepada tengkulak 

atau pedagang besar dilakukan oleh koperasi sehingga koperasi akan mampu 

menentukan harga jual yang wajar. Dengan koperasi juga petani bisa 

mendapatkan permodalan untuk usaha, sehingga tidak tergantung pada para 

tengkulak yang biasanya memainkan harga jual pertanian dengan system ijon. 

System ijon memberi kelemahan kepada petani karena petani tidak bisa 
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menetukan harga jual akhir terhadap hasil panen mereka karena harga jual 

sudah ditentukan ketika panen belum dilakukan. 

 

C.  KARAKTERISTIK PRODUK PERTANIAN                              

a. Karakteristik produk ditinjau dari proses produksinya : 

1. Produk musiman 

2. Produk yang dihasilkan melalui proses biologis tumbuhan 

3. Produk yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada 

saat itu 

b. Karakteristik produk ditinjau dari handling product : 

1. Perlakuan pascapanennya untuk meningkatkan nilai tambah sangat minim 

dilakukan 

2. Kehilangan hasil saat panen relatif besar 

3. Produk mudah rusak (perishibel) dan memakan tempat. 

c. Karakteristik produk ditinjau dari pemasaran produk : 

1. Harga produk relatif murah _ produsen sebagai price taker dan efek dari 

asimetri informasi, bargainning potition yang rendah di produsen 

2. Fluktuasi harga relatif tajam 

3. Produk bersifat generik _ memasuki pasar yang cenderung bersifat 

monopsoni atau oligopsoni 

4. Jumlah produk yang dipasarkan pada umumnya tidak memenuhi skala 

ekonomi (jumlah relatif kecil) 
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5. Produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada 

konsumen 

6. Pada umumnya produk tidak mengalami perubahan bentuk 

7. Resiko pemasaran relatif tinggi karena fluktuasi harga dan sifat mudah 

rusaknya produk pertanian 

8. Elastisitas harga produk relatif lebih rendah 

D. KARAKTERISTIK PRODUK PERTANIAN SKALA BESAR : 

a. Karakteristik produk ditinjau dari proses produksinya : 

1. Produk musiman 

2. Produk yang dihasilkan melalui proses biologis tumbuhan 

3. Produk yang dihasilkan dipengaruhi oleh teknologi yang meminimalisir 

pengaruh lingkungan 

b. Karakteristik produk ditinjau dari handling product : 

1. Perlakuan pasca panennya dalam rangka menjaga kualitas produk dan 

menghasilkan nilai tambah (added value) 

2. Kehilangan hasil saat panen relatif lebih kecil 

3. Produk mudah rusak (perishibel) dan memakan tempat 

c. Karakteristik produk ditinjau dari pemasaran produk : 

1. Harga produk relatif lebih mahal _ produsen memiliki bargainning potition 

yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan mengakses pasar konsumen 

2. Fluktuasi harga relatif relatif lebih rendah karena kemampuan 

mendistribusikan produk dan melihat peluang pasar _ ada perencanaan 

produksi 



43 
 

3. Produk terstandarisasi dan melalui serangkaian proses pemberian atribut 

produk untuk menciptakan nilai tambah dan positioning produk 

4. Jumlah produk yang dipasarkan pada umumnya memenuhi skala ekonomi 

(jumlah relatif besar) dan melalui perencanaan pemasaran yang lebih baik 

(marketing plan) 

5. Produk untuk sampai pada konsumen tidak melalui rantai pemasaran yang 

panjang bahkan cenderung dari titik produsen langsung ke pasar dilakukan 

oleh produsen sendiri 

6. Unit pengolahan hasil (agroindustri) dan produksi sangat dekat sehingga 

sangat dimungkinkan adanya perubahan bentuk dan atau perubahan struktur 

kimia produk atas pengolahan yang dilakukan  

7. Respon atas perubahan pasar relatif lebih cepat dan mempertimbangkan 

mekanisme pengalihan resiko 

8. Elastisitas harga produk relatif lebih tinggi 

Secara umum maka dapat dikatakan bahwa karakteristik produk pertanian 

adalah sebagai berikut : 

Komoditas pertanian atau yang berbasis sumber daya alam lain umumnya 

memiliki karakteristik tertentu yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku 

agribisnis dan perumus kebijakan. Karakteristik yang bersifat alamiah memang 

sulit untuk dipecahkan secara tiba-tiba tanpa upaya intervensi manusia dan 

pengembangan teknologi, yang biasa saja amat mahal dan sukar terjangkau. 

Namun, karakteristik yang terbentuk karena kegagalan pasar (market failures) 

seharusnya dapat dipecahkan dengan intervensi kebijakan dan perbaikan aransemen 
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kelembagaan yang menjunjung tinggi mekanisme pasar dan aturan main, norma, 

sistem nilai yang lebih adil dan beradab. Beberapa karakteristik penting komoditi 

pertanian dan basis sumber daya alam lain diuraikan sebagai berikut: 

a. Bersifat musiman 

Komoditas pertanian dihasilkan melalui proses biologis yang sangat 

tergantung pada iklim dan alam. Karakteristik tersebut menyebabkan volume 

produksi berfluktuasi antarmusim, terutama antara musim panen dan musim 

paceklik, suplai produk pertanian amat terbatas, sehingga pada tingkat permintaan 

yang konstan, maka harga akan melambung tinggi. Fluktuasi harga yang 

disebabkan oleh fluktuasi produksi tersebut merupakan sumber resiko dan 

ketidakpastian dalam proses transaksi antarpartisipan dalam sistem agribisnis. 

Produk pertanian adalah musiman. Artinya, tiap macam produk pertanian 

tidak mungkin tersedia setiap saat bila tanpa diikuti dengan manajemen stok yang 

baik. 

b. Mudah rusak 

Komoditas pertanian umumnya dihasilkan dalam bentuk segar dan siap 

untuk dikonsumsi/diolah lebih lanjut. Apabila tidak segera dikonsumsi, maka 

volume dan mutu produk cepat menurun seiring dengan bertambahnya waktu. 

Akibatnya, nilai ekonomi komoditas agribisnis cepat anjlok, bahkan tidak berharga 

sama sekali, dan menjadi sumber kerugian terbesar bagi produsen (petani). Dalam 

agribisnis, subsistem pengolahan menjadi sangat penting dalam menjaga 

kualitas/volume komoditas, yang sekaligus dapat berfungsi untuk meningkatkan 

nilai tambah komoditas tersebut. 
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c. “Bulky”  

Komoditas pertanian umumnya bermassa besar Subsistem pemasaran 

dalam agribisnis amat bergantung pada kepiawaian pelaku ekonomi dalam 

mengelola karakteristik ini. Dalam subsistem agribisnis, aktivitas transportasi dan 

penyimpanan bahkan dapat menjadi amat krusial dalam menentukan tingkat 

kesejahteraan selaku pelaku agribisnis. 

Produk pertanian itu bersifat “Bulky” Artinya, volumenya besar tetapi 

nilainya relatif kecil. Akibatnya ialah dalam proses pengelolaannya diperlukan 

tempat yang luas. Ini artinya perlu biaya penyimpanan atau perawatan yang lain 

dalam jumlah yang relatif besar.  

d. Amat beragam 

Volume dan mutu komoditas pertanian (di subsistem produksi) amat 

beragam antar waktu dan antardaerah atau antarsentra produksi. Akan tetapi, faktor 

penguasaan teknologi juga turut menentukan keberagaman volume dan mutu 

produk pertanian di beberapa tempat dan waktu tertentu. Karakteristik ini sangat 

menentukan besarnya biaya transaksi yang meliputi biaya informasi, biaya 

negosiasi, dan pengamanan kontrak. 

e. Transmisi harga rendah 

Komoditas pertanian memiliki elastisitas transmisi harga yang rendah dan 

kadang searah. Kenaikan harga komoditas agribisnis di tingkat konsumen tidak 

serta merta dapat meningkatkan harga di tingkat petani produsen. Namun, 

sebaliknya, penurunan harga di tingkat konsumen umumnya lebih cepat 

ditransmisikan ke harga di tingkat petani produsen. Margin harga antara tingkat 
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konsumen dan tingkat produsen-yang biasanya terdiri dari biaya dan keuntungan 

dinikmati atau tersebar pada pelaku pemasaran, bukan petani. 

f. Struktur pasar monopsonis.  

Komoditas pertanian umumnya harus menghadapi struktur pasar yang 

monopsonis dan jauh dari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Petani 

produsen senantiasa dihadapkan pada kekuatan pembeli, yang terdiri dari pedagang 

pengumpul dan pedagang besar dan membentuk satu kekuatan yang dapat 

“menentukan” harga beli. Ketidakmampuan petani produsen dan kepiawaian 

pelaku pemasaran lain dalam menguasai asset dan akses ekonomi dalam proses 

produksi dan pemasaran komoditas agribisnis merupakan salah satu faktor ekonomi 

yang terpenting. 

g. Produksi yang diperoleh dari usaha secara kecil-kecilan (small scale production) 

Produksi secara kecil-kecilan ini adalah akibat dari usaha yang dilakukan 

petani secara kecil-kecilan pula. Padi atau beras, misalnya dihasilkan oleh berjuta-

juta petani. Dengan demikian, petani-petani tidak dapat mempengaruhi permintaan 

atau jenis barang yang dihasilkannya. Mereka sulit untuk berkomunikasi dalam hal 

penjualan, penyimpanan dan sebagainya karena terbatasnya kemampuan dan 

pengetahuan akan hal tersebut. 

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan industri karena telah memiliki 

kemampuan yang besar untuk menganalisis situasi pasar, melakukan penyimpanan 

dan grading dan sebagainya maka mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal 

penjualannya. Mereka dapat menguasai atau mengendalikan produksinya sewaktu-
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waktu, jika permintaan menurun. Perusahaan-perusahaan industri dengan mudah 

dapat diorganisir atau mengorganisir dirinya.  

h. Produksi Terpencar 

Tempat produksi pertanian tidak terpusat, tetapi letaknya terpencar. Hal ini 

disebabkan petani selalu mencari tempat yang keadaan tanah dan iklimnya cocok 

untuk tanamannya, tanpa memperhitungkan apakah dekat atau jauh dari kota atau 

pasar. Petani tidak dapat dipaksakan melakukan produksi di tempat yang tandus 

atau bergunung-gunung, meskipun secara ekonomis mudah dijangkau oleh 

pedagang pengumpul atau konsumen. Karena keterpencarannya ini, maka dapat 

dibayangkan kesulitan dalam proses pengumpulan agar menjadi suatu jumlah yang 

besar. 

D. Rangkuman 

Pasar di bagi berdasarkan golongan  

1. Berdasarkan Wujudnya 

Menurut wujudnya pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak 

2. Berdasarkan waktu terjadinya pasar 

Menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar 

mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. 

3. Berdasarkan Luas Jangkauannya 

Menurut luas jangkauannya pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar 

nasional, dan pasar internasional. 

4. Berdasarkan Hubungannya Dengan Proses Produksi 
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Menurut hubungannya dengan proses produksi pasar dibedakan menjadi pasar 

output dan pasar input. 

5. Berdasarkan Struktur  

a. Pasar Persaingan Sempurna 

b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna 

1. Pasar Monopoli 

2. Pasar Monopolistik 

3. Pasar Oligopoli 

Secara umum maka dapat dikatakan bahwa karakteristik produk pertanian adalah 

sebagai berikut : 

a. Bersifat musiman 

b. Mudah rusak 

c. “Bulky”  

d. Amat beragam 

e. Transmisi harga rendah 

f. Struktur pasar monopsonis.  

g. Produksi yang diperoleh dari usaha secara kecil-kecilan (small scale 

production) 

h. Produksi Terpencar 

Pada pasar petani sebagai pembeli, struktur pasar yang terjadi cenderung 

pasar monopoli atau pasar oligopoly dan ketika ketika akan menjual hasil 

panennya, petani menghadapi pasar monopsoni dan oligopsoni dimana petani 

tidak bisa menentukan harga jual produk hasil panennya. 
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2. Karena kencendurngan pasar monopoli dan oligopoly maka terjadi kelangkaan 

dan harga yang tinggi terhadap pupuk dan benih pertanian pada musim tanam. 

3. Untuk mengurangi praktek monopoli dan oligopoly yang merugikan petani maka 

upaya perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap produksi dan distribusi 

pupuk serta benih pertanian yang menguntungkan bagi petani, penguatan 

kelembagaan pertanian, serta perlunya inovasi baru bagi petani melalui 

peningkatan kualitas SDM dan penguatan peran penyuluh pertanian. 

4. Sedangkan dalam usaha untuk menekan praktek monopsoni dan oligopsoni dapat 

dilakukan dengan pembentukan koperasi bagi petani. Dengan penjualan lewat 

koperasi maka harga dari petani ditentukan oleh koperasi dan harga jual ke 

pedagang atau tengkulak ditentukan oleh koperasi 

E. Latihan  

Identifikasi perbedaan pasar tradisonal dan modern di sekitar anda! 

F. Soal – Soal 

1. Jelaskan Pengertian pasar secara umum ! 

2. Jelaskan ciri – ciri pasar tradisional! 

3. Jelaskan ciri – ciri pasar modern! 

4. Jelaskan pasar berdasarkan wujudnya 

5. Jelaskan pasar berdasarkan  Strukturnya! 

6. Tuliskan dan jelaskan karakteristik produk pertanian serta berikan contohnya!  
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BAB III 

LEMBAGA PEMASARAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan lembaga dan  fungsi lembaga pemasaran produk 

pertanian 

Indikator  

a. Memahami dan menjelaskan lembaga pemasaran  

b. Memahami  dan jelaskan fungsi – fungsi lembaga pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  

a. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis – jenis lembaga pemasaran dengan 

tingkat kebenaran 90% 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi – fungsi lembaga pemasaran dengan 

tingkat kebenaran 90% 

A. Definisi Lembaga Pemasaran 

Menurut Kotler (1997), lembaga pemasaran timbul karena adanya 

keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai waktu, tempat, dan 

bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah 

menjalankan fungí -fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen 

semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa lepada lembaga 

pemasaran ini berupa marjin pemasaran. Lembaga pemasaran ini dapat 

digolongkan menurut penguasaannya terhadap komoditi yang dipasarkan dan 

bentuk usahanya. Sedangkan Sudiyono (2001), menjelaskan lembaga pemasaran 

sebagai badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, 
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menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir serta 

mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lain. 

 Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1986), lembaga pemasaran (tataniaga) 

adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi pemasaran 

(tataniaga) sehingga barang-barang dari pihak produsen sampai ke pihak 

konsumen.  Lembaga tataniaga tersebut termasuk dalam golongan produsen, 

pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa.  Golongan produsen bertugas 

menghasilkan suatu barang-barang.  Perorangan, perserikatan atau perseroan yang 

berusaha dalam bidang tataniaga dikenal sebagai pedagang perantara.  Lembaga ini 

memberi  dan mengumpulkan barang-barang yang berasal dari produsen ke 

konsumen.  Lembaga pemberi jasa adalah yang memberi jasa atau fasilitas untuk 

memperlancar fungsi tataniaga yang dilakukan oleh produsen atau pedagang 

perantara. 

B. Jenis-Jenis Lembaga Pemasaran 

Swastha (2008), berpendapat bahwa secara luas terdapat dua golongan besar 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran distribusi yaitu perantara pedagang 

dan perantara agen. 

