
4 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pemasaran  

Pemasaran merupakan semua kegiatan yang mengarahkan aliran barang-

barang dari produsen kepada konsumen termasuk kegiatan operasi dan 

transaksi yang terlibat dalam pergerakan, penyimpanan, proses dan distribusi 

barang (Setyati, 1989). (Kotler, 2002), menyatakan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan 

dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Menurut (Foster, 1974), pemasaran adalah fungsi manajemen yang 

merangkum semua kegiatan komersil perusahaan seperti teknik-teknik 

pemasaran modern seperti riset pemasaran, metode statistik untuk 

meramalkan omset penjualan serta aplikasi pengetahuan tentang tingkah laku 

manusia yang diambil dari ilmu tentang tingkah laku manusia dengan tujuan 

mencapai penjualan barang secara lebih efektif, dengan jalan melihat ke masa 

depan, menemukan konsumen beserta kebutuhannya dan mengusahakan 

barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Tataniaga pertanian menurut (Limbong dan Sitorus, 1987), adalah segala 

kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan pemindahan hak milik dan 

fisik barang-barang hasil pertanian dari produsen hingga konsumen, termasuk 

di dalamnya kegiatan-kegiatan tertentu yang menghasilkan perubahan-

perubahan bentuk dari barang, yang ditujukan untuk mempermudah 

penyaluran dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. 

Ditinjau dari segi ekonomi, kegiatan pemasaran adalah kegiatan yang 

produktif, karena kegiatan pemasaran tersebut memberikan kegunaan bentuk, 

kegunaan waktu, kegunaan tempat dan kegunaan hak milik (Limbong dan 

Sitorus, 1987). 

2.2 Lembaga dan Saluran Pemasaran 

Lembaga pemasaran berperan sebagai perantara produsen dengan 

konsumen dalam pendistribusian barang dan jasa. Menurut (Limbong dan 

Sitorus, 1987), lembaga pemasaran merupakan suatu badan atau orang yang 

terlibat dalam penyaluran barang dan jasa atau kehadirannya untuk 
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menggerakkan barang dan jasa dari titik produsen ke titik konsumen melalui 

berbagai kegiatan atau aktivitas. 

Lembaga-lembaga pemasaran akan melakukan kegiatan dan akan 

melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran yang meliputi fungsi pertukaran, 

fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Lembaga-lembaga pemasaran ini melakukan 

pengangkutan barang dari tingkat produsen sampai ke tingkat konsumen, juga 

berfungsi sebagai sumber informasi mengenai suatu barang dan jasa. 

Pengolahan hasil-hasil pertanian tidak hanya dilakukan oleh produsen, juga 

dilakukan oleh lembaga pemasaran, baik itu pengolahan tingkat pertama 

maupun pengolahan tingkat lebih lanjut. Lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat di dalam proses penyaluran barang mulai dari titik produksi sampai 

titik konsumen dapat dikelompokkan yaitu: (1) penggolongan menurut fungsi 

yang dilakukan, (2) penggolongan menurut penguasaan terhadap barang. 

2.3 Fungsi-fungsi Pemasaran 

Proses penyampaian barang dan jasa dari tingkat produsen kepada 

konsumen diperlukan berbagai kegiatan dan tindakan yang dapat 

memperlancar proses penyampaian barang dan jasa bersangkutan dan kegiatan 

tersebut dikenal fungsi-fungsi tataniaga. Fungsi tataniaga tersebut dapat 

dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu (Limbong dan Sitorus, 1987): 

1. Fungsi Pertukaran: fungsi pertukaran merupakan kegiatan yang 

memperlancar perpindahan hak milik dari barang dan jasa yang 

dipasarkan. Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi 

penjualan. 

a. Fungsi pembelian adalah fungsi yang berhubungan dengan pemindahan 

hak milik dari sejumlah barang dan jasa yang dipasarkan. Kendalanya 

mencari sumber-sumber input. Solusinya dalam pembelian input pabrik 

kendalanya pupuknya menghilang dari pasar. Sehingga membuat 

gudang untuk menyimpan pupuk. 

b. Fungsi penjualan merupakan kegiatan yang bertujuan mencari atau 

mengusahakan agar ada pembeli atau ada permintaan pasar yang cukup 

baik atau banyak terhadap barang dan jasa yang dipasarkan pada tingkat 

harga yang menguntungkan. Kendalanya fungsi penjualan melakukan 
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kegiatan mencari pasar, lokasi atau tempat pemasaran barang dan jasa 

yang dipasarkan, menetapkan jumlah, kualitas maupun waktu yang 

tepat untuk memasarkan produknya pada setiap pasar tujuan. Solusinya 

adalah memastikan pasar terlebih dahulu maka, akan memudahkan 

produsen dalam memasarkan produknya. 

2. Fungsi Fisik adalah semua tindakan yang langsung berhubungan dengan 

barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, keguanaan 

bentuk, dan kegunaan waktu. Adapun kegiatan dalam menjalankan fungsi 

fisik meliputi kegiatan penyimpanan, pengolahan dan pengangkutan. 

a. Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang sebelum 

dikonsumsi atau menunggu untuk diangkut ke daerah pemasaran. 

