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II. MANAJEMEN PEMASARAN PRODUK PETERNAKAN 
 
1. Rencana Pemasaran 

Rencana pemasaran (marketing plan) adalah pernyataan tertulis tentang strategi pemasaran 
dan jadwal untuk melaksanakan strategi tersebut. Rencana pemasaran terdiri dari serangkaian 
sasaran, strategi dan taktik yang membantu petani membuat keputusan-keputusan produksi dan 
pemasaran. Pasar menawarkan bagi petani berbagai pilihan, keputusan dan peluang. Rencana 
pemasaran adalah cetak biru (blueprint) bagi petani dalam membuat keputusan-keputusan tersebut 
dan dalam mengeksploitasi peluang pasar. Oleh sebab itu rencana pemasaran perlu mencakupkan 
hal-hal berikut secara rinci :  
a)  bauran pemasaran yang ditawarkan, kepada siapa (pasar sasaran) dan untuk berapa lama; 
b) sumberdaya perusahaan (sebagai biaya) yang akan diperlukan sesuai waktu keperluan 

(perbulan, misalnya);  
c) hasil yang diharapkan (penjualan dan laba yang dapat dinyatakan perbulan atau smester); 

dan 
d) prosedur pengendalian tertentu agar siapapun yang melaksanakannya dapat mengetahui hal-

hal yang mungkin salah. Prosedur ini dapat berupa sesuatu yang sederhana misalnya 
perbandingan antara penjualan aktual dan yang diharapkan, berikut isyarat peringatan apabila 
penjualan total jatuh di bawah tingkat penjualan tertentu. 

Rencana pemasaran diawali dengan pernyataan target (targets) dan tujuan/sasaran 
(objectives). Kedua hal ini berbeda sesuai ambisi, talenta dan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap 
petani. Biasanya seorang petani akan menetapkan lebih dari satu  tujuan sehingga perlu disusun 
urutan prioritasnya karena  konflik sering terjadi bila mencoba mencapai lebih dari satu tujuan 
dalam satu waktu.  Bila ditanyakan : “Apa target anda?“, maka seorang petani biasanya akan 
menjawab : “Memperoleh uang sebanyak mungkin!”. Kendati mungkin benar, jawaban  seperti ini 
bukan penyataan target yang bermanfaat  mengarahkan upaya-upaya pemasaran.  Memperoleh 
uang lebih sering merupakan hasil dari pencapaian target. 

Petani dimotivasi oleh sejumlah target : pertumbuhan usaha tani; efisiensi produksi; 
kelanggengan usaha keluarga; ketidaktergantungan ekonomi dan kebebasan pasar; stabilitas; 
hidup yang baik; dan bahkan persediaan bahan pangan dengan harga terjangkau.  Setiap petani 
memilih dari antara target-target ini atau memberinya prioritas yang berbeda. 

Tujuan (goals), sering digunakan secara bergantian dengan sasaran (objectives),  mengatakan 
kemana kita akan pergi; atau sesuatu yang harus dicapai. Perencanaan yang efektif  harus dimulai 
dengan serangkaian sasaran yang akan dicapai. Sasaran harus dinyatakan secara tertulis untuk 
memperkecil  (1) kemungkinan adanya salah pengertian, dan (2) resiko adanya kegiatan dan 
keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan tujuan.  

Penyusunan tujuan yang benar-benar mengarahkan pengembangan perusahaan pada saat 
sekarang dan di masa depan tidaklah mudah. Proses ini mengharuskan manajemen puncakl 
mengkaji bisnisnya secara keseluruhan, mengaitkan tujuannya sekarang dengan lingkungan luar 
dan kemudian memutuskan hal-hal yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Tiga tujuan 
pokok dapat menyediakan titik tolak yang berguna untuk menyusunan tujuan perusahaan. 
Sebuah bisnis seyogianya : 
1.  Melaksanakan fungsi yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi; 
2.  Berorganisasi secara efisien untuk melaksanakan bisnis dan strateginya; dan 
3.  Memperoleh laba yang cukup demi kelangsungan hidup. 

Ketiga tujuan umum ini menyediakan pedoman, tetapi setiap perusahaan harus menyusun 
tujuannya secara spesifik. Apabila tujuan perusahaan tidak jelas dan tidak spesifik sejak awal, para 
manajer kemungkinan akan memiliki tujuan masing-masing yang saling bertentangan, keadaan  
mana sering menjadi  masalah umum terutama  pada perusahaan besar.  Contoh : 
 
Terlalu kabur/terlalu umum  Lebih spesifik 
1.  Meningkatkan pangsa pasar         1. Tahun depan pangsa pasar naik dari 20 % menjadi 25% 
2.  Memperbaiki posisi laba  2. Tahun depan posisi laba diperbaiki sampai 15%. 
 