1. Perantara Pedagang 

Perantara ini mempunyai hubungan yang erat dalam kepemilikan barang. Mereka 

berhak memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun memilikinya tidak 

secara fisik. Pedagang dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu: 

1. Produsen, yang membuat sekaligus menyalurkan barang ke pasar contohnya 

petani. 
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2. Pedagang pengumpul, yang mengambil produk dari beberapa petani kemudian 

menyalurkan barang ke pedagang besar, pedagang pengecer atau kepedagang 

lain 

3. Pedagang besar, yang menyalurkan barang ke pedagang lain baik kepada 

pengecer dan bahkan ke luar daerah lain atau ke negara lain. 

4. Pengecer, yang menjual barang kepada konsumen akhir 

2. Perantara Agen 

Agen disini didefinisikan sebagai lembaga yang membeli atau menjual barang-

barang lepada pila lain. Dalam kenyataannya, agen dapat beroperasi pada semua 

tingkat dalam statu saluran pemasaran. Secara garis besar agen dibagai kedalam dua 

kelompok, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. 

3.  Agen Penunjang (Facilitating Agent) 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam 

beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Kegiatan agen penunjang adalah 

membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga 

mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. Agen penunjang 

dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: agen pengangkutan borongan, agen 

penyimpanan, agen pengankutan khusus, serta agen pembelian dan penjualan. 

4. 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 
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menggantikannya. Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain berupa: jasa konsultasi, 

jasa finansial, jasa informasi dan jasa khusus lainnya. 

Sementara Sudiyono (2001), mengungkapkan bahwa menurut penguasaannya 

terhadap komoditi yanng diperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan 

menjadi 3, yaitu: 

1. Lembaga yang tidak memiliki tapi menguasai komoditi, seperti agen 

2. Perantara, makelar (broker, selling broker dan buying broker) 

3. Lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi pertanian yang 

diperjualbelikan, seperti pedagang pengumpul, tengkulak, eksportir,dan importir 

Lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai komoditi pertanian 

yang diperjualbelikan, seperti perusahaan-perusahaan penyedia fasilitas 

transportasi, asuransi, surveyor dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut Sudiyono (2001),  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 komoditi 

pertanian sangat beragam. Ada komoditi yang melibatkan banyak lembaga 

pemasaran dan ada pula yang hanya melibatkan sedikit lembaga pemasaran. 

Anindita (2004), menjelaskan bahwa kelembagaan dalam tataniaga meliputi 

berbagai organisasi usaha yang dibangun untuk menjalankan pemasaran. Pedagang 

perantara adalah individu-individu atau pengusaha yang melaksanakan berbagai 

fungsi pemasaran yang terlibat dalam pembelian dan penjualan barang karena 

mereka ikut memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Mereka 
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melaksanakan kegiatan sebagai propietor (pemilik), partnership (mitra) atau 

perusahaan koperas/nonkoperasi. 

Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam proses penyaluran 

barang mulai dari produsen sampai ke konsumen dapat dikelompokkan atas empat 

cara, yaitu : 

1. Penggolongan menurut fungsi yang dilakukan 

Berdasarkan fungsi yang dilakukan, lembaga-lembaga pemasaran dapat 

dikelompokkan menjadi : (1) lembaga pemasaran yang melakukan kegiatan 

pertukaran, seperti pedagang pengecer, besar, dan lembaga-lembaga perantara 

lainnya, (2) lembaga pemasaran yang melakukan kegiatan fisik pemasaran, seperti 

lembaga pengolahan, lembaga pengangkutan, dan pergudangan, (3) lembaga 

pemasaran yang menyediakan fasilitas pemasaran, seperti bank unit desa, kredit 

desa, KUD, lembaga yang menyediakan informasi pasar, lembaga yang melakukan 

pengujian kualitas (mutu barang) dan lain-lain. 

2. Penggolongan menurut penguasaan terhadap barang 

Berdasarkan penguasan terhadap barang, lembaga-lembaga pemasaran 

dapat dikelompokkan menjadi : (1) lembaga yang menguasai dan memiliki barang 

yang dipasarkan, seperti pengecer, besar, pedagang pengumpul, tengkulak, dan 

lain-lain, (2) lembaga yang menguasai tetapi tidak memiliki barang yang 

dipasarkan, seperti agen, broker, lembaga pelelangan, dan lain-lain, (3) lembaga 

yang tidak memiliki dan tidak menguasai barang yang dipasarkan, seperti lembaga 

pengangkutan, pengolahan, perkreditan, dan lain-lain. 

3. Penggolongan menurut kedudukan dalam struktur pasar 
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Berdasarkan kedudukan dalam struktur pasar, lembaga-lembaga pemasaran 

dapat dikelompokkan menjadi : (1) lembaga pemasaran yang bersaing sempurna, 

seperti pedagang pengecer rokok, pengecer beras, dan lain-lain, (2) lembaga 

pemasaran bersaing monopoistik, seperti pedagang asinan, pedagang benih, 

pedagang bibit, pedagang ubin, dan lain-lain, (3) lembaga pemasaran oligopolin 

seperti perusahaan semen, importir cengkeh, dan lain-lain, (4) lembaga pemasaran 

monopolis, seperti perusahaan kereta api, peruahaan pos dan giro dan lain-lain. 

4. Penggolongan menurut bentuk usahanya 

Berdasarkan bentuk usahanya, lembaga-lembaga pemasaran dapat 

dikelompokkan menjadi : (1) berbadan hukum, seperti perseroan terbatas Firma, 

koperasi, dan lain-lain, (2) tidak berbadan hukum, seperti perusahaan perorangan, 

pedagang pengecer, tengkulak, dan lain-lain (Limbong dan Sitorus, 1987). 

C. Rangkuman  

 Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen untuk 

memperoleh komoditi yang sesuai waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan 

konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah menjalankan fungí -fungsi 

pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen 

memberikan balas jasa lepada lembaga pemasaran ini berupa marjin pemasaran. 

Lembaga pemasaran ini dapat digolongkan menurut penguasaannya terhadap 

komoditi yang dipasarkan dan bentuk usahanya.  

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1986), lembaga pemasaran (tataniaga) 

adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi pemasaran 
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(tataniaga) sehingga barang-barang dari pihak produsen sampai ke pihak 

konsumen.  Lembaga tataniaga tersebut termasuk dalam golongan produsen, 

pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa.  Golongan produsen bertugas 

menghasilkan suatu barang-barang.  Perorangan, perserikatan atau perseroan yang 

berusaha dalam bidang tataniaga dikenal sebagai pedagang perantara.  Lembaga ini 

memberi  dan mengumpulkan barang-barang yang berasal dari produsen ke 

konsumen.  Lembaga pemberi jasa adalah yang memberi jasa atau fasilitas untuk 

memperlancar fungsi tataniaga yang dilakukan oleh produsen atau pedagang 

perantara. 

Jenis-Jenis Lembaga Pemasaran 

1. Perantara Pedagang 

2. Perantara Agen 

3. Agen Penunjang (Facilitating Agent) 

4. Agen Pelengkap (Supplemental Agent) 

Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam proses penyaluran 

barang mulai dari produsen sampai ke konsumen dapat dikelompokkan atas empat 

cara, yaitu : 

1. Penggolongan menurut fungsi yang dilakukan 

2. Penggolongan menurut penguasaan terhadap barang 

3. Penggolongan menurut kedudukan dalam struktur pasar 

4. Penggolongan menurut bentuk usahanya 
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D. Latihan  

Identifikasi Jenis – jenis lembaga pemasaran produk pertanian, di wilayah 

Anda! 

E. Soal – Soal  

1. Jelaskan menurut anda pengertian lembaga berdasarkan kesimpulan dari 

beberapa ahli! 

2. Tuliskan dan jelasakan jenis- jenis  lembaga pemasaran! 

3. Jelaskan golongan  lembaga berdasarkan fungsi yang dilakukan! 

4. Jelaskan  penggolongan lembaga menurut penguasaan terhadap barang! 

5. Jelaskan penggolongan lembaga menurut kedudukan dalam struktur pasar! 

6. Jelaskan penggolongan lembaga menurut bentuk usahanya! 
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BAB IV 

SALURAN PEMASARAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan saluran pemasaran produk pertanian 

Indikator  

a. Memahami dan menjelaskan pengertian saluran pemasaran  

b. Memahami  dan jelaskan jenis – jenis saluran pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  

a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian saluran pemasaran dengan tingkat 

kebenaran 90% 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis – jenis saluran pemasaran dengan 

tingkat kebenaran 90% 

A.  Saluran Pemasaran /Tataniaga 

 Dalam penyaluran barang-barang dari pihak produsen ke pihak konsumen 

terlibat satu sampai beberapa golongan pedagang perantara.  Pedagang perantara 

ini dikenal sebagai saluran tataniaga (marketing channel).  Tegasnya saluran 

tataniaga terdiri dari pedagang perantara yang membeli dan menjual barang dengan 

tidak menghiraukan apakah mereka itu memiliki barang dagangan atau hanya 

bertindak sebagai agen dari pemilik barang (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

Saluran pemasaran adalah saluran yang dipakai oleh produsen untuk 

menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen, baik berpindahnya hak 

penguasaan hingga pemindahan barang maupun hanya pemindahan hak 

kepemilikan. 
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Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang terkait dengan 

semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

kepemilikannya dari produsen ke konsumen. 

Pemilihan saluran distribusi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

 Sifat pembeli:  sangat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih 

saluran distribusi yang dipakai seperti kebiasaan membeli, frekuensi 

pembelian, letak geografis,  

 Sifat produk :  bahan pertimbangan yang sangat penting bagi produsen 

misalnya apakah barang tersebut mudah rusak atau tidak, bagaimana 

ukurannya, bagaimana kualitas barang kalau dilihat dari konsumen. 

 Sifat perantara, sifat pesaing dan sifat perusahaan : faktor yang menentukan 

bagi produsen dalam memilih saluran pemasaran. 

 

Saluran pemasaran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang 

mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk 

menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.  Dalam hal ini strategi penggunaan 

saluran merupakan suatu rencana umum yang tercakup dalam manajemen saluran.  

Manajemen saluran diartikan sebagai pengembangan strategi yang searah dan 

didasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-

barang secara fisik maupun non fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada 

dikondisi lingkungan tertentu (Swastha, 1990). 
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 Pemasar menggunakan saluran distribusi untuk memamerkan atau 

menyerahkan produk fisik atau jasa kepada pembeli atau pengguna.  Kita mengenai 

ada saluran distribusi fisik dan saluran distribusi jasa, dengan elemen-elemen 

pergudangan, sarana transportasi, dan berbagai saluran dagang seperti distributor, 

grosir, dan pengecer (Kotler, 2002). 

 Sigit Soehardi (1979) dalam Lande (1981), mendefenisikan saluran 

distribusi sebagai perantara-perantara, para pembeli dan penjual yang dilalui oleh 

perpindahan milik sejak dari produsen ke tangan konsumen.  Dalam rangka 

kegiatan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka 

salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah memilih secara tepat 

saluran distribusi (Channel of distribution) yang akan digunakan di dalam 

penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

 Kemudian Sigit Soehardi (1979) dalam Lande (1981) merumuskan secara 

umum garis besar saluran distribusi yaitu : 

1.   Produsen - Konsumen 

Bentuk saluran distribusi paling pendek dan sederhana adalah saluran distribusi 

dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara.  Produsen dapat 

menjual barang yang dihasilkannya dengan mendatangi rumah konsumen atau 

ke pasar, konsumen yang datang ke rumah produsen.  Oleh karena itu saluran ini 

disebut saluran distribusi langsung. 

2.   Produsen – Pengecer - Konsumen 
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Saluran yang terjadi yaitu pengecer membeli langsung ke produsen. Kemudian 

pengecer menjual ke konsumen, biasa mendatangi konsumen di rumah maupun 

bertemu langsung di pasar.   

3.   Produsen – Pedagang besar – Pengecer - Konsumen 

Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan 

sebagai saluran distribusi tradisional.  Di sini produsen hanya melayani 

penjualan dalam jumlah besar pada pedagang besar saja, tidak menjual kepada 

pengecer.  Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar, pembelian 

untuk konsumen dilayani oleh pengecer saja. 

4.   Produsen – Agen – Pengecer - Konsumen 

Di sini produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai 

penyalurnya.  Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran 

distribusi yang ada.  Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para 

pengecer besar. 

5.   Produsen – Agen – Pedagang besar – Pengecer - Konsumen 

Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara 

untuk menyalurkan barangnya pada pedagang besar yang kemudian menjualnya 

kepada toko-toko kecil.  Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama 

agen penjualan. 

6. Produsen – Pedagang Pengumpul – Pengecer - Konsumen 

Dalam saluran distribusi ini, pedagang pengumpul melakukan pembelian/ 

pengumpulan barang dari produsen.  Pembelian oleh pengecer hanya dilayani 
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oleh pedagang pengumpul,  dan pembelian untuk konsumen dilayani oleh 

pengecer saja. 

Walters dalam Swastha (2004) mengartikan saluran pemasaran sebagai 

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara 

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu.  

Swastha (2004) mengemukakan bahwa semakin panjang saluran pemasaran 

suatu produk biasanya akan menyebabkan semakin besar nilai yang harus dibayar 

oleh konsumen, karena setiap lembaga menginginkan margin atas pengorbanan 

serta peran yang mereka lakukan. Gambar 4 menampilkan alternatif saluran 

pemasaran untuk barang konsumsi. 

 

 

emasara 

 

 

 

Gambar 4.  Saluran distribusi untuk barang konsumsi (Swastha, 2004) 

B. PENDISTRIBUSI  

 pendistribusian sangat penting bagi produk yang bersifat musiman dan 

rawan kerusakan (Tomek and Kenneth, 1991). Hanafiah dan Saefuddin (2001) 

mengemukakan bahwa panjang pendeknya distribusi pemasaran yang dilalui oleh 

suatu produk perikanan tergantung pada beberapa faktor, antara lain :  
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1. Jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh antara produsen dan 

konsumen biasanya makin panjang yang ditempuh oleh produk. 

2. Cepat tidaknya produk rusak. Produk yang cepat atau mudah rusak harus segera 

diterima oleh konsumen dan dengan demikian menghendaki saluran yang 

pendek/cepat.  

3. Porsi keuangan.. Pengusaha dan produsen yang mempunyai keuangan kuat 

cenderung untuk memperpendek saluran tata niaga.  

Kompleksitas sistem pemasaran produk pertanian seperti diuraikan di atas 

menuntun pemahaman yang mendalam tentang strategi pemasaran yang akan 

dilakukan. Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2001), melalui penelaahan pasar 

akan diperoleh skema arus komoditas (flow of goods) yang menerangkan 

saluran atau pola pemasaran yang mana yang memungkinkan kegiatan 

pemasaran dapat berjalan lebih efisien, sehingga produsen dan konsumen 

mendapat harga yang layak.  

Pola pemasaran hasil pertanian selalu mengalami perubahan seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada struktur produksi dan konsumsi 

(Sapuan dan Djanuawardi, 1997). Tomek and Kenneth (1991) menyatakan bahwa 

sebagian besar komoditas pertanian mempunyai karakteristik pola musiman dari 

sisi produksi (penawaran) dan pemasarannya, sehingga akan menyebabkan pula 

terjadinya pola harga musiman, baik dari sisi penawaran, permintaan maupun 

pemasarannya.  

Hanafiah dan Saefuddin (2001) mengemukakan bahwa variasi harga 

musiman setiap hasil perikanan cenderung mengikuti pola yang sama dari tahun ke 
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tahun. Biasanya harga mencapai titik terendah selama musim panen atau saat 

musim ikan dan akan meningkat mencapai puncaknya menjelang panen atau musim 

panen berikutnya.  