Kegiatan penyimpanan dapat menjaga keseimbangan harga untuk tetap 

stabil atau fluktuasi harga diperkecil antara musim panen dan musim 

paceklik. Kendalanya ketika barang atau sayuran tersebut tidak laku 

terjual, kemudian lama di dalam tempat penyimpanan akan menurukan 

kualitas barang. Solusinya adalah memastikan bahwa hasil panen itu 

sesuai dengan permintaan pasar. 

b. Fungsi pengangkutan bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa di 

daerah konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen baik menurut 

waktu, jumlah dan mutu. Fungsi pengangkutan mempunyai kegiatan 

perencanaan jenis alat angkutan yang digunakan, volume yang 

diangkut, waktu pengangkutan dan jenis barang yang diangkut. Fungsi 

pengangkutan sangat penting sekali untuk komoditi pertanian yang 

mempunyai sifat mudah busuk (voluminous dan bulky). Kendalanya 

adanya keterlambatan dalam pengangkutan akan dapat menimbulkan 

kerusakan dan penurunan mutu dari barang yang bersangkutan sehingga 

dapat menurunkan nilai barang bersangkutan. Solusinya dalam proses 

pengangkutan memerlukan penanganan yang lebih khusus. Dalam 

pengangkutan hasil-hasil pertanian faktor ketepatan waktu selama 

pengangkutan, bentuk alat angkut, kondisi sarana dan prasarana 

angkutan perlu mendapatkan perhatian khusus. 
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c. Fungsi pengolahan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

barang dan jasa dalam rangka memperkuat daya saing barang tersebut 

maupun untuk meningkatkan nilainya. Kendalanya ketika melakukan 

pengolahan produk ini akan melakukan banyak biaya dan tenaga dalam 

menciptakan produk turunan dari sayuran ini. Solusinya kegiatan 

pengolahan memberikan kegunaan bentuk dengan adanya pengolahan, 

maka jumlah dan jenis konsumen akan bertambah banyak, sehingga 

biaya processing bisa teratasi. 

3. Fungsi Fasilitas merupakan semua tindakan yang bertujuan untuk 

memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan 

konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari empat fungsi yaitu: fungsi 

standarisasi dan grading, fungsi penanggulangan risiko, fungsi 

pembiayaan dan fungsi informasi pasar. 

a. Standarisasi merupakan suatu ukuran atau penentuan mutu barang 

dengan menggunakan berbagai bentuk ukuran seperti warna, susunan 

kimia, ukuran bentuk, kekuatan atau ketahanan, kadar air, tingkat 

kematangan, rasa dan lainnya. 

b. Grading/sortasi adalah tindakan menggolongkan atau mengklarisifikasi 

hasil-hasil pertanian menurut standarisasi yang diinginkan sehingga 

kelompok barang yang terkumpul sudah menurut satu ukuran standar 

masing-masing dengan nama dan etiket tertentu. Kendalanya adalah 

menentukan jumla kelas, semakin banyak jumlah kelas semakin banyak 

biaya untuk grading. Solusinya adalah menentukan jumlah kelas yang 

sedikit tetapi bermanfaat bagi konsumen. 

c. Fungsi penanggulangan risiko dalam proses pemasaran yaitu 

penyaluran barang dari produsen hingga konsumen dengan bermacam 

risiko yang dihadapi oleh produsen maupun lembaga pemasaran. 

Kendalanya kemungkinan bermacam-macam risiko yang harus 

dihadapi selama proses pelaksanaan tataniaga suatu barang seperti 

risiko pemilikan, risiko keuangan, risiko kerugian karena kecelakaan 

atau cara kerja dan pengaruh cuaca. Solusinya adalah penanggungan 

risiko pemasaran ini dapat ditanggung oleh produsen maupun lembaga 
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pemasaran sendiri, tetapi dapat juga dapat dialihkan kepada lembaga 

lain yaitu lembaga asuransi. 

d. Fungsi pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah uang untuk 

keperluan transaksi jual beli suatu barang atau jasa. Fungsi pembiayaan 

meliputi penyediaan dana untuk membeli barang atau jasa yang 

diperlukan perusahaan atau pengusaha untuk melakukan suatu usaha. 

Kendalanya adalah ketika melakukan suatu usaha keterbatasan dalam 

modal berupa uang untuk menjalankan usaha tersebut, sehingga usaha 

tersebut berhenti di tengah jalan. Solusinya adalah menyediakan kredit 

atau pinjaman uang agar dapat menjalankan usahanya. 

e. Fungsi informasi pasar meliputi kegiatan penggunaan informasi pasar 

serta menafsirkan data informasi pasar. Kendalanya ketika seorang 

produsen tidak mencari info pasar maka dia tidak akan mengetahui 

produk apa yang menjadi permintaan pasar. Sehingga solusinya 

produsen harus mengumpulkan data pasar yang berhubungan dengan 

perkembangan harga di setiap pasar, jenis dan kualitas barang dan yang 

diinginkan konsumen, sumber supplay, lokasi dan konsumen, merek 

yang diinginkan konsumen, penyebaran lokasi asal supplay, waktu dan 

jumlah barang yang diinginkan konsumen, serta berbagai informasi 

yang dapat memperlancar penyaluran barang. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Peneliti  Variabel  Hasil 

(Nasution,  

2004) 

Analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis aspek 

teknis dan produksi, fungsi-

fungsi pemasaran, dan pola 

saluran pemasaran. 

Fungsi pemasaran yang 

dilakukan perorangan atau 

kelompok pada dasarnya terbagi 

menjadi tiga fungsi utama, 

yaitu: fungsi pertukaran, fungsi 

fisik,dan fungsi fasilitas. 

Lembaga pemasar yang terlibat 

dalam rantai pemasaran buah 

salak pondoh antara lain: 

pedagang pengumpul desa, 

pedagang pengumpul besar dan 

pedagang pengecer. 