Penyusunan tujuan perusahaan secara keseluruhan pada akhirnya merupakan 
tanggungjawab manajemen puncak.  Kewajiban manajer pemasaran adalah harus bekerja dalam 
kerangka tujuan itu. Dalam pengertian ini, tujuan perusahaan secara keseluruhan tidak dapat 
dikendalikan oleh manajer pemasaran. Tujuan perusahaan seyogianya mengarahkan upaya mencari 
dan mengevaluasi peluang yang pada gilirannya akan  mengarahkan perencanaan startegi 
pemasaran.  Setiap tujuan pemasaran perlu ditetapkan di dalam kerangka  pencapaian tujuan 
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perusahaan yang lebih besar ini.  Oleh sebab itu perusahaan memerlukan hierarki kebutuhan yang 
bergerak dari tujuan perusahaan ke tujuan divisi atau bagian pemasaran.  Bagi setiap startegi 
pemasaran, juga perlu ada tujuan bagi setiap variabel bauran pemasaran, serta tujuan yang lebih 
rinci. Sebagai contoh, dalam bidang Promosi perlu ada tujuan periklanan, poromosi penjualan dan 
penjualan perorangan.   Baik tujuan peusahaan maupun tujuan pemasaran seyogianya realistis dan 
dapat dicapai. Tujuan yang sangat ambisius akan tidak ada gunanya apabila perusahaan tidak 
memiliki nsumberdaya yang memadai untuk mencapainya. 

Strategi adalah rancangan besar (grand design) bagaimana untuk mencapai tujuan. Ada 
beberapa alternatif strategi pencapaian  tujuan usaha tani, antara lain : (1) pertumbuhan cepat 
versus pertumbuhan lambat tapi stabil; (2) harga tertinggi  (top dollar) untuk setiap penjualan versus  
harga rata-rata dengan masa penjualan yang panjang; (3) resiko dan harga tinggi versus resiko dan  
harga rendah; (4) peningkatan keuntungan melalui pengurangan biaya versus peningkatan harga; 
(5) maksimalisasi pendapatan dari penjualan produk usaha tani versus maksimalisasi nilai aset 
usaha tani. 

Dua perusahaan mungkin memiliki tujuan yang sama tetapi berbeda  dalam 
mendayagunakan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, dua perusahaan masing-
masing bertujuan meningkatkan pangsa pasarnya (market share) sampai 20% dalam jangka waktu 
tiga tahun. Untuk mencapai tujuan itu, perusahaan yang satu mungkin akan menggiatkan pasar 
domestiknya sedangkan perusahaan yang lain mungkin memilih perluasan pasar luar negeri. 
Sebaliknya, dua perusahaan dapat mempunyai tujuan yang berbeda tetapi strateginya sama. 
Misalnya, sebuah perusahaan bertujuan  tahun depan meningkatkan volume penjualannya dengan 
20%. Perusahaan yang lain ingin memperoleh hasil pengembalian investasi sebesar 20% tahun 
depan.  Kedua-duanya membuat keputusan yang sama yaitu strategi terbaik  tahun depan adalah 
melempar produk utama yang baru. 

Taktik pemasaran adalah keputusan hari demi hari (day-to-day decisions) dalam rangka 
implementasi strategi pemasaran. Contoh, petani jagung yang memiliki gudang penyimpanan 
akan menggunakan strategi dan taktik pemasaran yang berbeda dibanding petani yang harus 
menjual jagungnya selepas panen karena tidak memiliki fasilitas yang sama. Dibanding strategi, 
taktik lebih spesifik dan lebih dinyatakan dalam tindakan. Taktik juga mempunyai waktu yang 
lebih pendek, jadi lebih berorientasi pada tujuan jangka pendek. Contoh : 

 
Strategi     Taktik 
1. Arahkan promosi ke kaum pria umur 1.a  Pasang iklan di majalah yang dibaca oleh pangsa pasar ini 
    25 – 40 tahun.       1.b  Pasang iklan di program yang dilihat oleh orang-orang ini. 

     
2. Tingkatkan motivasi gugus wiraniaga 2.a Selenggarakan lebih banyak kontes penjualan. 
         2.b Tingkatkan sistem insentif penjualan. 
  

Agar efektif, taktik-taktik yang dipilih harus paralel atau mendukung strategi. Sungguh 
salah, misalnya, mengadopsi suatu strategi untuk meningkatkan penjualan bagi pasar wanita lalu 
kemudian mengiklankannya dalam majalah-majalah pria atau menggunakan berita-berita iklan 
yang menarik bagi pria. Bila  sedang menelaah sasaran, strategi dan taktik sebuah organisasi, kita  
perlu mengidentifikasi tingkatannya. Jika tidak, kita menempuh resiko salah pengertian dan 
kerancuan karena alasan yang sederhana : Apa yang menjadi sasaran bagi seorang eksekutif 
tingkat tertentu dalam sebuah organisasi kemungkinan dapat menjadi strategi bagi manajemen 
tingkat yang lebih tinggi. Contoh : 
 Eksekutif pertama: “Tujuan kita tahun depan adalah memasuki pasar di tujuh propinsi dan 