Variasi harga musiman sangat penting dipertimbangkan dalam menentukan 

waktu penjualan produk. Apabila produk perikanan dengan sifat yang mudah busuk 

ini hendak disimpan untuk dijual pada saat harga mencapai titik yang tinggi, maka 

menurut Moeljanto (1992), penyimpanan harus dilakukan dalam ruangan pendingin 

(cold storage) atau dengan mengawetkan ikan tersebut dalam bentuk olahan. Bagi 

nelayan tradisional, penyimpanan ikan tidak mungkin dilakukan karena 

keterbatasan sarana dan prasarana. Biasanya nelayan segera menjual hasil 

tangkapannya meskipun harga pasar merosot ke tingkat yang paling rendah.  

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh produk perikanan telah dirasakan 

sangat menghambat usaha pemasaran  dan tidak jarang menimbulkan kerugian 

besar, terutama pada saat produksi ikan melimpah.  Oleh karena itu, menurut 

Afrianto dan Liviawaty (1989), perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan daya 

simpan dan daya awet produk perikanan pada pascapanen melalui proses 

pengolahan maupun pengawetan. 

Berikut adalah contoh kasus pemasaran produk agribisnis perikanan (ikan 

asap cakalang) di Kabupaten Bulukumba dimana analisis saluran pemasaran 

dimaksudkan untuk menjelaskan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pendistribusian ikan asap hingga sampai ke konsumen akhir.  

Proses pendistribusian ikan asap oleh nelayan (produsen) dilakukan dengan 

dua sistem, yaitu secara langsung ke konsumen tanpa melibatkan lembaga 



65 
 

pemasaran dan secara tidak langsung melalui perantara lembaga pemasaran, yaitu 

pedagang pengumpul dan pengecer. Kedua cara pendisitribusian ini menghasilkan 

dua saluran pemasaran seperti yang tergambar secara skematis pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Skema   saluran   pendistribusian   ikan  asap  Gambar 5. Saluran  

C. Mekanisme Pendistribusian 

Mekanisme pendistribusian pada saluran 1 merupakan saluran pemasaran 

yang paling pendek dan sederhana, yaitu produsen langsung menjual ikan asap ke 

konsumen tanpa melalui lembaga pemasaran. Pola ini berlangsung dengan cara 

produsen mendatangi konsumen di pasar atau sebaliknya konsumen yang langsung 

mendatangi lokasi produsen. Cara yang pertama memiliki konsekuensi karena 

petani harus mengeluarkan biaya pemasaran, seperti biaya retribusi pasar, biaya 

transportasi, dan biaya tenaga kerja yang biasanya tidak diperhitungkan oleh 

nelayan. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa saluran 

pertama ini hanya dilakukan oleh beberapa responden jika dia ingin membeli 

barang di pasar maka dia langsung membawa ikan asap. 
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Mekanisme pendistribusian pada saluran 2 (dua), yaitu melibatkan dua 

lembaga pemasaran sebelum ikan asap sampai di konsumen. Pertama-tama 

produsen menjual ke pedagang pengumpul kemudian pedagang pengumpul 

tersebut mendistribusikan ke pedagang pengecer, baik pengecer lokal maupun 

pengecer di luar daerah, untuk selanjutnya di jual ke konsumen. Pola ini terjadi 

dengan cara pedagang pengumpul mendatangi lokasi produsen, kemudian di bawa 

ke pasar untuk dijual ke pedagang pengecer. Pada umumnya kedua perantara 

pemasaran ini memiliki fasilitas kendaraan pengangkut dan tempat khusus (los) di 

pasar. 

Jangkauan pemasaran ikan asap yang dihasilkan nelayan responden adalah 

pasar lokal yaitu di dalam wilayah Kabupaten Bulukumba. Proses pemasaran lokal 

ditangani sendiri oleh produsen, pedagang pengumpul dan pengecer. 

D. Rangkuman 

 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang terkait dengan 

semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

kepemilikannya dari produsen ke konsumen. 

Pemilihan saluran distribusi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

 Sifat pembeli:  sangat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih 

saluran distribusi yang dipakai seperti kebiasaan membeli, frekuensi 

pembelian, letak geografis,  
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 Sifat produk :  bahan pertimbangan yang sangat penting bagi produsen 

misalnya apakah barang tersebut mudah rusak atau tidak, bagaimana 

ukurannya, bagaimana kualitas barang kalau dilihat dari konsumen. 

 Sifat perantara, sifat pesaing dan sifat perusahaan : faktor yang menentukan 

bagi produsen dalam memilih saluran pemasaran. 

Saluran pemasaran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang 

mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk 

menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.  Dalam hal ini strategi penggunaan 

saluran merupakan suatu rencana umum yang tercakup dalam manajemen saluran.  

Manajemen saluran diartikan sebagai pengembangan strategi yang searah dan 

didasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-

barang secara fisik maupun non fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada 

dikondisi lingkungan tertentu (Swastha, 1990). 

 Kemudian Sigit Soehardi (1979) dalam Lande (1981) merumuskan secara 

umum garis besar saluran distribusi yaitu : 

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 

6.   Produsen – Pedagang Pengumpul – Pengecer – Konsumen 
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E. Latihan  

Identifikasi Jenis – jenis saluran pemasaran produk pertanian, di wilayah Anda! 

F. Soal – Soal  

1. Jelaskan pengertian saluran pemasaran! 

2. Jelaskan jenis – jenis saluran yang dilalui suatu produk hingga sampai ke 

konsumen! 
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BAB V 

FUNGSI PEMASARAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan fungsi pemasaran produk pertanian 

Indikator  

a. Memahami dan menjelaskan pengertian saluran pemasaran  

b. Memahami  dan jelaskan jenis – jenis saluran pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  

a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian saluran pemasaran dengan tingkat 

kebenaran 90% 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis – jenis saluran pemasaran dengan 

tingkat 

A. FUNGSI PEMASARAN 

Fungsi pemasaran adalah kegiatan utama yang khusus dilaksanakan untuk 

menyelesaikan proses pemasaran. Fungsi pemasaran bekerja melalui lembaga 

pemasaran atau stuktur pemasaran. Dengan perkataan lain fungsi tataniaga ini harus 

ditampung dan dipecahkan oleh produsen dan mata rantai saluran barang-

barangnya, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pemasaran misalnya 

usaha pengangkutan, bank, badan asuransi, dan sebagainya maupun konsumen. 
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B.  PENGELOMPOKAN FUNGSI PEMASARAN 

Fungsi Pertukaran terdiri dari 2 bagian : 

a. Penjualan 

Sasaran penjualan adalah mengalihkan barang-barang kepada pihak pembeli 

dengan harga memuaskan.  

Pada dasarnya kegiatan penjualan dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

* Penjualan melalui inspeksi ( pengawasan, pemeriksaan ) 

Penjualan melalui pengawasan atau pemeriksaan dimaksudkan adanya 

pemberian izin oleh para penjual kepada pembeli untuk memeriksa adan meneliti 

semua persediaan dari pejual sebelum pembeli memilih apa yang kan dibelinya 

atau untuk memeriksa semua barang-barang yang dipergunakan di dalam 

ruangan penjualan tertentu. 

Penjualan dengan cara ini terjadi karena adanya sifat-sifat tertentu dari barang 

tadi situasi tataniaganya, di mana : 

1. Tidak adanya standarisasi terhadap barang 

2. Adanya sifat cepat rusak yang tinggi dari barang 

3. Tingkat pembelian yang sangat cepat sehingga lalu-lintas langganan dan 

tingkat penjualan akan terganggu 

4. Suatu cara memamerkan barang-barang yang akan mendorong sejumlah 

pembelian yang terjadi saat bersamaan 

5. Adanya tekana kepada tingkat pelayanan sendiri yang tinggi oleh pembeli-

pembelinya atau wakil-wakilnya. 
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* Penjualan melalui sampel ( selling by sample ) 

  Penjualan melalui sampel berdasarkan kepada prinsip-prinsip standarisasi , 

sehingga sampel dari barang yang diperdagangkan akan merupakan wakil untuk 

semua unit barang yang akan dijual. 

* Penjualan melalui penggambaran (description) 

  Penjualan dengan penggambaran terjadi karena ada anggapan bahwa barang-

barang akan bisa digunakan sedemikaian rupa di daalm katalog-katalog, 

sehingga dengan demikian tidak satu unit barang pun perlu ada pada waktu 

penjualan diselesaikan. 

  Contoh : Penjualan barang yang dilakukan melalui pos dan penjualan yang 

dilakukan untuk masa yang akan datang. 

* Penjualan melalui kombinasi 

  Penjualan kombinasi antara selling by sample, selling by inspection dan selling 

by description telah menjadi biasa di dalam perdagangan yang modern. 

Penjualan modern biasanya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Penelitian pasar dan perencanaan 

 Penelitian pasar dipusatkan kepada barang-barang yang akan dijual, dengan 

maksud untuk menemukan barang apa yang diinginkan oleh 

konsumen.Penelitian akan dihubungkan dengan persoalan tentang rencana 

produksi , antara lain harga dari macam-macam barang, kualitas barang, 

kebiasaan dan motif pembelian dari konsumen. 
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  2. Memperkirakan kesanggupan penjualan (estimating potential of sales)  

 Dalam hal ini harus diperhitungkan pendapatan konsumen serta cara-cara 

bagaimana pendapatan konsumen tersebut dibelanjakannya, bagaimana 

pengaruh harga terhadap permintaan, pengaruh persaingan dan lain-lain. 

3. Pemilihan saluran distribusi 

 Pemilihan saluran distribusii merupakan sebagian daripada perencanaan 

fungsi-fungsi penjualna yang juga mencakup pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan macam distribusi mana yang paling efektif. 

4. Penentuan syarat-syarat penjualan 

Kegiatan ini meliputi penetapan syarat-syarat dan kondisi-kondisi 

penjualan di dalam mana tercakup : 

 Syarat-syarat pengiriman misalnya waktu penyerahan dan pembayaran 

ongkos angkutan. 

 Cara-cara pembayaran misalnya potongan harga dan kredit 

 Kualitas serta kuantitas barang yang dijualn 

 Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan penjualan. 

5. Membuat kontak dengan pembeli 

Kegiatan membuat kontak dengan pembeli meliputi berbagai kegiatan, 

diantaranya : 

 Menetapkan pasar. Apakah barangnya akan dijual di daerah geografis 

luas atau sempit. 

 Setelah menetapkan pasar, pihak penjualan harus mencari pembeli di 

pasar tersebut , dimana pembeli berada dan bagaimana kebutuhannya. 
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 Membuat kontak dengan pembeli potensial tersebut dan 

mengenbangkannya serta memelihara hubungannya. 

6. Pemindahan hak milik atas barang 

Kegiatan penjualan dikatakan sudah selesai apabila pihak pembeli 

sudah menerima barang dari pihak penjual dan memilikinya. 

b. Pembelian 

Pembelian terdiri dari sejumlah kegiatan, antara lain : 

1. Penentuan macam, jumlah dan kualitas dari barang-barang yang akan dibeli. 

2. Mencari sumber pebawaran dan pengumpulan barang. 

3. Penentuan tempat daripada sumber-sumber penawaran. 

4. Mengetahui keadaan pasar baik menginai persedian barang, harga, macam 

barang serta barang subsitusinya. 

5. Merundingakan syarat-syarat pembelian mencakup keterangan mengenai 

macam, jumlah dan kualitas barang yang dikehendaki dan tanggal penyerahan. 

6. Pemindahan hak milik, para pembeli menerima barang dari pihak penjual dan 

memelikinya 

Menurut tujuannya, pembelian yang umum terjadi dapat dibedakan : 

1. Pembelian untuk konsumsi, adalah pembelian oleh lembaga pemerintah, 

swasta dan nyonya rumah tangga untuk keperluan konsumsinya. 

2. Pembelian untuk bahan dasar adalah pembelian oleh pabrik untuk dikadikan 

barang jadi. 

3. Pembelian untuk dijual lagi, adalah pembelian oleh pedagang untuk dijual 

lagi.  
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C. FUNGSI PENGADAAN SECARA FISIK 

 Fungsi pengadaan secara fisik  meliputi pengangkutan dan penyimpanan. 

1. Pengangkutan 

Pengangkutan berarti bergeraknya atau pemindahan barang-barang dari 

tempat produksi dan atau tempat penjualan ke tempat-tempat di mana barang-

barang tersebut akan dipakai. Dengan demikian fungsi pengangkutan yakni 

menciptakan kegunaan tempat. Apabila fungsi pengangkutan dilakukan secara tepat 

waktu maka fungsi ini akan menciptakan kegunaan waktu barang dagangan. 

Aspek terpenting dari pengangkutan adalah biaya pengangkutan, sedangkan 

biaya pengangkutan ini sangat dipengaruhi oleh tariff angkutan. Tarif angkutan 

tinggi berarti biaya pengangkutan juga tinggi. Karena, pengangkutan barang-barang 

dari daerah produksi yag berjauhan letaknya dari daerah konsumsi atau pasar, tidak 

mungkin dilakukan oleh pedagang yang bersangkutan bila tarif angkutan antara 

daerah tersebut tinggi. Dengan demikian, biaya atau tarif angkutan yang tinggi akan 

mengakibatkan menyempitnya daerah pasar barang dagangan  

2. Fungsi Transportasi 

 Tujuan utama:  menjadikan suatu produk berguna dengan memindahkannya 

dari tempat proses produksi (produsen) ke konsumen. Perhatian utamanya waktu 

dan  biaya. 

 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transportasi : 
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 a. Jarak antara Lokasi Produksi dan Konsumen  

  

 

 

b. Area Pasar yang Dilayani  

 Petani/produsen akan mengirimkan produk-produk mereka ke tempat yang 

menawarkan harga bersih tertinggi (harga dikurangi biaya transportasi).  

c. Bentuk Produk yang Dipasarkan  

 - Akan semakin murah memindahkan produk yg diproses  

   (processed product) jika terletak di daerah produksi  

   bahan mentah. Contoh : pabrik2 pengolahan susu menjadi  mentega / keju 

biasanya terletak di wilayah produksi susu.  

   -  Produk2 dengan biaya transportasi tertinggi akan diproduksi  

   di daerah yang paling dekat dengan pasar. Contoh : penyuplai susu cair. 

d. Ukuran dan Kualitas Produk yang Dipasarkan  

 Produk2 dari wilayah yg jauh cenderung memiliki ukuran yg cermat & 

kualitas yg lebih tinggi dari produksi lokal. 

Biaya transportasi per unit produk 

 

 

Jarak 
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 Produsen tidak akan memasarkan produknya yang paling tidak dapat 

menutupi biaya pemasaran. 

 Contoh: Biaya transportasi dr daerah produksi A ke pasar Rp 50/kg 

 dari daerah produksi B ke pasar Rp 40/kg. Biaya pemasaran lain kedua 

daerah tsb sama Rp 10/kg. Sedangkan harga produk tsb berdasarkan ukuran & 

kualitasnya sbb : 

Tabel 2. Ukuran dan Kualitas Produk yang Dipasarkan  

UKURAN KUALITAS 

Baik Sedang Rendah  

Besar Rp 102,00/kg Rp 110,00/kg Rp 100,00/kg 

Sedang Rp 100,00/kg Rp 90,00/kg Rp 80,00/kg 

Kecil Rp 70,00/kg Rp 60,00/kg Rp 50,00/kg 

 

2. Fungsi Penyimpanan 

 Alasan utama produk2 pertanian perlu penyimpanan: 

 - produk bersifat musiman, perlu keseimbangan antara periode  

    panen dan periode paceklik. 