meningkatkan penjualan ≥ Rp 1 miliar”.  
 Eksekutif kedua : “Tidak, memasuki pasar yang baru itu hanyalah sebuah strategi. Tujuan kita 

tahun depan adalah meningkatkan pangsa pasar sampai 15%”. 
 Eksekutif ketiga : “Tujuan kita adalah memperoleh hasil pengembalian investasi sebesar 20%”. 
Pada dasarnya, ketiga eksekutif ini benar semua. Mereka hanya bertitik tolak dari jangkauan-
pandang tingkat organisasi yang beda dalam satu perusahaan. Hubungannya mungkin dapat 
diringkas antra lain sebagai berikut : 
 Tujuan Perusahaan    : Tahun depan memperoleh 20% laba investasi. 

 Strategi perusahaan (dan tujuan pemasaran) : Tahun depan meningkatkan pangsa pasar sampai 15%. 

 Strategi pemasaran (dan tujuan gugus wiraniaga  : Tahun depan memasuki pasar dari tujuh provinsi dan  
  mengaktifkan penjualan agar mencapai volume paling  
   tidak Rp 1 miliar. 
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Demikian seterusnya sampai ke tingkat wiraniaga. Mungkin mereka bertujuan melampaui kuota 
sampai 15%, dan strategi yang diajukannya mungkin adalah meningkatkan kunjungan penjualan 
tiga kali setiap hari. Dengan demikian, untuk sebuah tingkat sasaran tertentu, strategi adalah 
rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran. Taktik adalah rincian operasional 
untuk melaksanakan rencana tindakan (strategi). 

Rencana  pemasaran merupakan perlengkapan vital dalam menyusun dan mengevaluasi 
program pemasaran. Strategi dipilih berdasarkan target dan taktik dijabarkan dari strategi dengan 
cara yang logis. Dengan demikian, rencana pemasaran mengorganisir dan mengkordinasi 
keputusan-keputusan produksi dan pemasaran.  Rencana pemasaran juga menyediakan acuan 
untuk menilai keberhasilan upaya-upaya pemasaran. Keberhasilan akan tercapai bila strategi dan 
taktik mengarah kepada pencapaian target yang telah ditetapkan.  

Recana pemasaran harus fleksibel yaitu mudah diubah setiap saat untuk mensiasati keadaan-
keadaan baru.  Namun demikian, penting bagi petani untuk memastikan apakah dia menyimpang 
dari rencana semula atau  kapan harus membuat rencana baru.   

 
2. Proses Manajemen Pemasaran 

Setiap jenis usaha beroperasi pada lingkungan pemasaran yang kompleks dan selalu 
berubah-ubah. Bila ingin hidup terus, maka sebuah perusahaan harus memproduksi dan 
menawarkan sesuatu yang bernilai bagi konsumen di lingkungannya. Perusahaan harus 
memastikan bahwa tujuan-tujuan serta jalan produknya tetap relevan dengan tuntutan pasar. 
Perusahaan yang waspada secara berkala akan meneliti kembali tujuan, strategi dan taktiknya.  

Perusahaan mengandalkan pemasaran sebagai sistim utama untuk memonitor dan 
menyesuaikan diri dengan pasar yang berubah-ubah. Pemasaran bukan hanya sekedar iklan atau 
kegiatan menjual melainkan merupakan proses  untuk menempatkan perusahaan agar berada 
pada peluang pasar terbaik. Dengan demikian pemasaran harus dikelola sedemikian rupa untuk 
mencapai tujuan tersebut.  

Proses manajemen pemasaran terdiri dari kegiatan-kegiatan : (1) menganalisis kesempatan 
pasar; (2) memilih pasar sasaran; (3) mengembangkan bauran pemasaran; (4) dan mengelola usaha 
pemasaran. Secara lebih terpetinci, langkah-langkah  manajemen pemasaran disajikan pada Tabel 
1. 
4.1 Menganalisis Peluang Pasar 

Setiap perusahaan harus mampu mengidentifikasi peluang-peluang pasar baru. Tidak ada 
perusahaan yang dapat menggantungkan diri pada produk dan pasar yang ada untuk selama-
lamanya. Perusahaan harus menyadari bahwa banyak penjualan dan keungtungan sekarang ini 
berasal dari produk yang tidak mereka produksi  atau jual beberapa tahun lalu. 

Perusahaan boleh beranggapan saja bahwa mereka hanya memiliki  sedikit kesempatan 
namun akan menghadapi bencana bila  tidak berpikir secara strategis tentang usaha apa yang 
sedang mereka lakukan dan kekuatan apa yang dimiliki. Pada dasarnya setiap perusahaan 
berhadapan dengan banyak peluang pasar. 