 - adanya permintaan untuk produk2 yg berbeda sepanjang  

    tahun dan konsumen bersedia membayar biaya penyimpanan  

    agar produk tersedia sepanjang tahun. 

 -  perlu waktu untuk menyalurkan produk dari produsen ke  

    konsumen. 
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 - perlu carryover stocks (stok persediaan) u/ musim berikutnya.   

 Umumnya, penyimpanan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan 

kualitas bahan pangan menurun dan pengurangan berat (menyusut) 

sehingga jadi lebih tidak menguntungkan. 

 Namun ada juga produk-produk pertanian yang mengalami perbaikan 

melalui penyimpanan, seperti keju dan anggur. 

 Kondisi yg perlu dipertimbangkan dalam penyimpanan:  

1. Penyimpanan sangat penting dilakukan u/ komoditi yang dipanen & 

dipasarkan dalam jangka waktu pendek. 

2. Penyimpanan kurang begitu penting u/ produk2 yg  dipasarkan 

sepanjang tahun & melimpah pada waktu  tertentu. 

3. Penyimpanan semakin kurang penting u/ produk2 yg  dipasarkan 

dalam kuantitas yg relatif seragam sepanjang tahun. 

Penyimpanan berarti menahan barang-barang selama jangka waktu antara 

dihasilkan atau diterima sampai dengan dijual. Dengan demikian penyimpanan 

menciptakan kegunaan waktu, Ada 4 alasan kenapa dilakukannya penyimpanan : 

1. Sifat musiman dari kebanyakan produksi 

2. Permintaan untuk berbagai produk berlangsung sepanjang tahun 

3. Alasan-alasan yang terdapat dalam waktu yang diperlukan untuk 

pelaksanaan berbagai pelayanan pemasaran misalnya dalam waktu 

menunggu pengangkutan , pengolahan dan selama pembelian dan 

penjualan. 

4. Untuk mendapatkan harga yang lebih baik 
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Ada 3 macam biaya yang dikeluarkan oleh para penyimpan barang, yaitu : 

1. Sewa gudang, termasuk ongkos handling dan ongkos perlengkapan ruangan 

dengan temperatur dan “humidity” yang sesuai dengan kondisi barang. 

2. Bunga ( interest ) untuk kapital yang ditanam pada barang simpanan. 

3. Ongkos-ongkos seperti pengeluran untuk menutupi penurunan nilai barang 

dalam penyimpanan ( kekeringan atau susut berat, kerusakan ) 

Penyimpanan mengandung 3 resiko penting, yaitu : 

 Resiko yang berhubungan dengan perubahan harga 

 Merosotnya kualitas 

 Berkurangnya jumlah barang 

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh guna menghindari resiko selama 

penyimpanan: 

 Asuransi, tindakan ini berguna sekali terhadap resiko kebakaran gudang. 

 Adanya peraturan dan perundang-undangan ( regulation ). 

Badan-badan pemerintah perlu membuat peraturan atau undang-undang 

untuk melindungi para penyimpan terhadap merosotnya kualitas dan 

hilangnya barang. 

 Kontrak, kontrak langsung dengan pembelian sangat membantu untuk 

menghindari kemungkinan rugi yang disebabkan oleh perubahan harga .  

 Akan tetapi kontrak dapat pula mendatangkan kerugian bilamana harga 

naik. 

D. Hedging 
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Hedging adalah cara yang terpenting untuk menghindari resiko karena 

perubahan harga selama penyimpanan atau selama pembelian, pengolahan dan 

penjualan, merupakan suatu teknik berdagang dengan mana resiko karena 

perubahan harga dapat dibebankan kepada badan niaga lainnya. 

 

Sarana penyimpanan dapat dibangun di daerah produksi, pasar terminal dan 

pasar eceran. Disamping keamanan, faktor-faktor lain yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan tempat diman sarana penyimpanan ( gudang ) dibangun 

adalah biaya pengangkutan, biaya sewa tanah, biaya uapah buruh dan fasilitas 

pemasukan barang dan pengeluaran barang dari gudang. 

E. FUNGSI PELANCAR 

Fungsi pelancar terdiri atas 4 bagian : 

1. Pembiayaan  

Pembiayaan berarti mencari dan mengurus modal uang yang berkaitan dengan 

transaksi-transaksi selama barang dari sektor produksi sampai sektor konsumsi. 

Pembiayaan dan menanggung resiko merupakan fungsi umum dan penyerta dari 

semua kegiatan pemasaran bahkan mempunyai aplikasi penting dalan 

pemasaran. 

Pembiayaan erat hubungannnya dengan kredit. Menggunakan kredit berarti 

mempergunakan modal uang orang lain yang nantinya harus dibayar kembali 

berikut bunga. Kredit dapat diperoleh dari pihak swasta, bank Pemerintah, Bank 

Komersil, Koperasi, bank Desa atau Organisasi Sosial seperti Andilan. 
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Kredit dari pihak swasta ( para pelepas uang, pedagang pengumpul atau 

tengkulak ) telah menampilkan tiga aspek masalah kredit daalm pemasarn hasil 

pertanian apda umumnya. 

Ketiga aspek masalah dimaksud adalah : 

1. Tingkat bunga ( interest rate ) sangat tinggi. Kredit pasar yang dikenal 

sebagai “utang mindering” di Jawa Timur adaalh contoh kredit dari pihak 

swasta perorangan dengan sangat tinggi yaitu sekitar 120 – 150% pertahun. 

2. Petani wajib menjual hasil produknya kepada pemberi kridit dengan harga 

yang sangat ditentukan oleh pihak pemberi kridit. Masalah kredit macam ini 

sangat ditentukan oleh pihak pemberi kredit. 

3. Hasil produksi harus segera dijual kepada pemberi kredit ( prdagang 

pengumpul ) tanpa dapat ditahan sementara waktu untuk menunggu harga 

lebih baik. 

2. Penanggungan Resiko 

Resiko dapat diartikan sebagai ketidakpasyian dalam hubungannya dengan ongkos, 

kerugian atau kerusakan. Dalam hasil Pertanian di jumpai resiko-resiko , yang 

berdasarkan penyebabnya dapat dikelompokan ke dalam : 

 

 

a.  Resiko yang timbul karena sifat produk 

Suatu ciri dari hasil Pertanian adalah produk tidak tahan lama dan mudah 

rusak. Untuk itu hasil pertanian harus secepat mungkin sampai ke tangan 

produsen agar tidak terjadi kerugian 



81 
 

b. Resiko karena Perubahan kondisi Pasar 

Perubahan kondisi pasar seperti : 

 Perubahan harga menyebabkan timbulnya kerugian aktuil atau kehilangan 

laba potensial bagi mereka pejual dan pembeli barang, baik produsen 

maupun pedagang perantara. Perubahan harga disebabkan oleh 

ketidakseimbangan daalm permintaan dan penawaran. 

 Resiko ini akan terjadi pada pasar-pasar yang tidak terorganisir dengan baik, 

Karena pedagang bersangkutan kurang pengetahuan tentang harga-harga 

pada berbagai pasar. 

 Bagian terbesar dari resiko perubahan kondisi pasar disebabkan oleh waktu. 

Resiko ini ditanggung oleh produsen, grosir dan pedagang eceran. 

 Resiko ini timbul karena tindakan pesaing dalam memperoleh laba. Suatu 

perbaikan dalam metoda produksi akan memperbaiki kualitas dan 

penurunan biaya produksi persatuan sehingga produsen bersangkutan dapat 

menurunkan harga produk di pasaran, hal ini mengurangai permintaan dari 

produk pesaing. 

 Penurunan harga barang substitusi akanmengalihkan perhatian konsumen 

untuk membeli barang substitusi tersebut. 

c.  Resiko karena kausa alamiah, manusia dan pemerintah 

Resiko alamiah mencakup pritiwa-pristiwa alam di luarkekuasaan manusia 

misalnya angin topan, cuaca buruk, banjir, hujan labat, kebakaran dan sebagainya. 

Resiko karena unsur manusia misalnya kecurangan pegawai, debitur tidak 

membayar kredit, pekerjaan yang menimbulkan pemborosan, ceroboh adri 
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pegawai sehingga barang rusak dan hal-hal negatif lainnya. 

Jenis resiko yang semakin penting pada masa sekarang adalah tindakan 

pemerintah misalnya penarikan pajak, penertiban perusahaan, penetapan harga 

maksimum dan minimum dari barang dan sebagainya. 

d.Usaha Pencegahan timbulnya resiko 

   Untuk miniadakan dan mencegah kausa atau mengurangi timbulnya kausa resiko 

dapat ditembuh usaha-usaha seperti berikut : 

 Usaha menjaga individuil 

 Usaha penjualan efejtif 

 Pengetahuan mengenai pasar 

 Tindakan bersama 

 Pengaturan dan bantuan dari Pemerintah. 

e.Usaha Mengaihkan dan Membagi Resiko 

Resiko yang tidak dapat dihindari harus ditanggung oleh pihak yang 

bersangkutan. Diantara resiko jenis ini ada yang dapat dialihkan atau dibagi 

kepada pihak lain, misalnya dengan menggunakan asuransi, kontrak pembelian 

dan penjualan termasuk hedging pada future trading. 

 

3.Informasi Pasar 

Fungsi informasi pasar mencakup tindakan-tindakan seperti berikut : 

1. Pengumpulan informasi ( fakta-fakta dan gejala-gejala yang timbul sekitar 

arus barang di masyarakat ). 



83 
 

2. Komunikasi ( penyampaian serta penyebaran ) informasi kepada pihak yang 

membutuhkan. 

3. Penafsiran secara hati-hati atas informasi sehubungan dengan problema-

problema yang dipecahkan oleh pihak yang bersangkutan. 

4. Pengambilan keputusan sesuai dengan rencana dan kebijakan perusahaan, 

badan atau orang bersangkutan. 

Masalah pengumpulan informasi pasar dapat didekati dari 3 sumber prinsipil 

: 

1. Analisis catatan intern suatu perusahaan 

2. Publikasi dari pemerintah, trade association atau badan lainnya 

3. Usaha-usaha penelitian ( research ) pasar spesifik yang dilakukan 

perusahaan bersangkutan. 

Kecepatan komunikasi sangat perlu dalam memperoleh keuntungan 

perniagaan yang substansil. Fasilitas komunikasi modern seperti telegraf, telepon, 

radio dan TV mempercepat tersebarnya berita-berita pasarnya. 

 

 

 

F. FUNGSI GRADING DAN STANDARISASI 

Standarisasi berarti penentuan atau penetapan standard golongan ( kelas atau derajat 

) untuk barang-barang. Standard adalah suatu ukuran atau ketentuan mutu yang 

diterima oleh umum sebagai suatu yang mempunyai nilai tetap.Suatu standard 

ditentukan atas dasar ciri-ciri produk yang dapat berpengaruh pada nilai komersil 
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daripada barang. Ciri-ciri yang dimaksud dapat berupa ukuran, bentuk, warna, rasa, 

kandungan air, kandungan unsur-unsur kimia dan lain-lain. 

 

Grading berarti memilih barang untuk dimasukkan ke dalam kelas atau derajat 

yang telah ditetapkan dengan jalan standarisasi. Standarisasi dan grading 

mendatangkan penghematan dalam penyaluran fisik karena dapat melindungi 

barang dagangan yang berada dalam perpindahan terhadap kerusakan., disamping 

mengurangi ongkos dengan adanya penghematan dalam biaya pengangkutan dan 

penyimpanan. 

  

Grading : penyortiran produk - produk ke dalam kesatuan-satuan atau unit menurut 

salah satu atau lebih sifat kualitas mereka, seperti ukuran, berat, bentuk, warna, 

aroma, panjang, diameter, kekuatan/kepadatan, tekstur, keseragaman, kandungan 

uap, kerusakan fisik, dll. 

 Standarisasi : praktek menjadikan spesifikasi kualitas grade seragam antara 

pembeli dan penjual dan antara satu tempat dengan tempat yg lain dan dari waktu 

ke waktu. Contoh : grading untuk beras umumnya didasarkan jenis varietas, aroma, 

tingkat butir pecah, tingkat kotoran, dan kandungan air. 

 Penentuan grade produk pertanian di Indonesia dengan panca indera; 

tuntutan internasional menggunakan uji kimia, biologi & fisik melalui peralatan 

standar. 

   Permasalahan dalam periklanan produk pertanian, yaitu  :  
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1. Produk pertanian umumnya tidak tahan lama (mudah busuk) & diproduksi oleh 

beribu-ribu unit produksi perseorangan yg relatif kecil sehingga sulit untuk 

standarisasi & pemasaran dalaam jumlah besar dengan produk yang seragam.  

2. Permintaan sebagian besar produk pertanian adalah inelastis & semakin inelastis 

sepanjang tahun sehingga semakin sulit untuk merangsang penjualan melalui 

pemakaian iklan.  

3. Bermacam-macam produk pertanian banyak dikonsumsi masyarakat namun 

konsumen tidak terpaku pd satu produk karena sebagian besar produk pertanian 

tidak bermerek, sehingga diferensiasi produk secara umum sulit dilakukan. 

4. Memiliki sedikit daya tarik emosional  

Kentang, buncis, tepung, dll menawarkan kalori dan rasa kenyang yg sama. 

5. Sulit mendapatkan dana untuk membuat suatu program iklan untuk komoditi 

pertanian. 

 

   

 

 

 

 

BAB VI 

BIAYA PEMASARAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan biaya pemasaran 
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Indikator  

a. Memahami dan menjelaskan pengertian konsep pemasaran  

b. Memahami  ruang lingkup pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  

a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pemasaran 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep pemasaran 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup pemasaran 

A. Pengertian Biaya 

 Menurut Mulyadi (2002) “Biaya diartikan sebagai pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.” 

 Menurut Sunarto (2003) menyatakan: “Biaya adalah Harga pokok 

atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk 

memperoleh pendapatan”. 

 Menurut Hongren (2005) menyatakan: ”Biaya (Cost) adalah suatu 

sumber daya yang dikorbankan (sacrified) atau dilepaskan (forgone) 

untuk mencapai tujuan tertentu”  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang dan 

digunakan untuk memperoleh barang dan jasa, dimana akan memberikan 

keuntungan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

Apa sebenarnya definisi atau pengertian biaya pemasaran? Di sini akan 

dikemukakan beberapa definisi atau pengertian biaya pemasaran menurut beberapa 

ahli atau pakar sebagai berikut : 
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 Menurut Kotler (2009), biaya pemasaran adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk pemasaran.  

 Menurut Mulyadi (2009), biaya pemasaran dalam arti sempit dibatasi 

artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menjual produk ke pasar. Sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas 

meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan 

disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali 

dalam bentuk uang tunai. 

 Menurut Mowen (2007), biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang 

diperlukan untuk memasarkan produk atau jasa, meliputi biaya gaji dan 

komisi tenaga jual, biaya iklan, biaya pergudangan dan biaya pelayanan 

pelanggan.  

 Menurut Faizal (2007), biaya pemasaran atau penjualan (Marketing Cost) 

meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pesanan pelanggan 

dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan pelanggan. 

 Menurut Bustami (2009), biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

ketika produk selesai dan siap dipasarkan kepada konsumen.   

 Menurut Swastha (2007), biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen melalui proses 

pertukaran.   