 
Tabel 1. Rincian proses Manajemen Pemasaran 

 

No. Tahapan Rincian kegiatan 

I. Menganalisis Peluang 
Pasar 

1. Riset pemasaran dan sistim informasi. 
2. Analisis lingkungan pemasaran. 
3. Pengenalan pasar-pasar konsumen 
4. Pengenalan pasar-pasar organisasi. 

II. Memilih Pasar Sasaran 1. Pengukuran permintaan. 
2. Segmentasi, pentargetan dan penempatan 

pasar. 

III. Menciptakan Bauran 
Pemasaran 

1. Perancangan produk. 
2. Penetapan harga produk. 
3. Penempatan produk. 
4. Promosi produk. 

IV. Mengelola Usaha 
Pemasaran 

Strategi, perencanaan dan pengendalian 
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a. Mengidentifikasi pasar-pasar yang baru 
Perusahaan dapat meneliti peluang-peluang baru secara sistematis atau sambil lalu. Banyak 

perusahaan menemukan gagasan baru dengan mendengar dan melihat perubahan pasar.  
Pimpinan perusahaan membaca surat kabar, menghadiri pameran, mengamati produk-produk 
pesaing dan menghimpun keterangan-keterangan mengenai pasar dengan berbagai cara lain. 
Banyak gagasan bisa didapat dengan metode informal. Perusahaan juga dapat menggunakan metoda 
formal untuk mengidentifikasi pasar-pasar baru. Sebuah cara yang berguna adalah menggunakan 
jaringan perluasan produk/pasar  seperti disajikan pada Tabel 2.  

 
   Tabel 2. Metoda Formal Mengidentifikasi Pasar-pasar yang Baru Lewat Jaringan Perluasan  
                  Produk/Pasar. 

 

 
 

Produk yang ada Produk baru 
 

Pasar yang ada 1. Penembusan pasar 3. Pengembangan produk 
 

Pasar baru 2. Pengembangan pasar  4. Diversifikasi 
 

 
 Penembusan Pasar  : perusahaan memperkirakan apakah produk bisa lebih dalam menembus 

pasar yaitu mampu mencapai penjualan lebih banyak kepada kelompok pembeli sasaran saat itu 
tanpa mengubah produk sama sekali. Bila memilih langkah ini perusahaan akan mengelola produk 
yang telah ada di pasar yang telah tersedia. Untuk itu ada beberapa strategi yang bisa dicoba seperti 
mengurangi harga, mengintensifkan promosi,  memperbanyak outlet, cara memajang produk 
yang lebih baik di etalase dan lain-lain.  Pada dasarnya dengan langkah ini perusahaan berusaha 
menarik pelanggan pesaing tanpa kehilangan pelanggan sendiri. 
 Pengembangan Pasar : perusahaan berusaha mengidentifikasi pasar-pasar baru untuk suatu 

produk yang ada sekarang. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan atas pasar demografis 
(demographic market) – balita, anak-anak prasekolah, remaja, dewasa dan orang-orang tua – untuk 
melihat apakah kelompok-kelompok ini dapat dibujuk agar membeli lebih banyak. Kemudian, 
meninjau pasar organisasi (institutional market) untuk melihat apakah penjualan pada  kelompok 
ini bisa ditingkatkan; lalu meninjau pasar geografis untuk melihat apakah pasar-pasar ini bisa 
dikembangkan. Semua kegiatan ini merupakan strategi pengembangan pasar. 
 Pengembangan Produk : perusahaan mempertimbangkan untuk menawarkan produk baru bagi 

konsumen di pasar-pasar yang sudah ada. Produk yang sudah ada bisa dikembangkan dengan 
ukuran, kemasan, kualitas dan komposisi baru sebagai upaya  modifikasi produk.  Atau bisa 
juga menawarkan jenis atau merk produk baru guna memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang. 
Semuanya ini merupakan strategi pengembangan produk. 
 Diversifikasi : perusahaan menghadapi serangkaian kesempatan diversifikasi dengan 

menawarkan produk baru di pasar-pasar yang baru yang dapat dimulai dengan  membuka usaha 
diluar produk dan pasarnya sekarang. Dalam rangka itu banyak perusahaan berusaha 
mengidentifikasi industri-indutri yang paling menonjol dan menarik. Mereka menyadari bahwa 
separoh dari rahasia kesuksesan perusahaan adalah memasuki dunia industri yang menarik dari 
pada mencoba  efisien dalam industri yang tidak menarik. 

 
b. Mengevaluasi kesempatan pemasaran 

Kesempatan pemasaran adalah suatu arena yang menarik bagi usaha pemasaran di mana 
suatu perusahaan akan menikmati keuntungan yang kompetitif. Salah satu cara untuk 
mengetahuinya adalah dengan mengidentifikasi peluang-peluang dan menentukan peluang mana 
yang paling cocok bagi perusahaan.  Kecocokan suatu kesempatan pasar harus dikaitkan terutama 
dengan tujuan dan sumberdaya perusahaan. 