 Menurut Alma (2007), biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk memasarkan atau mendistribusikan produk dari proses produksi 
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hingga ke konsumen akhir, memotivasi penjualan, dengan keuntungan 

sebagai imbalannya. 

 Menurut Mulyadi (2005:487), Biaya pemasaran dalam arti sempit dibatasi 

artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menjual produk ke pasar. Sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas 

meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan 

disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali 

dalam bentuk uang tunai. 

 Menurut Hansen & Mowen (2001:47), Biaya pemasaran adalah biaya-

biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk atau jasa, meliputi biaya 

gaji dan komisi tenaga jual, biaya iklan, biaya pergudangan dan biaya 

pelayanan pelanggan. 

 Menurut Henry Simamora (2002:37), Biaya pemasaran atau penjualan 

(Marketing Cost) meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapat 

pesanan pelanggan dan menyerahkan produk atau jasa ke tangan 

pelanggan.   

Dari definisi dan pengertian biaya pemasaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk memasarkan 

produk kepada publik atau masyarakat seperti biaya promosi, distribusi dan lain-

lain yang berkaitan dengan pemasaran produk itu sendiri. 

B. Penggolongan Biaya 

Menurut Mulyadi (2005:13), Biaya digolongkan sebagai berikut; 
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1. Menurut Objek Pengeluaran. Penggolongan ini merupakan penggolongan yang 

paling sederhana, yaitu berdasarkan penjelasan  singkat mengenai suatu objek 

pengeluaran, misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan telepon disebut 

“biaya telepon”. 

2. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 3 

kelompok, yaitu: (1). Biaya Produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan 

dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk 

selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead pabrik. (2). Biaya Pemasaran, adalah biaya-biaya yang 

terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya biaya iklan, 

biaya promosi, biaya sampel, dll. (3). Biaya Administrasi dan Umum, yaitu biaya-

biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk, 

contohnya gaji bagian akuntansi, gaji personalia, dll. 

3. Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu Yang Dibiayai. Ada 2 golongan, yaitu: 

(1). Biaya Langsung (direct cost), merupakan biaya yang terjadi dimana penyebab 

satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya 

dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. (2). Biaya Tidak Langsung (indirect cost), biaya yang terjadi tidak 

hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan produk, 

biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. 

4. Menurut Perilaku dalam Kaitannya dengan Perubahan Volume Kegiatan, biaya 

dibagi menjadi 4, yaitu (1). Biaya Tetap (fixed cost), biaya yang jumlahnya tetap 

konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat 
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kegiatan tertentu, contohnya; gaji  direktur produksi. (2). Biaya Variabel (variable 

cost), biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau aktivitas, contoh; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung. (3). Biaya Semi Variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah tidak 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung 

unsur biaya tetap dan biaya variabel, contoh; biaya listrik yang digunakan. (4). 

Biaya Semi Fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

5. Menurut Jangka Waktu Manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu; (1). 

Pengeluaran Modal (Capital Expenditure), yaitu pengeluaran yang akan 

memberikan manfaat/benefit pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan 

dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang, misalnya 

pengeluaran untuk pemeliharaan mesin-mesin produksi, dan  (2). Pengeluaran 

Pendapatan (Revenue Expenditure), pengeluaran yang akan memberikan manfaat 

hanya pada periode akuntansi dimana pengeluaran itu terjadi, misalnya pengeluaran 

untuk pengadaan bahan baku. 

 

Mulyadi (2005:488) menggolongkan biaya pemasaran menjadi dua golongan, 

yaitu: (1). Order Getting Cost (Biaya untuk mendapatkan pesanan), yaitu semua 

biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya; biaya 

gaji dan wiraniaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi. (2). Order Filling 

Cost (Biaya untuk memenuhi pesanan), yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam 
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rangka mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli/konsumen. 

Contohnya; biaya pergudangan, biaya pengangkutan dan biaya penagihan. 

C.  Pengendalian Biaya Pemasaran 

Pengendalian merupakan salah satu aktivitas fungsional yang melekat 

pada pengertian manajemen sebagai sebuah aktivitas. 

 “ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan 

pengendalian sebagai upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua 

sumber daya organisasi lainnya untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan”. ( Stoner, 1992 ) 

Dari definisi di atas, tampak bahwa pengendalian merupakan salah satu 

aspek dari proses manajemen dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Langkah-langkah Pengendalian Biaya Pemasaran 

Wilson dan Campbell (1996,8) memberikan rerangka dasar pengendalian secara 

umum sebagai berikut : 

1. Penetapan Standar 

2.  Pengukuran Pelaksanaan 

3.  Evaluasi Penyimpangan 

4. Rekomendasi Perbaikan 

5.   Follow Up” 

Berdasarkan Kerangka dasar pengendalian tersebut diatas, maka langkah-

langkah dalam pengendalian biaya pemasaran yang dikemukakan oleh Supriyono 

(1992,201), adalah sebagai berikut : 
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1.      Menyusun anggaran biaya pemasaran sebagai standar perbandingan. Dalam 

menyusun anggaran biaya pemasaran, biaya-biaya didistribusikan secara 

fungsional. Selain itu juga, dalam menyusun anggaran biaya pemasaran perlu 

memperhatikan besarnya anggaran penjualan yang diharapkan akan dicapai oleh 

perusahaan; 

2.      Mengumpulkan dan mencatat biaya-biaya pemasaran yang sebenarnya terjadi dan 

membandingkannya dengan anggaran biaya pemasaran yang telah ditetapkan 

sebagai standar perbandingan; 

3.      Mencari dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau perbedaan 

antara biaya pemasaran yang sebenarnya dengan biaya pemasaran yang 

dianggarkan (dalam rupiah maupun dalam persentase) 

4.      Memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi 

5.      Menindaklanjuti dengan senantiasa berrkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. 

 

 

 

 

BAB VII 

MARGIN PEMASARAN 

Kompetensi Dasar  

Mendiskripsikan defenisi, konsep dan ruang lingkup margin pemasaran 
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Indikator  

a. Memahami dan menjelaskan pengertian konsep margin pemasaran  

b. Memahami  ruang lingkup pemasaran 

Tujuan Pembelajaran  

b. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian margi pemasaran 

c. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep margin pemasaran 

d. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup margin pemasaran 

A. Pengertian Margin Pemasaran 

Margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang diterima oleh 

petani produsen dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen akhir. 

Besar kecilnya perbedaan harga ditingkat konsumen akhir akan dipengaruhi 

oleh:banyak lembaga pemasaran yang ikut dalam proses pemasaran, panjang 

atau pendeknya saluran yang dilalui dan jarak pasar, Nurlan F (1986). 

Menurut Khol dan Uhl dalam Astin Akitasan (2004) mendefinisikan marjin 

pemasaran merupakan rasio antara nilai tambah yang diperoleh pelaku 

pemasaran tertentu dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. 

Sementara itu Downey dan Trocke (1981) margin pemasaran adalah 

perbedaan antara harga penjualan produk pada dua tahapan yang berurutan 

dalam saluran distribusi pemasaran produk yang bersangkutan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa margin 

pemasaran merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang 

diterima setiap lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam 

saluran pemasaran mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kecilnya margin tata 

pemasaran antara lain banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses 

pemasaran produk tersebut, atau panjang produk yang dilalui untuk mencapai 

pasar. 

Menurut Rashit dan Caudry dalam Basirun dkk (1991) mengumumkan 

bahwa ada dua unsur yang mempengaruhi margin pemasaran , yaitu:1) biaya 

yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi tata niaga seperti mengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, pengepakan, pengangkutan dan lain-lain, 2) besar 

keuntungan dari pasar-pasar perantara atau keuntungan pedagang perantara. 

Selanjutnya Buse dan Brandow dalam Basirun dkk (1991) telah melakukan 

penelitian tentang hubungan antara volume, biaya dan harga terdapat margin 

dengan menggunakan ordinary square regrestion. Dimana dari hasil ketiga 

variable yang diteliti memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap 

margin tata niaga pemasaran. 

B. Komponen Margin Pemasaran  

Berdasarkan pengertian, dapat disimpulkan bahwa margin pemasaran atau tataniaga 

komoditas pertanian adalah selisih harga dari dua tingkat rantai pemasaran atau 

selisih harga yang dibayarkan ditingkat pengecer (konsumen) dengan harga yang 

diterima oleh produsen (petani/nelayan/peternak). Dengan kata lain, margin 

pemasaran merupakan perbedaan harga ditingkat konsumen (harga yang terjadi 

karena perpotongan kurva permintaan primer/primary demand curve dengan kurva 

penawaran turunan/devided supply curve) dengan harga ditingkat produsen (harga 
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yang terjadi karena perpotongan kurva pemawaran primer/primary supply dengan 

permintaan turuna/devided demand).  

Komponen margin pemasaran terdiri dari biaya-biaya yang diperlukan lembaga-

lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-funsgi pemasaran yang disebut 

dengan biaya pemasaran atau biaya fungsional (functional cost) dan keuntungan 

(profit) lembaga pemasaran (Sudiyono, 2001 : 96). Apabila dalam pemasaran suatu 

produk pertanian terdapat lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi 

pemasaran, margin pemasaran secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. 

 Marjin Pemasaran : perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam sistem 

pemasaran, atau perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen dengan 

jumlah yang diterima produsen atas suatu produk pertanian yang 

diperjualbelikan pada waktu, volume, dan kualitas yang sama.  

 Secara matematis : 

           MP =  Pr  -  Pf 

 MP = Marjin Pemasaran  

 Pr   = Harga di tingkat pedagang eceran  

 Pf   = Harga di tingkat petani  

 

 Nilai marjin pemasaran terdiri dari 2 komponen: 

a. Marketing costs, yaitu imbalan terhadap faktor produksi yang dipakai di dalam 

proses pemasaran yang terdiri dari upah, sewa, bunga, dan laba (lebih fokus pada 

biaya pemasaran). 
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b. Marketing charges, yaitu imbalan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga 

pemasaran mulai dari pedagang pengumpul, pedagang besar, grosir, maupun 

pengecer (lebih fokus pada keuntungan pemasaran). 

• Sebab-sebab marjin pemasaran tinggi : 

 1. Banyaknya penyediaan layanan pemasaran yg diminta konsumen. 

 2. Biaya pemasaran yg terlalu berlebihan, karena : 

     - transportasi yg tidak mencukupi  

     - fasilitas & metode penyimpanan & penanganan yg kurang baik  

     - kurangnya pelatihan pemasaran & organisasi yg lemah.  

Menghitung Marjin Pemasaran 

l Dengan memilih saluran dari komoditi spesifik yang telah ditentukan dan 

mengikutinya dalam sistem pemasaran.  

Bisa dimulai dari petani sampai ke konsumen akhir/konsumen, dan 

sebaliknya. 

2. Membandingkan harga produk pada berbagai level pemasaran yang 

berbeda. Kelemahan metode ini: 

 - penetapan harga kadang tidak mewakili level harga sebenarnya  

 - harga yg digunakan kadang tidak sebanding kualitasnya  

 - harga yg digunakan kadang tidak sebanding kuantitasnya  

 - kelambatan waktu operasi pemasaran 

     3.  Mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor dari  

 tiap jenis pedagang sesuai dengan jumlah unit yang ditangani. 

Pertimbangkan product reference. 
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Kendala dalam mengumpulkan data marjin pemasaran : 

 Terkadang pedagang tidak hanya menjual satu komoditi sehingga biaya 

yang dikeluarkan oleh pedagang tidak mudah untuk dipilah-pilah sesuai 

komoditi. 

 Biaya yang dikeluarkan setiap kilogram suatu komoditi sangat bervariasi, 

sehingga penting untuk menjelaskan perhitungan variasi dari biaya rata-rata. 

 Harga produk pertanian yang relatif sangat berfluktuasi menyebabkan 

kemungkinan terjadinya perbedaan harga dalam waktu yang relatif singkat. 

 Adanya produk yang hilang karena penurunan kualitas dan rusak. 

 Rincian Kemungkinan Biaya Pemasaran :  

1. Biaya Persiapan & Biaya Pengepakan  

 Meliputi biaya pembersihan, sortasi dan grading, juga biaya pengepakan 

(packaging) yg tergantung tujuan tempat penjualan  

2. Biaya Handling 

 Biaya u/ melakukan pengepakan (packed) dan pembukaan pak (unpacked), 

bongkar muat di berbagai tingkat lembaga pemasaran. 

3. Biaya Produk yang Hilang  

 Produk pertanian dalam proses pemasarannya banyak mengalami susut, 

baik karena kerusakan & penanganan yg kurang baik, jarak yg jauh, atau tidak laku 

saat panen raya. 

 Perhitungan penyusutan produk relatif kompleks karena dapat terjadi berat 

masih tetap tapi kualitas sudah menurun. 

4. Biaya Transportasi  
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 Biaya u/ mengangkut produk dari satu tempat ke tempat lain, baik manusia, 

hewan, truk, atau kontainer. 

5. Biaya penyimpanan  

 Perlu diperhitungkan apakah biaya penyimpanan relatif sesuai dengan 

kenaikan harga jual. 

6. Biaya Prosesing  

 Biaya prosesing perlu perhatikan faktor konversi. Besarnya biaya prosesing 

tergantung biaya BBM, biaya depresiasi, pajak, upah TK, dll. 

7. Biaya Modal 

 Uang / modal yg dipinjam perlu ditambah biaya kolateral dan bunga. Biaya 

yg tidak berasal dari pinjaman perlu diperhitungkan biaya kesempatan (opportunity 

cost). 

8. Pungutan2, Komisi, dan Pembayaran Tidak Resmi  

 contoh : retribusi pasar, komisi ke broker, pajak, pungli. 

Nilai margin ditentukan berdasarkan perbedaan harga jual dan harga beli 

per unit produk pada  setiap tingkatan pelaku lembaga pemasaran. Margin 

pemasaran pada   setiap saluran pendistribusian ikan asap di Kabupaten Bulukumba 

bervariasi pada setiap saluran distribusi (Tabel 10).  

Angka margin pemasaran pada Tabel 10 menunjukkan bahwa eksistensi 

lembaga pemasaran dalam proses pendistribusian produk mengakibatkan 

berbedanya harga akhir yang diterima konsumen. Perbedaan harga akhir ini 

disebabkan karena masing-masing lembaga pemasaran menginginkan margin yang 
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ditujukan untuk menutupi biaya pemasaran (marketing costs) dan mendapatkan 

keuntungan/laba (marketing charges) dari proses pemasaran yang dilakukan.  

Margin untuk biaya pemasaran terkait dengan tingkat pengembalian dari 

faktor produksi yang dikorbankan, seperti biaya transportasi, retribusi pasar, dan 

upah tenaga kerja, sementara margin yang ditujukan untuk keuntungan berkaitan 

dengan balas jasa dari aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing 

lembaga pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.  Margin dan efisiensi pemasaran pada setiap saluran distribusi ikan asap di 

Kabupaten Bulukumba, 2010 

Saluran 

distribusi 

Lembaga 

pemasaran 

Jenis 

ikan 

Harga (Rp/ekor) Margin (Rp/ekor) Efisiensi 

pemasaran 

(%) 
Beli Jual/nilai 

biaya 

pemasaran 

Keuntung

an 

total 

margin 

         

I Produsen  120.000 156.000 2344 33.656 36.000 1,50 

 Rata –rata      1,50 

         

II Produsen  - 120.000 - - - - 
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 Pengumpul  120.000 144.000 2367 21.633 24.000 1,64 

 Pengecer  144.000 168.000 1357 12.643 24.000 0,80 

 Rata-rata   1862   1,22 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2010 

               Keterangan : Harga beli produsen pada saluran I adalah harga jual jika produsen 

menjual ke padagang perantara.  

Berdasarkan pada Tabel di 10, nampak angka margin pemasaran bahwa 

harga jual produsen dan harga akhir yang diterima konsumen tergantung dari 

saluran distribusi. Harga jual produsen pada saluran I lebih tinggi dibanding dengan 

saluran II  karena produsen langsung memasarkan produknya tanpa pedagang 

perantara, sehingga untuk menutupi biaya pemasaran, produsen menaikkan harga 

jual. Harga jual produsen pada saluran II yakni masing-masing perantara pada 

saluran tersebut langsung mendatangi lokasi produsen. 

Harga akhir produk pada tingkat konsumen juga bervariasi berdasarkan 

saluran distribusi,. Harga terendah yang diterima konsumen terjadi pada saluran I 

meskipun harga jual telah dinaikkan, kemudian pada saluran II. Komposisi harga 

akhir ini menunjukkan bahwa semakin panjang saluran yang dilalui oleh pemasaran 

poduk, maka semakin besar harga yang diterima oleh konsumen. Hal ini disebabkan 

karena harga akan naik mengikuti setiap saluran yang dilalui sebagai konsekuensi 

dari adanya margin yang diinginkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. 

Total biaya pemasaran yang tertinggi terjadi  pada pada saluran I. Tingginya 

biaya pemasaran ini dipengaruhi oleh pola pemasaran yang dilakukan oleh 

produsen, yakni produsen langsung menjual ke pasar sehingga biaya pemasarannya 

lebih tinggi. Sedangkan pada pedagang pengumpul pada saluran II, namun total 
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biaya pemasarannya lebih rendah karena kuantitas produk yang dibeli lebih banyak 

sehingga biaya pemasaran per ekor menjadi lebih rendah. 

Namun demikian, secara total keuntungan terbesar berada pada tingkat 

produsen. Hal ini dapat dilihat dari keuntungan produsen dari produksi per ekor 

ikan tuna asap masing-masing Rp. 33.656,-. Bahkan jika memasarkan sendiri 

produknya, nelayan mendapatkan tambahan keuntungan dibandingkan jika menjual 

kepedagang perantara 

Dari aspek efisiensi pemasaran, data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa 

saluran yang paling efisien adalah saluran II (1,22 %), kemudian saluran II yaitu 

1,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa saluran yang pendek tidak mutlak 

menghasilkan nilai efisiensi yang rendah. Relatif tingginya nilai efisiensi pada 

saluran I disebabkan karena pola pemasaran produsen, yakni mendatangi 

konsumen dengan kuantitas penjualan yang relatif rendah, sehingga biaya 

pemasaran per ekornya menjadi tinggi. Namun demikian, jika dikaitkan dengan 

indikator efisiensi yang menjelaskan bahwa nilai yang efisien adalah kurang atau 

sama dengan 50 %, maka semua saluran berada dalam kondisi pemasaran yang 

efisien.  

Mengacu pada margin dan efisiensi pemasaran, maka usaha pengolahan 

ikan asap yang dilakukan oleh nelayan responden di Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena 

nilai margin yang menguntungkan dan terdistribusi secara proporsional dan sistem 

pemasaran yang efisien. 
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BAB VIII 

BAURAN  PEMASARAN 

A. Pengertian Bauran Pemasaran  

Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan :  

“Bauran   pemasaran   (Marketing   Mix)   adalah   seperangkat   alat 

yang  digunakan  perusahaan  untuk  terus  menerus  mencapai  tujuannya dipasar 

sasarannya ”. 



103 
 

Pendapat  diatas  didukung  oleh  Rambat  Lupiyoadi  dan  A.  Hamdani, yang 

mendefinisikan bauran pemasaran adalah sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah alat bagi pemasar yang terdiri atas 

berbagai unsur suatu program memasarkan yang perlu dipertimbangkan agar 

implementasi strategi dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan 

sukses”. 

Definisi diatas diperkuat oleh Djaslim Saladin, “Bauran pemasaran adalah 

serangkaian dari variabel  yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan 

untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran”. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bahwa bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah kombinasi dari empat kegiatan dalam mencapai tujuan memasarkan pada 

pasar sasarannya. Selain  daripada itu bauran  pemasaran juga merupakan alat yang 

digunakan perusahaan dalam melakukan fungsi pemasarannya dalam usahanya 

untuk meraih pangsa pasar dan tujuan memasarkannyanya. 

Menurut Mc. Carthy dalam Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh 

Benyamin Molan lebih jauh dibawah ini dapat dijelaskan mengenai klasifikasi 

alat-alat pemasaran menjadi empat kelompok yang disebut juga dengan empat P 

(4P) yaitu: Produk (product), Harga (price), Tempat (place), dan Promosi 

(promotion). 
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Produk

Keragaman Produk

Kualitas

Design

Ciri

Nama Merek

Kemasan

Ukuran

Pelayanan

Garansi

Imbalan

Harga

Daftar Harga

Rabat/Diskon

Potongan Harga 

Khusus

Periode Pembayaran

Syarat Kredit

Promosi

Promosi Penjualan

Periklanan

Tenaga Penjualan

Kehumasan/Publik Relation

Pemasaran Langsung

Tempat

Saluran Pemasaran

Cakupan Pasar

Pengelompokan

Lokasi

Persediaan

Transportasi

PASAR 

SASARAN

BAURAN

PEMASARAN

Gambar 6. Empat Komponen 4P Dalam Bauran Pemasaran 

Keputusan bauran pemasaran harus dibuat untuk mempengaruhi saluran dagang 

dan juga konsumen akhir. Pada gambar 4. menunjukan perusahaan mempersiapkan 

satu bauran tawaran produk, jasa, dan harga, serta memanfaatkan satu bauran 

komunikasi dari iklan, promosi penjualan, acara khusus dan pengalaman, humas, 

pemasaran langsung, dan penjualan pribadi untuk menjangkau saluran dagang dan 

pelanggan sasaran. 
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Perusahaan
Harga 

Layanan 

Produk

Bauran Pemasaran

Bauran Promosi

Periklanan

Promosi penjualan

Acara khusus dan 

pengalaman

Hubungan masyarakat

Pemasaran langsung

Penjualan pribadi

Saluran distribusi Pelanggan sasaran

 

Gambar 7. Strategi Bauran Pemasaran 

Dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan, diperlukan 

suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang biasa disebut sebagai bauran 

pemasaran (marketing mix). 

Marketing mix atau yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bauran 

pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang 

bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling 

menguntungkan untuk pasar yang dituju. 

Dengan perkembangan dunia teknologi yang sangat cepat, tentu setiap komponen 

marketing mix berikut tidaklah kaku. Adakalanya muncul hal-hal baru yang dapat 

bersifat subtitusi (menggantikan) maupun komplementer (pelengkap). 

Bauran pemasaran ini semakin lama semakin berkembang terutama dalam bidang 

jasa, tidak hanya meliputi product, promotion, dan price (4P), namun juga meninjau 

https://karinov.co.id/pengertian-bauran-pemasaran-7p/
https://karinov.co.id/pengertian-bauran-pemasaran-7p/
https://karinov.co.id/strategi-pemasaran-produk/
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dari segi place, people, process, dan physical evidence yang selanjutnya dikenal 

dalam istilah bauran pemasaran jasa sebagai 7P. 

Konsep ini nantinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan jasa yang akan 

melaksanakannya, namun secara umum, konsep 7P ini (product, price, place, 

promotion, people, process, dan physical evidence) digunakan untuk mengambil 

keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran. 

Dalam komunikasi pemasaran ada beberapa elemen yang dipadukan yang terwujud 

dalam bauran komunikasi pemasaran terpadu, Dalam marketing mix perusahaan 

jasa khususnya, ada unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran, yaitu 4P 

ditambah 3P : product, price, place, promotion, people, process, dan physical 

evidence.  

https://karinov.co.id/strategi-pemasaran-paling-efektif/
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Gambar 5. Elemen Bauran Pemasaran 7P 

Perusahaan dapat mengubah harganya ukuran tenaga penjualan, dan pengeluaran 

iklan dalam jangka pendek. Ia dapat mengembangkan produk baru dan 

memodifikasi saluran distribusinya hanya dalam jangka panjang. Dengan demikian 

perusaan umumnya membuat lebih sedikit perubahan bauran pemasaran dari 

periode ke periode dalam jangka pendek ketimbang jumlah variabel keputusan 

bauran pemasaran yang mungkin diusulkan.   

B.  Harga (price) 

Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditimbang beberapa barang) yang 

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan 

yang menyertainya. 
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Bagi perusahaan, penetapan harga bukan merupakan pekerjaan yang mudah.  

Seringkali perusahaan menetapkan harga terlalu berorientasi pada biaya dan kurang 

meninjau perubahan pasar.  Prosedur penetapan harga ini untuk masing-masing 

perusahaan berbeda-beda.  Pada perusahaan kecil, harga ditetapkan oleh 

manajemen puncak, sedangkan pada perusahaan besar penetapan harga bisa 

ditangani oleh manajer devisi atau manajer pemasaran/penjualan :  

 

 Suatu harga ditetapkan pada umumnya bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan penjualan 

2. Mempertahankan dan memperbaiki market share (pangsa pasar =bagian 

pasar yang dapat menjadi salah satu indicator meningkatkan kinerja atau 

persentase pasar yang ditentukan  dalam ukuran unit maupun revenue 

danhitung berdasarkan spesifik entri dan atau sebuah indicator tentang 

apa yang diulakukan sebuah perusahaan terhadap competitor dengan 

dukungan perubahan-perbahan dalam sales 

3. Menstabilkan harga 

4. Mengembalikan investasi 

5. Mencapai laba maksimum 

 

 Selain beberapa hal diatas, tujuan penetapan harga diantranya adalah: 

1. Suatu sasaran memaksimalkan keuntungan 
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2. Suatu sasaran hasil target merupakan tujuan yang berorientasi pada 

keuntungan yang umum dimana perusahaan menetapkan harga untuk 

produknya. 

3. Suatu sasaran yang berorientasi pada penjualan yang menyatakan bahwa 

perusahaan berusaha memperoleh beberapa tingkat penjualan akan bagian 

pasar tanpa menghubungkan dengan keuntungan. 

4. Mempertahankan atau meningkatkan bagian pasar, perusahaan memusatkan 

bagian pasarnya. 

 

Penetapan harga bagi perusahaan perdagangan yang membeli barang jadi dan 

menjualnya dalam bentuk yang sma tidak serumit seperti pada perusahaan industri 

yang memproses bahan mentah sampai produk jadi. 

 

Pada perusahaan perdagangan, harga bisa ditetapkan dari harga beli tiap kesatuan 

produk, ditambah biaya penyimpanan dan biaya distribusi produk.  Selanjutnya 

jumlah tersebut ditamah dengan suatu persentase keuntungan yang diinginkan oleh 

perusahaan.  Sedangkan dalam perusahaan industri, maka penetapan harga jual 

produk biasanya didasrkan pada perhitungan pokok pembuatan produk mulai saat 

bahan mentah smapi barang jadi, ditambah persentase keuntungan yang diingikan 

perusahaan. 
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 Dalam proses penetapan harga ada beberapa faktor yang diperhitungkan, 

diantaranya adalah: 

1. Permintaan produk 

2. Target pasar 

3. Reaksi pesaing 

4. Mendayagunakan strategi persaingan atau penetrasi 

5. Bagian lain dari bauran pemasaran dalam menentukan harga pasar 

6. Biaya untuk memproduksi atau membeli produk. 

 Ada delapan tahap dalam prosedur penetapan harga diantaranya adalah sebagai 

berkut: 

1. Strategi penetapan harga baru 

a. Skiming pricing, strategi ini merupakan yang menetapkan harga tinggi pada 

suatu produk baru. (padasaat inovasi produk harga tinggi tp pada saat 

pesaing ketat harga diturunkan  

b. Penetration pricing, pada strategi ini harga ditetapkan relative rendah pada 

tahap awal product life cycle, tujuannya agar dapat meraih pangsa pasar 

yang lebih besar sekaligus menghalangi masuknya para pesaing.  

2. Strategi penetapan harga produk yang sudah ada 

a. Mempertahankan harga 

b. Menurunkan harga 

c. Menaikkan harga 

3. Strategi fleksibilitas harga 
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Strategi penetapan harga fleksibel, merupakan strategi pembebanan harga yang 

berbeda untuk produk yang kualitasnya sama. 

4. Strategi penetapan harga lini produk 

  Strategi ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga suatu lini produk 

berdasarkan hubungan dan dampak suatu produk terhadap lininya, apakah 

komperatif atau komplementer.  Tujuannya adalah untuk memaksimalkan harga 

dari keseluruhan lini produk. 

5. Strategi Leasing 

Leasing merupakan suatu kontak persetujuan antar pemilik aktiva dan pihak 

kedua yang memanfaatkan aktiva tetap tersebut untuk jangka waktu tertentu 

dengan tingkat waktu. 

6. Strategi bundling pricing 

Strategi ini memasukkan margin ekstra dalam harga untuk menutupi bermacam-

macam fungsi dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk menjual dan 

mempertahankan produk selama masa manfaatnnya. 

7. Strategi kepemimpinan harga 

Digunakan oleh pemimpin pasar dalam suatu industri untuk melakukan 

perubahan harga yang diikuti oleh perusahaan lain dalam industri tersebut. 

8. Strategi penetapan harga untuk menentukan pangsa pasar 

Dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga serendah mungkin untuk produk 

baru.  Tujuannya untuk meraih pangsa pasar yang besar, sehingga perusahaan 

mampu memiliki keunggulan biaya dan pasarnya tidak dapat dikuasi oleh 

pesaing. 
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 Modifikasi Harga (Price) 

Perusahaan seringkali melakukan modifikasi harga dasar untuk menyesuaikan 

perbedaan dalam pelanggan, produk, lokasi maupun waktu transaksi.  Dalam hal 

ini perusahaan menjual produk atau jasa pada dua atau lebih harga yang tidak 

mencerminkan suatu perbedaan proporsional dalam biaya.  Perbedaan harga yang 

dilakukan perusahaan ini disebut penetapan harga diskriminasi (Discriminatory 

Pricing) yang mencakup beberapa bentuk: 

1. Menurut pelanggan (customer basis) 

Disini beberapa pelanggan membayar jumlah yang berbeda untuk produk/ jasa 

yang sama.  Misalkan bus kota, museum membedakan harga tiket untuk 

pelajar/mahasiswa lebih murah daripada masyarakat umum. 

2. Menurut bentuk produk (product form basis) 

Beberapa jenis produk diberi harga yang berbeda tetapi tidak secara 

proporsional pada biayanya.  Contoh: kain batik, memiliki bermacam-macam 

harga tergantung kehalusan corak meskipun bahan bakunya sama. 

3. Menurut tempat (place basis) 

Disini, pada beberapa lokasi ditetapkan harga yang berbeda meskipun biaya 

penawaran disetiap lokasi itu sama.  Misalkan harga satu porsi nasi goring di 

warung makan jauh lebih murah dibanding di restoran hotel berbintang. 

4. Menurut waktu (time basis) 

Penetapan harga produk disini berubah-ubah menurut waktu sebagai contoh, 

keperluan untuk umum seperti telepon akan berubah taripnya tergantung waktu 
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pemakaiannya.  Pada jam kantor, tarip lebih mahal daripada pagi hari atau 

malam hari. 