 Tujuan Perusahaan. Setiap perusahaan memiliki seperangkat tujuan seperti  tingkat penjualan, 
tingkat keuntungan, pertumbuhan penjualan serta itikad baik konsumen yang tinggi. 

 Sumberdaya Perusahaan. Setiap gagasan mempunyai persyaratan sukses tertentu terutama 
yang berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya - baik kuantitas maupun kualitasnya - 
seperti modal, pengalaman, teknologi, saluran distribusi dan lain-lain.  
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4.2  Memilih Pasar Sasaran 
Proses identifikasi dan evaluasi kesempatan pasar biasanya menghasilkan banyak gagasan 

baru. Tugas perusahaan adalah memilih yang terbaik di antara beberapa gagasan baru yaitu 
memilih mana yang paling cocok dengan tujuan dan sumberdaya perusahaan. Misalkan 
perusahaan telah mengevaluasi sejumlah kesempatan pasar dan menemukan bahwa pasar produk 

A merupakan sebuah kesempatan  yang paling menarik. Pimpinan peruhasaan juga telah yakin 
bahwa  memperkenalkan produk A sangat sesuai dengan tujuan dan sumberdaya perusahaan.  
Jenis produk semacam ini akan berkaitan erat dengan kekuatan pemasaran perusahaan yang ada 
yaitu tenaga penjual dan jaringan distribusi yang kuat serta banyaknya pengalaman dalam hal 
promosi produk-produk sejenis.  Selain itu, perusahaan harus yakin :  
 mampu menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok bahan baku, peralatan dan sumberdaya 

lain yang diperlukan dalam pengolahan produk A; 
 mampu menjalin hubungan yang baik dengan perantara-perantara pemasaran utama  yang akan 

menyalurkan produk A kepada para konsumen; 
 produk A jauh lebih baik dibanding produk sejenis yang ditawarkan pesaing lainnya; dan  
 bahwa pelebaran kegiatan perusahaan ke industri baru ini (produk A) tidak akan mengecewakan 

publik. 
Ukuran dan sifat dari setiap kesempatan pasar harus dipelajari dan usaha untuk itu 

memerlukan empat langkah yaitu peramalan dan pengukuran permintaan; segmentasi; 
pentargetan; dan penempatan pasar. 
(1) Peramalan dan Pengukuran Permintaan. Karena berusaha memperkenalkan produk A maka 

perusahaan harus membuat perkiraan yang hati-hati mengenai ukuran pasar sekarang dan 
yang akan datang. Untuk menaksir ukuran pasar sekarang, perusahaan harus mengidentifikasi 
semua produk sejenis yang dijual di pasar dan menaksir volume penjualannya. Hal yang sama 
pentingnya adalah menaksir prospek masa depan pasar bagi produk A yaitu bagaimana 
perkembangannya di masa depan. Untuk itu staf ahli informasi pemasaran harus melihat 
faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi pasar dan meramalkan 
perkembangan masa depannya. 

(2) Segmentasi Pasar. Andaikan ramalan permintaan baik maka sekarang perusahaan harus 
menentukan bagaimana caranya memasuki pasar. Pasar terdiri dari beberapa jenis konsumen, 
produk dan kebutuhan. Kelompok konsumen bisa dibentuk berdasarkan faktor geografis 
(lokasi/wilayah tempat tinggal); demografis (jenis kelamin, umur, pendidikan); sosiografis (kelas 
sosial, gaya hidup); dan faktor tingkah laku (kesempatan membeli, keuntungan yang dicari, 
tingkat kebiasaan). 

Segmentasi pasar adalah proses mengklasifikasi konsumen menjadi kelompok-kelompok 
dengan kebutuhan, karakteristik dan/atau tingkah laku yang berbeda.  Tidak semua caea 
segmentasi pasar berguna. Misalnya, tidak perlu membedakan antara konsumen pria dan 
wanita bila mereka memiliki tanggapan yang sama terhadap rangsangan pemasaran.  

Segmen pasar terdiri dari konsumen-konsumen yang menanggapi ransangan pemasaran 
dengan cara yang sama.  Contoh, para konsumen yang memilih daging sapi kualitas terbaik 
(sirloin-eye area) tanpa menghiraukan harganya adalah sebuah segmen; segmen pasar lainnya 
adalah konsumen yang hanya mempertimbangkan harga.  Sukar sekali bagi sebuah produk 
untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari satu atau beberapa segmen pasar. Setiap 
segmen pasar sasaran harus ditentukan oleh berbagai faktor sehingga keunggulannya sebagai 
suatu kesempatan pemasaran bisa dievaluasi. 