 Untuk berhasilnya diskriminasi harga, diperlukan beberapa kondisi: 

1. Pasar harus dapat disegmentasikan dan segmen tersebut harus 

memperlihatkan intensitas permintaan yang berbeda. 

2. Anggota pangsa pasar yang membayar harga yang rendah harus tidak boleh 

berpaling dan menjual kembali produk itu pada pangsa pasar yang 

membayar harga tinggi. 

3. Pesaing tidak boleh menjual dibawah harga pada pangsa pasar yang 

dibebankan harga lebih tinggi. 

4. Biaya penetapan pangsa pasar dan penentuan kebijakan pasar haruslah tidak 

melebihi hasil ekstra yang diperoleh dari diskriminasi harga. 

5. Bentuk diskriminasi harga tertentu haruslah tidak dianggap bertentangan 

dengan hukum. 

C.  Produk (product) 

  1. Definisi Produk  

    Kata produk memiliki arti yang bermacam-macam, Kotler mendefinisikan   

produk sebagai suatu kumpulan dari atribut yang nyata maupun tidak nyata 

termasuk didalamnya kemasan, warna, harga, keabanggaan perusahaan, 

kebanggaan penjual dan servis pelayanan dari perusahaan maupun penjual 

dimana konsumen dapat menerima sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan 

memuaskan.  Oleh karena itu produsen harus memperhatikan secara hati-hati 

kebijakan produknya apabila seseorang membutuhkan suatu produk maka yang 
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terbayang lebih dahulu adalah manfaat produk, setelah itu baru 

mempertimbangkan faktor-faktor lain duluar manfaat. Faktor-faktor itu yang 

membuat konsumen mengambil kepuasan membeli atau tidak. 

Suatu tantangan paling besar dihadapi oleh suatu perusahaan adalah 

masalah perkembangan produk.  Pengembangan produk dapat dilakukan oleh 

personalia dalam perusahaan dengan cara pengembangan produk yang sudah 

dan dapat pula menyewa para peneliti guna menciptakan produk baru dengan 

model-model yang sesuai.  Perusahaan yang tidak mengadakan atau tidak 

mampu menciptakan produk baru atau menghadapi resiko seperti penurunan 

volume penjualan, karena munculnya pesaing yang lebih kreatif, adanya 

perubahan selera konsumen, munculnya teknologi baru dalam proses produksi. 

 

Dalam produk tercakup kualitas, ciri-ciri pilihan, merek, kemasan, 

pelayanan dan jaminan.  Dalam pengertian konsumen membeli kepuasan terhadap 

kebutuhannya dalam hal ini lebih menitik beratkan kepada menjual kegunaan atau 

manfaat daripada produk dibandingkan dengan produk itu sendiri. 

Produk diklasifikasikan menurut karakteristiknya, hal ini dilakukan agar dapat 

memilih strategi pemasaran yang sesuai.  Ada tiga jenis produk diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Barang yang tidak tahan lama yaitu barang-barang nyata yang biasanya 

dibutuhkan satu atau beberapa orang sekaligus, misalnya: sabun, pasta gigi dan 

sebagainya. 
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2. Barang-barang yang tahan lama yaitu barang-barang nyata yang tahan lama. 

Misalnya: pakaian, rumah, bangunan dan sebagainya. 

3. Jasa, yaitu aktivitas, keuntungan, kepuasan yang ditawarkan. Misalnya 

perbaikan mobil dan sebagainya. 

 Dilihat dari kegunaan maka produk dapat digolongkan kedalam dua golongan, 

diantaranya adalah: 

1. Barang-barang konsumen 

Semua produk yang digunakan atau dipakai oleh konsumen terakhir yang dibuat 

dalam bentuk dimana dapat langsung digunakan tanpa proses komersial. 

2. Barang-barang industri 

Barang-barang yang akan digunakan sebagian atau keseluruhan untuk 

memproduksi barang-barang lain atau jasa lain yang benar-benar berbeda 

dengan barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen terakhir. 

Konsep tentang siklus hidup produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan 

empat hal, yaitu: 

1. Produk memiliki umur terbatas 

2. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing 

memberi tantangan, peluang dan masalah yang berbeda bagi penjual. 

3. Laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup. 

4. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian dan 

sumber daya manusia. 

Kebanyakan kurva siklus hidup produk digambarakan sebagai berbentuk lonceng 

(gambar 2.3), kurva tersebut umumnya terbagi menjadi empat tahap. 
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Gambar 8. Siklus Hidup Produk 

1. Perkenalan (introduction) 

Periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan ke 

pasar.  Pada tahap itu tidak ada laba karena besarnya biaya-biaya untuk 

memperkenalkan produk. 

2. Pertumbuhan (growth) 

Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. 

3. Kedewasaan/Kematangan (maturity) 

Periode penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima 

oleh sebagian besar calon pembeli.  Laba stabil atau menurun karena persaingan 

yang meningkat. 

4. Penurunan (decline)  

Periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. 

 Secara garis besar strategi produk dapat terbagi atas 8 jenis atau kategori, yaitu: 

1. Strategi Positioning Produk 
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a. Berdasarkan atribut, ciri atau manfaat bagi pelanggan, yaitu dengan jalan 

megisolasikan suatu produk dengan serba khusus, tentunya manfaat bagi 

pelanggan. 

b. Berdasarkan kualitas dan kuantitas yakni berusaha menciptakan kesan 

berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya. 

c. Yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi 

d. Berdasarkan pemakaian produk, yaitu mengaitkan produk dengan 

kepribadian. 

e. Berdasarkan kelas produk tertentu 

f. Berkenaan dengan pesaing, yaitu dengan posisi pesaing terhadap pesaing 

utama. 

g. Berdasarkan manfaat 

2. Strategi Repositioning Produk 

Dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi produk dan bauran 

pemasaran pada saat ini, serta berusaha mencari posisi baru yang lebih tepat 

bagi produk tersebut dengan tujuan meningkatkan kelangsungan hidup produk 

untuk mengkoreksi kesalahan penentuan posisi sebelumnya. 

3. Strategi Overlap Produk 

Adalah strategi pemasaran yang menciptakan pesaing terhadap merek tertentu 

milik perusahaan sendiri, yaitu dengan cara mengenalkan produk yang bersaing 

dengan produk yang sudah ada.  Penggunaan tabel pribadi yaitu menghasilkan 

suatu produk menggunakan nama merek perusahaan lain dan menjual 
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komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk perusahaan sendiri 

kepada pesaing. 

4. Strategi Lingkungan Produk 

a. Strategi produk tunggal, untuk meningkatkan skala ekonomis, efesiensi dan 

daya saing dengan jalan melakukan spesialisasi dalam satu lini produk saja. 

b. Strategi multiproduk untuk mengantisipasi resiko keuangan potensial suatu 

produk tunggal dengan menambahkan beberapa produk lain. 

c. Strategi system of product, untuk meningkatkan ketergantungan pelanggan 

terhadap produk perusahaan sehingga memecahkan pesaing masuk kepasar.  

Strategi ini dapat diwujudkan dengan menciptakan produk komplementer 

dan pelayanan penjual. 

5. Strategi Desain Produk 

a. Produk standar, perusahaan melakkukan produksi masal untuk 

meningkatkan skala ekonomi. 

b. Customized product, melakukan fleksibilitas desain produk agar dapat 

bersaing dengan produsen produksi masal. 

c. Produk standar dengan modifikasi, yaitu memadukan manfaat kedua 

strategi diatas. 

6. Strategi Eliminasi Produk 

a. Harvesing, merupakan strategi menyedot segala kemungkinan arus kas 

masuk selagi produk yang bersangkutan masih ada.  Strategi ini diterapkan 

pada produk-produk yang mengalamai penurunan. 
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b. Penyederhanaan lini produk, yaitu lini produk dipangkas lebih sedikit dan 

lebih mudah dikelola. 

c. Total line divestment, strategi ini tidak berkembang atau tidak memenuhi 

rencana strategi perusahaan. 

7. Strategi Produk Baru 

a. Produk yang benar-benar baru 

b. Line product, yaitu produk yang melengkapi lini produk yang sudah ada 

c. Revisi terhadap produk yang sudah ada, merupakan pengenalan revisi baru 

yang telah disempurnakan untuk menggantikan produk lama. 

d. Repositioning, produk yang sudah ada dijual pada pasar yang baru 

e. Pengurangan biaya 

8. Strategi Diversifikasi 

a. Diversifikasi konsentris, dimana produk-produk baru yang diperkenalkan 

memiliki keterkaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi 

dengan produk yang sudah ada. 

b. Diversifikasi horizontal, dimana perusahaan menambah produk-produk 

yang telah ada, tetapi dijual pada pelanggan yang sama. 

c. Diversifikasi konglomerat, dimana produk-produk yang dihasilkan sama 

sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun 

teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual pada pelanggan yang 

berbeda. (Tesya Ferawati, 2001:22) 

D.  Promosi (Promotion) 
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Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa 

pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsusmsinya. Dengan adanya promosi mengharapkan kenaikannya angka 

penjualan.  

 Tujuan promosi diantaranya adalah: 

1. Menyabarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 

2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. 

3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 

4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. 

5. Membedakan serta mengumpulkan produk disbanding produk pesaing. 

6. Membentuk citra produk di mata konsumen dengan yang diinginkan. 

Promosi dalam bentuk seperti pemberian diskon, iming-iming hadiah selalu 

membangkitkan ketertarikan konsumen ada semacam magnet yang menarik 

konsumen mendekat suatua arousal tersendiri. Menurut Basu Swastha DM dan 

Iwan dalam Angipora (1999), promosi merupakan insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan dari suatu prodak atau jasa. Menurut Lamb, 

Hair, Mc-Daniel (2001), promosi adalam komunikasi dari para penjual yang 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan para calon pembeli suatu produk 

dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respon.  

 Adapun fungsi dari promosi yaitu: 

1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon 

pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal proses pengambilan 

keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa. 
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2. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. Perhatian 

yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan pada tahap 

berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan dengan tahap 

berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik dan rasa tertarik ini yang akan 

menjadi fungsi utama promosi. 

3. Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk memiliki barang 

yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah 

seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa ingin memilikinya. Bagi 

calon pembeli merasa mampu (dalam hal harga, cara pemakaiannya, dan 

sebagainya), maka rasa ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh 

suatu keputusan untuk membeli. 

E. Tempat (place) 

Untuk produk industri manufaktur place diartikan sebagai saluran distribusi (zero 

channel, two level channels & multilevel channels) sedangkan untuk produk 

industri jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa.  Lokasi pelayanan jasa 

yang digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan 

keputusan kunci.  Kepentingan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan 

melibatkan pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan dan 

dimana itu akan berlangsung.  Tempat juga penting sebagai lingkungan dimana dan 

bagaimana jasa akan diserahkan sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. 

 

Keanekaragaman jasa membuat penyeragaman strategi tempat menjadi sulit.  

Masalah ini melibatkan pertimbangan bagaimana interaksi antara organisasi 
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penyedia jasa dan pelanggan serta keputusan tentang apakah organisasi tersebut 

memerlukan satu lokasi atau beberapa lokasi.  Seorang pemasar produk jasa 

seharusnya mencari cara untuk membangun pendekatan penyerahan jasa yang tepat 

serta menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. 

 

Lokasi berhubungan dengan keputasan yang dibuat oleh perusahaan mengenai 

dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan, yang paling penting dari lokasi 

adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat.  Terdapat tiga macam tipe interaksi 

antara penyedia jasa dan pelanggan yang berhubungan dengan pemilihan lokasi, 

yaitu sebagi berikut: 

1. Pelanggan mendatangi penyedia jasa 

2. Penyedia jasa mendatangi pelanggan atau 

3. Penyedia jasa dan pelanggan melakukan interaksi melalui perantara  

 

Untuk tipe interaksi dimana pelanggan mendatangi penyedia jasa, letak lokasi 

menjadi sangat penting.  Didalam interaksi ini penyedia jasa yang mengiginkan 

perkembangan dapat mempertimbagkan menawarkan jasa mereka dibeberapa 

lokasi.  Jika penyedia jasa mendatangi pelanggan, maka letak lokasi menjadi tidak 

begitu penting meskipun perlu dipertimbangkan pula kedekatan terhadap pelanggan 

untuk menjaga kualitas jasa dan pelanggan menggunakan media perantara dalam 

berinteraksi, maka letak lokasi dapat diabaikan meskipun beberapa media perantara 

memerlukan interaksi fisik antar mereka dengan pelanggan. 
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F. Orang (People) /Sumber Daya Manusia (SDM) 

Orang  adalah semua pelaku yang mempermainkan peranan dalam penyedia jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Elemen-elemen dari  people 

adalah pegawai  perusahaan,  konsumen dan  konsumen  lain dalam lingkungan 

jasa.  Dalam hubungan dengan pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi sebagai 

penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas 

jasa  yang  diberikan,  keputusan  mengenai  orang  ini  berarti  berhubungan 

dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan manajemen sumber daya manusia.  

People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi bisnis yang 

membutuhkan sumber daya dengan performance tinggi. Kebutuhan konsumen 

terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. 

Kemampuan knowledge (pengetahuan) yang baik, akan menjadi kompetensi dasar 

dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar. 

G. Process / Proses atau Aktivitas Bisnis 

Process, mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa 

kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan 

itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan (quality assurance), seluruh 

operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal 

terhadap perusahaan tempatnya bekerja.  

https://karinov.co.id/panduan-bisnis/
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Proses salah satu mekanisme yang berjalan dari awal hingga akhir. Segala prosedur 

harus sesuai dengan strategi Anda, agar dapat memiliki target yang maksimal. 

Proses yang bagus memiliki dampak yang bagus untuk pemasaran jasa seperti 

pengertian bauran pemasaran menurut para ahli yang mengatakan bahwa apabila 

pemasaran jasa memiliki pelayanan dan proses yang baik, maka akan terdapat 

banyak sekali konsumen datang dan bahkan menjadi pelanggan setelah 

mendapatkan apa yang dibutuhkannya.  

Hal seperti proses ini harus dijadikan tumpuan utama bagi para pengusaha yang ada 

di bidang jasa. 

Layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian 

jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah 

karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan (quality assurance), 

seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur 

yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal 

terhadap perusahaan tempatnya bekerja. 

H. Physical Evidence / Bukti Fisik Perusahaan 

Building merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan 

yang bernilai tambah bagi konsumen dalai perusahaan jasa yang memiliki karakter. 

Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk lightning system, 

dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi 

mood pengunjung. Bangunan harus dapat menciptakan suasana dengan 

memperhatikan ambience sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung 
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dan dapat membrikan nilai tambah bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat 

utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus. 

Physical Evidence atau bukti fisik adalah lingkungan tempat jasa disampaikan dan 

tempat penyedia jasa dengan konsumen berinteraksi. Beserta dengan semua 

komponen lainnya yang mendukung terwujudnya atau terkomunikasinya jasa. 

Elemen dari Physical Evidence termasuk seluruh aspek fasilitas fisik dari organisasi 

jasa yang terdiri dari atribut eksterior dan interior serta hal berwujud lainnya. 