(3) Mentargetkan pasar. Sebuah perusahaan bisa memilih satu atau beberapa segmen pasar yang 
ada. Misalkan untuk produk obat pusing, bisa dibagi menjadi tiga keinginan yaitu W1 = 
penyembuhan cepat, W2 = penyembuhan jangka lama, dan W3 = penyembuhan pelan-pelan; 
dan tiga kelompok konsumen yaitu G1 = anak muda, G2 = setengah baya dan G3 = orang-
orang tua. Dengan mempertemukan antara keinginan konsumen dan kelompok konsumen itu 
paling tidak kita bisa membedakan sembilan segmen pasar. Perusahaan bisa memilih untuk 
memasuki pasar ini dengan satu dari lima cara yang bisa dilihat pada Tabel 3.  

 
Kelima pilihan cara tersebut dapat disusun sebagai berikut :  

i) Memusatkan perhatian pada satu segmen yaitu memutuskan hanya melayani satu segmen 
pasar saja; misalnya memproduksi hanya obat pusing jangka panjang untuk orang-orang setengah 
baya (bagian a Tabel 3). 
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ii) Mengkhususkan diri pada keinginan konsumen yaitu mengkhususkan diri untuk memenuhi 
keinginan konsumen tertentu dengan memproduksi, misalnya, obat pusing jangka panjang untuk 
segala jenis pembeli. (bagian b Tabel 3). 

iii) Mengkhususkan diri pada kelompok konsumen yaitu memproduksi semua jenis obat pusing 
yang dibutuhkan oleh sekelompok konsumen tertentu, misalnya kelompok setengah baya (bagian 
c Tabel 3). 

iv) Melayani beberapa segmen yang tak berhubungan yaitu memutuskan melayani beberapa 
segmen pasar yang tak begitu berhubungan satu sama lain kecuali karena masing-masing 
memberi kesempatan menarik tersendiri (bagian d Tabel 3).  

v) Mencakup keseluruhan pasar yaitu memutuskan memproduksi segala macam obat penawar 
untuk semua segmen pasar (bagian e Tabel 3). 

 
 

Tabel 3. Lima Pola Peliputan Pasar (Market Coverage). 
 

W1     W1     W1    

     W2    W2    W2    

W3    W3    W3    

 G1 G2 G3  G1 G2 G3  G1 G2 G3 

a.  Memilih semua 
segmen 

b. Mengikuti 
keinginan konsumen 

c. Memilih kelompok 
konsumen 

W1    W1     
W = Keinginan 
G = Kelompok 

     W2    W2    

W3    W3    

 G1 G2 G3  G1 G2 G3 

d. Memasuki 
beberapa segmen 

terpilih 

e. Memasuki semua 
pasar 

 
Kebanyakan perusahaan memasuki suatu pasar yang baru dengan melayani satu segmen 

tunggal  dan bila disini terbukti berhasil baru mereka menambah segmen-segmen baru. Urutan 
segmen pasar yang hendak dimasuki harus ditinjau sesuai dengan rencana induk. Perusahaan-
perusahaan Jepang merupakan contoh yang baik mengenai perancanaan yang matang untuk 
memasuki dan mendominasi pasar. Mereka memasuki bagian pasar yang diabaikan, mencari 
nama dengan memuaskan konsumen, kemudian melebarkan sayap ke segmen lainnya. 
Formula pemasaran semacam ini telah membuat mereka memiliki bagian pasar dunia yang 
menakjubkan dalam industri mobil, kamera, jam, alat-alat elektronik, baja, kapal dan 
sebagainya. 

Perusahaan-perusahaan besar akhirnya mencari dominasi pasar. Mereka ingin menjadi 
seperti General Motor yang mengatakan bahwa industrinya memproduksi mobil untuk semua 
orang, semua dompet dan semua selera.  Perusahaan yang terkemuka itu biasanya memberikan 
penawaran berbeda ke segmen-segmen pasar yang berbeda, kalau tidak mereka akan terpukul 
oleh perusahaan yang memfokuskan usahanya untuk memuaskan segmen-segmen tersebut.  

 
(4) Penempatan Pasar yaitu menempatkan produk pada posisi yang jelas, khusus dan diminati pasar dan 

di benak konsumen sasaran.  Seandainya memutuskan melayani obat pusing untuk pemakai berat 
dari pasar golongan orangtua maka perusahaan perlu mengidentifikasi semua produk dan 
merk yang saat ini ditawarkan kepada konsumen pada segmen pasar; juga harus ditentukan 
obat apa saja yang dicari oleh konsumen anggota segmen pasar ini.  Setiap merk yang ada 
berbeda penampilannya, iklannya, harganya dan lain sebagainya. Bila suatu perusahaan 
mencoba menawarkan suatu produk yang persis sama dengan yang sudah ada di pasar maka 
tidak ada lagi alasan bagi konsumen untuk membelinya.  