Layanan konsumen mengarah pada aktivitas pelayanan pratransaksi, saat transaksi, 

dan pascatransaksi. Kegiatan sebelum transaksi akan turut mempengaruhi kegiatan 

transaksi dan setelah transaksi. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar konsumen 

memberi respon yang positif dan menunjukan loyalitas yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

BAB IX 

EFISIENSI  PEMASARAN 

A. Pengertian Efisiensi Pemasaran : 

Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar 

pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil 
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yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut.  Efisiensi pemasaran dapat 

dicari dengan menghitung  rasio “keluaran-masukan” dalam kegiatan pemasaran 

yang dilakukan. Semakin tinggi nilai rasio keluaran-masukan, maka pemasaran 

yang dilakukan semakin efisien. Umumnya efisiensi dapat dicapai dengan salah 

satu di antara empat cara berikut : 

a. Keluaran tetap konstan, masukan mengecil  

b.  Keluaran meningkat, masukan konstan  

c. Keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi dari peningkatan masukan  

d. Keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah dari penurunan masukan 

B. PROSES KEGIATAN PEMASARAN 

     Kegiatan Pemasaran agribisnis meliputi  

• Pengumpulan komoditi ditingkat petani (tersebar pada daerah yang cukup 

luas) 

• Kemasan komoditi  

• Transportasi  

• Pengolahan  

• Distribusi (wholesaling dan retailing) 

Terjadi efisiensi – bila semua aspek itu dilakukan dengan biaya minimum 

Untuk mengetahui apakah telah tercapai efisiensi – perhatikan 

Cara I. 

• Apakah perjalanan komoditi agribisnis dari satu tempat ke tempat lain telah 

diusahakan dengan biaya minimum? 
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• Apakah lokasi fasilitas pasar sudah berada pada lokasi yang tepat (gudang, 

pendingin)? 

• Apakah fasilitasnya cukup? 

• Berapa banyak pedagang yang ikut dalam kegiatan tersebut? 

Tercapai efisiensi – perhatikan (lanjutan) 

Cara 2 

• Sistem pemasaran agribisnis efisien, bila telah mampu meneruskan 

permintaan kepada petani/ produsen dengan wajar dan supply dari produsen 

kepada konsumen. 

• Apakah sistem pemasaran dapat meneruskan informasi harga, kuantitas dan 

kualitas komoditi ke produsen dan sebaliknya. 

• “harga yang layak” adalah rambu-rambu kepada petani, pedagang perantara 

dan konsumen. 

• Efisien artinya juga bahwa manfaat komoditi itu dinikmati oleh semua 

pelaku agribisns. 

 

 

 

 

C. PENGUKURAN EFISIENSI 

Ada dua pendekatan yang saling melengkapi satu sama lainnya? 

• Pertama teliti unsur-unsur sebagai berikut: struktur pasar, tingkah laku 

perusahaan/ pedagang (market conduct) dalam memasarkan komoditi, 
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kinerja pasar (market performance) yang terkait dengan market structure 

dan market performance 

• Kedua analisis rantai pemasaran menurut kriteria harga, jasa-jasa yang 

diberikan. 

• Struktur pasar : berhubungan dengan karakteristik pasar komoditi tertentu 

yang mempengaruhi tingkah laku pedagang dan kinerjanya dalam sistem 

pemasaran. Unsur-unsurnya adalah: 

– Jumlah pedagang pada setiap mata rantai: jumlah dan ukuran 

perusahaan – apakah ada yang mendominasi lainnya? – hubungan 

niaga satu perusahaan dengan lainnya (baik pemilikan dan maupun 

menejemennya). 

– Hambatan masuk kedalam pasar:  Bisa saja kelihatan banyak yang 

ikut dalam pemasaran tetapi bila diteliti hanya beberapa saja 

perusahaan induk yang mengen-dalikan (contoh karet rakyat, 

beberapa pabrik crumb). 

– Efek supply yang inelastis: Jika inelastis mendekati nol, maka 

pengusaha monopsoni dalam mengurangi harga beli akan 

mengundang pendatang baru ke dalam pasar. 

• Market conduct:  Tingkah laku dalam menyesuaikan kebijakan pemasaran 

(baik metoda pemasaran maupun dalam kriteria) dalam hal harga, jumlah 

maupun dalam praktek-praktek grading dan standarisasi, penimbangan dan 

pemotongan berat (basi) dalam usaha menguasai pasar. 
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• Kinerja pasar (market performance): menilai keberhasilan suatu proses 

pemasaran dalam mencapai tujuan  

– Apakah pengumpulan dan penyerahan tepat waktu? 

– Apakah kualitas sesuai dan dapat dipercaya agar tidak ada 

perselisihan dalam jual-beli? 

– Apakah permintaan bertambah dari waktu ke waktu? 

– Apakah pasar berjalan secara kompetitif? 

Secara teoritis market performance adalah efisiensi statis dalam arti keseimbangan 

parsial dalam penggunaan sumberdaya. 

• Harga:  harga yang berlaku mencerminkan biaya plus margin keuntungan. 

Keuntungan diperoleh harus cukup untuk menutup biaya penegembalian 

investasi dan bunga . 

• Jasa–jasa yang diberikan:  Harga jasa yang dibayar konsumen seharusnya 

tidak terlalu tinggi – sehingga perlu adanya dua pendekatan: 

– Ambil contoh dengan menelusuri setiap mata rantai pemasaran – 

catat parameter harga dan biaya – kemudian hitung angka rata-

ratanya (mudah dilakukan) 

– Catat total penerimaan dan pengeluaran dari setiap tingkat mata 

rantai, kemudian dibagai dengan jumlah yang diperjual belikan 

(lebih susah dilakukan). 

Cara lain untuk melihat efisiensi adalah dengan melihat keterpaduan pasar baik 

vertikal maupun horizontal. 

Mengukur Keterpaduan Pasar 
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Dimensi yang menentukan efisiensi dari satu daerah surplus ke daerah minus 

ditentukan: 

• Guna Ruang yang dapat dicerminkan oleh prasarana jalan dan transportasi 

(jumlah dan kualitasnya) 

• Guna Waktu proses produksi/ panen yang sifatnya musiman dan konsumsi 

sepanjang waktu.  

• Guna bentuk yang dikehendaki oleh kon-sumen yang tercermin dalam 

efisiensi fasilitas pengolahan. 

Kelancaran pergerakan Komoditi Agribisnis juga ditentukan 

• Struktur pasar  

• Keterlibatan pedagang-pedagang perantara  

• Keikut campuran pemerintah (mis. Bulog) 

• Semuanya saling berkaitan  

Model analisis: 

• Fungsi transpor dilihat dari kegunaan tempat – gunakan analisis korelasi 

antar harga (beras, jagung, kedele) baik dipasar desa, kecamatan dan 

kabupaten.  Jika rendah berarti pasar-pasar tersebut tidak terintegrasi 

horizontal dan vertikal. 

• Apa sebabnya? bisa dilacak dari: buruknya sarana jalan, jauhnya jarak 

produsen dan konsumen, kurangnya fasilitas transpor, dapat tercermin dari 

ongkos yang mahal. 

• Sebab lain yang mempengaruhi adalah resiko pedagang perantara pada 

daerah-daerah yang terpencil, sehingga aliran komoditas tidak lancar. 
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• Masalah grading dan standarisasi yang dipakai sangat ditentukan oleh 

pengetahuan petani (contoh Bokar). 

Walaupun dari analisis korelasi angkanya besar tetapi belum dapat dikatakan 

pemasarannya telah efisien !!, bisa saja terjadi karena kolusi harga antar pedagang 

perantara. Jadi perlu diselidiki: 

• Berapa biaya transpor sebenarnya dan perbedaan harga antar dua pasar 

tersebut. 

• Jumlah pedagang dan volume yang dikuasainya  

• Bentuk hubungan dagang antara petani dan pedagang  

• Apakah ada hambatan untuk masuk (access) kedalam perdagangan. 

• Perhatikan stabilitas harga (fluktusai) dari waktu ke waktu. 

• Pengaruh penyimpanan dapat menggambarkan efisiensi pemasaran, 

biasanya flukuasi dianalisis dengan indeks harga musiman (seasonal price 

index) karena adanya perbedaan masa panen dan paceklik. Dengan indeks 

harga musiman dapat diperkirakan prosentase kenaikan relatif (%) setiap 

bulan. Jadi dapat  diketahui apakah pemasaran telah efisien sepanjang waktu 

(panen dan paceklik), kaitkan dengan ongkos pergudangan per bulan (ingat 

kuliah ke 2 sistem agribisnis!). 

• Pengaruh pengolahan (fungsi perubahan bentuk) dengan analisis margin 

sebagai berkut: 

M = Pb – Pp (1/R) 

M = margin pengolahan Pb = harga beras  

Pp = harga padi dan R = rendemen olah  
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Hasil hitungan M dibandigkan dengan biaya pengo-lahan (O) ditambah keuntungan 

normal (Π) jika: 

• O + Π = M   maka efisien  

• O + Π > M   maka kurang/ tidak efisien, bisa disebabkan karena kurangnya 

fasilitas pengolahan atau karena penyebarannya tidak merata – selidiki. 

• O + Π < M   maka ada gejala oligopoli dalam pasar tersebut (pasar yang 

didominasi oleh beberapa pedagang)  

D. Faktor-Faktor Efisiensi Pemasaran Produk Pertanian 

Secara teoritis, pemasaran yang efisien adalah pemasaran pada pasar 

persaingan sempurna dimana keuntungan yang dimiliki oleh pelaku kegiatan 

ekonomi baik itu produsen maupun lembaga pemasar adalah normal profit. Akan 

tetapi, realitanya pasar ini tidak ditemukan. Ukuran efisiensi adalah kepuasan dari 

konsumen, produsen maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengalirkan 

barang dan jasa mulai dari petani sampai ke konsumen akhir, ukuran untuk 

menentukan tingkat kepuasan tersebut adalah sulit dan sangat relatif (Raju dan 

Oppen, 1982; Kohls dan Uhl, 2002). Oleh karenanya banyak pakar yang 

mempergunakan indikator efisiensi operasional dan efisiensi harga dalam 

menunjukkan efisiensi pemasaran. 

Efisiensi operasional berhubungan dengan penanganan aktivitas-aktivitas 

yang dapat meningkatkan rasio dari output-input pemasaran. Input pemasaran 

adalah sumber daya yang meliputi tenaga kerja, pengepakan, mesin-mesin, dan 

lain-lain yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Output 

pemasaran termasuk didalamnya adalah kegunaan waktu, bentuk, tempat dan 
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kepemilikan yang berhubungan dengan kepuasan konsumen (Ratna Winandi 

Asmarantaka, 2009). Sehingga bagaimana pemasaran mampu memenuhi 

peranaannya dalam empat kegunaan tersebut. suatu sistem pemasaran dikatakan 

efisien apabila pemasaran mampu menyalurkan produk yang sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen, mampu menyalurkan produk ke pasar yang sesuai dengan 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang tepat konsumen, mampu menyalurkan 

produk tepat dengan waktu permintaan konsumen.  

Dari pemaparan di atas maka diperoleh bahwasanya sumber daya 

merupakan biaya sedangkan kegunaan adalah benefits dari rasio efisiensi 

pemasaran. Biaya pemasaran secara sederhana adalah jumlah dari semua harga 

sumber daya yang dipergunakan dalam proses pemasaran. Oleh sebab itu nilainya 

lebih mudah dihitung atau diprediksi dibanding indikator/ nilai kepuasan konsumen 

(output pemasaran). Rasio efisiensi pemasaran (operasional) dapat dilihat dari 

peningkatan dalam dua cara yaitu (Ratna Winandi Asmarantaka, 2009) : 

a)      Pada perubahan sistem pemasaran dengan mengurangi biaya perlakuan pada 

fungsi-fungsi pemasaran tanpa mengubah manfaat/ kepuasan konsumen 

b)      Meningkatkan kegunaan output dari proses pemasaran tanpa meningkatkan biaya 

pemasaran.  

Kedua cara di atas mempunyai implikasi terjadi peningkatan efisiensi pemasaran. 

Faktanya, untuk mengetahui seberapa besar efisiensi pemasaran seringkali kali 

analisis margin pemasaran atau sebaran harga antara harga di tingkat produsen 

dengan harga di tingkat konsumen menjadi indikator. 
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Efisiensi harga adalah bentuk kedua dari efisiensi pemasaran. Efisiensi ini 

menekankan pada kemampuan sistem pemasaran yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Sasaran dari efisiensi harga adalah efisien alokasi sumber daya dan 

maksimum output. Efisiensi harga dapat dicapai apabila masing-masing pihak yang 

terlibat dengan pemasaran puas atau responsif terhadap harga yang berlaku. 

Efisiensi harga dapat dianalisa melalui ada atau tidaknya keterpaduan pasar antara 

pasar acuan dengan pasar pengikut misalnya pasar di tingkat petani dengan pasar di 

tingkat eksportir atau di konsumen akhir. 

Terkait dengan pihak-pihak yang turut dalam kegiatan pemasaran, suatu 

sistem pemasaran dikatakan efisien apabila bagian pendapatan yang diperoleh 

produsen sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Selain itu efisiensi 

pemasaran akan dicapai apabila lembaga pemasaran tidak mengambil keuntungan 

atas kegiatannya dengan jumlah yang sangat besar dan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen sesuai dengan yang diinginkan baik dari aspek kualitas, 

kuantitas dan kontinuitas. Di pihak konsumen sendiri efisiensi pemasaran tercapai 

apabila konsumen merasakan kepuasan atas kegiatan pemasaran yang dilakukan 

dengan disertai harga produk yang murah. 

Efisiensi pemasaran pun perlu dikondisikan oleh pemerintah sebagai pihak 

yang mengatur dan mengawas mekanisme pemasaran. Pemerintah dengan 

perangkat kebijakan yang dimilikinya perlu mengkondisikan sistem pemasaran 

untuk mencapai efisien diantaranya dengan menciptakan kondisi yang ideal agar 

produk pertanian mampu menjadi primadona bagi pasar domestik dan mampu 
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bersaing dengan produk pertanian impor. Dukungan informasi dan teknologi 

mampu mempercepat efisiensi pemasaran. 

E. Analisis Efisiensi Pemasaran 

Dalam mengukur efisiensi pemasaran faktor kuncinya adalah 

kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran yaitu 

produsen, lembaga pemasaran dan konsumen. Suatu mekanisme pemasaran 

dikatakan efisien apabila manfaat aliran komoditi dalam kegiatan pemasaran dapat 

dirasakan oleh semua kegiatan agribisnis. 

Sistem pemasaran dikatakn efisien apabila mampu meneruskan 

permintaan kepada petani/ produsen dengan wajar dan penawaran dari produsen 

kepada konsumen dengan biaya pemasaran yang minimum. Mekanisme pemasaran 

tersebut mampu meneruskan informasi harga, kualitas dan kuantitas komoditi dari 

produsen dan sebaliknya. Selain itu harga yang layak dan rasional baik di pihak 

produsen, lembaga pemasaran maupun konsumen adalah keharusan untuk 

mencapai efisiensi pemasaran. 

Pengukuran efisiensi pemasaran menurut dapat melalui dua pendekatan 

yaitu pendekatan melalui teliti unsur pemasaran yang meliputi struktur pasar, 

tingkah laku perusahaan/ pedagang dalam memasarkan komoditi, kinerja pasar 

(market performance) yang terkait dengan market structure. Pendekatan yang 

kedua dapat melalui analisis rantai pemasaran berdasarakan kriteria harga dan jasa-

jasa yang diberikan. Cara lain untuk melihat efisiensi pemasaran adalah dengan 

melihat keterpaduan pasar baik secara vertikal maupun horizontal. 
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