Setiap produk merupakan seperangkat atribut. Contoh, aspirin Excedrin dianggap sebagai 
obat keras penawar sakit perus yang bereaksi cepat sedangkan Tylenol adalah obat ringan 
penawar sakit perut yang bereaksi lambat. Salah satu cara mengetahui mengapa konsumen 
memilih suatu produk adalah dengan membandingkan kedudukan konsumen tersebut pada 
atribut utama yang mereka pakai sebagai alasan pemilihan propduk. Hasil-hasilnya bisa 
disusun pada peta posisi produk. Berbagai  macam atribut dapat diamati; untuk obat penawar 
sakit perut, misalnya, atributnya dapat berupa kekerasan, efektivitas, harga dan resiko 
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penggunaannya. Semakin dekat kedudukan dua produk pada posisi peta produk maka 
semakin besar pula anggapan konsumen bahwa keduanya  memenuhi kebutuhan yang sama. 
Produk baru harus mempunyai serangkaian atribut yang bisa dianggap cukup penting oleh 
konsumen dan belum dipenuhi oleh produk pesaing. 

 
4.3 Menciptakan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Setelah memutuskan bagaimana menempatkan produk, perusahaan akan mulai merancang 
bauran pemasaran secara rinci. Bauran pemasaran adalah suatu konsep utama dalam pemesaran 
modern.   Bauran pemasaran adalah serangkaian vartiabel pemasaran terkendali yang dipakai oleh 
perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang dikehendaki dari pasar sasaran.  

Bauran pemasaran terdiri dari segala hal yang bisa dilakukan  oleh perusahaan untuk 
mempengaruhi permintaan atas produknya. Banyak cara yang mungkin dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen target. Sebuah produk dapat memiliki banyak tampilan dan 
tingkat mutu yang berbeda. Tingkat pelayanan dapat disesuaikan. Ukuran, warna dan bahan 
kemasan dapat beragam. Nama merk dan jaminan dapat diubah. Banyak ragam media yang dapat 
dipilih untuk pengiklanan. Perusahaan juga dapat menggunakan gugus tenaga penjual 
(wiraniaga) atau spesialis perantara penjualan lainnya  Harga dapat ditetapkan berbeda-beda dan 
ada kemungkinan menawarkan diskon dan sebagainya. Karena begitu banyaknya variabel itu, 
pertanyaannya adalah : adalah cara tertentu untuk membantu mengorganisasi semua keputusan 
ini dan menyederhanakan pemilihan bauran pemasaran? Jabanya adalah ya. Berbagai 
kemungkinan itu bisa dikumpulkan menjadi empat kelompok  variabel yang dikenal sebagai 
empat P : Product, Place,  Promotion and Price.   

Variabel Produk dalam bauran pemasaran berkaitan dengan upaya mengembangkan produk 
yang tepat bagi pasar target. Produk adalah  barang atau jasa atau gabungan keduanya yang 
ditawarkan  kepada pasar sasaran. Perlu diingat bahwa produk tidak terbatas pada barang fisik. 
Hal yang penting diingat adalah bahwa barang atau jasa seyogianya memenuhi kebutuhan 
konsumen.  

Variabe Tempat berkenaan dengan upaya menyampaikan produk yang tepat ke Tempat 
pasar sasaran. Produk tidak banyak artinya bagi konsumen bila tidak tersedia pada saat dan 
tempat yang diinginkan.  Produk mencapai konsumen melalui saluran distribusi (distribution 
channel) yaitu rangkaian perusahaan atau individu yang ikut serta dalam arus barang dan jasa dari 
produsen ke konsumen. Adakalanya sistim saluran cukup pendek yaitu langsung dari produsen 
kepada pemakai akhir. Namun sering juga lebih rumit yaitu melibatkan banyak jenis perantara 
dan spesialis yang berlainan. Selain itu, bila perusahaan memiliki beberapa pasar sasaran uang 
berbeda mungkin akan diperlukan beberapa saluran distribusi. Apabila produk berupa barang 
fisik maka perencanaan Tempat mencakup keputusan tentang distribusi fisik yaitu kegiatan 
pengangkutan dan penyimpanan barang dalam perusahaan dan di sepanjang saluran distribusi 
untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan konsumen target.   

Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menonjolkan 
keistimewaan-keistimewaan produknya dan membujuk konsumen sasaran agar membelinya. 
Promosi mencakup penjualan perorangan (personal selling), penjualan massal (mass selling) dan 
promosi penjualan (sales promotion). Tugas perusahaan adalah meramu ketiga cara ini.  Penjualan 

perorangan melibatkan komunikasi lisan yang sifatnya langsung antara penjual dan calon 
konsumen. Penjualan perorangan biasanya berlangsung  secara tatap muka, tetapi ada kalanya 
komunikasi dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui tetepon. Penjualan cara ini memberikan 
kesempatan bagi wiraniaga (tenaga penjual) untuk menerapkan pemasaran yang sesuai dengan 
masing-masing calon konsumen.  Akan tetapi cara ini berdampak biaya karena penjualan 
perorangan mungkin akan sangat mahal. Seringkali cara ini harus dipadu dengan penjualan 
massal dan promosi penjualan.Penjualan massal adalah berkomunikasi dengan sejumlah besar 
pelanggan pada saat yang sama. Bentuk utama penjualan massal adalah pengiklanan yaitu setiap 
bentuk penyajian gagasan, barang, atau jasa bukan perorangan yang dibayar oleh sponsor yang 
dikenal. Cara lain adalah publisitas yaitu setiap bentuk penyajian gagasan, barang atau jasa yang 
dibagikan secara gratis.  

Selain menetapkan Produk, Tempat dan Promosi yang tepat, perusahaan juga harus 
memutuskan harga yang tepat.   Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen 
untuk mendapatkan produk. Harga harus sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan, kalau 
tidak konsumen akan membeli produk pesaing. Perusahaan juga harus berusaha mengestimasi 
reaksi pelanggan terhadap tingkat harga yang mungkin ditetapkan. Di samping itu, perusahaan 
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harus mengatahui praktek yang berlangsung sekarang mengenai imbuhan harga (markups), diskon 
dan berbagai syarat penjualan lainnya.  

Keempat variabel di atas diperlukan dalam bauran pemasaran. yatanya, keempatnya harus 
berkaitan satu sama lain. Adakah variabel yang lebih penting dari yang lainnya? Secara umum 
dapat dikatakan bahwa keempat variabel itu sama pentingnya, semua variabel menyumbang bagi 
keberhasilan menyeluruh. Pada saat mengembangkan bauran pemasaran, semua keputusan akhir 
tentang keempat variabel itu harus diambil pada saat yang sama. 

 
4.4  Mengelola Usaha Pemasaran 

Semua usaha untuk menganalisa kesempatan pasar, menyeleksi pasar sasaran, 
mengembangkan serta melaksanakan bauran pemasaran memerlukan sistem-sistem manajemen 
pemasaran yang mendukung. Pada pokoknya, perusahaan membutuhkan sistim informasi 
pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, sistem organisasi pemasaran dan sistem pengawasan 
pemasaran.  Penjelasan rinci mengenai informasi pemasaran akan disajikan pada bab berikutnya.  

 
a. Sistem Perencanaan Pemasaran 

Setiap perusahaan harus memandang ke depan untuk melihat ke arah mana seharusnya 
bergerak dan bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Masa depan 
perusahaan tidak boleh hanya dianggap sebagai suatu kebetulan. Untuk itu, perusahaan 
menggunakan dua sistem yaitu perencanaan strategis dan sistem perencanaan pemasaran. 

Sistem perencanaan strategis menganggap bahwa setiap perusahaan terdiri dari 
beberapa usaha dan selanjutnya setiap usaha terdiri atas beberapa produk. Tidak semua 
produk atau usaha ini sama menariknya. Ada beberapa usaha yang berkembang, yang lainnya 
stabil dan ada juga yang menurun. Bila semua usaha sekaligus berada dalam keadaan 
menurun maka ini merupakan masalah serius; perusahaan harus memulai  usaha atau produk 
baru yang bisa mempertahankan perkembangan perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus 
tau bagaimana membagi sumberdaya yang langka di antara usaha-usaha barunya. Adalah 
kesalahan besar bila perusahaan menggunakan dananya untuk mengangkat usaha yang 
merugi, sedangkan usaha yang lebih menguntungkan kekurangan dana. Tujuan sistem 
pemasaran strategis adalah meyakinkan perusahaan untuk mendapatkan dan 
mengembangkan usaha yang kuat dan mengurangi atau menghapuskan usaha yang lemah.  

Perencanaan pemasaran menjelaskan tindakan perencanaan untuk masing-masing 
usaha, produk atau merk dalam perusahaan. Di dalam  perencanaan strategis perusahaan  
memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap masing-masing usaha. Untuk itu diperlukan 
suatu rencana pemasaran yang matang dan terperinci untuk setiap usaha.  

Perusahaan perlu membuat dua rencana pemasaran yaitu rencana jangka panjang dan 
rencana tahunan. Pada mulanya manejer akan membuat rencana jangka panjang, misalnya 
lima tahun, yang menggambarkan  faktor-faktor dan kekuatan  utama yang mempengaruhi 
pasar selama lima tahun mendatang, tujuan/sasaran lima tahun, strategi utama yang akan 
digunakan untuk membangun bagan pasar dan laba, modal yang dibutuhkan dan laba yang 
diharapkan.  Rencana lima tahun ini akan diteliti dan diperbaharui tiap tahun agar tetap baru 
(up to date). Rencana tahunan juga dibuat yaitu sebagai versi yang terinci untuk tahun petama 
dari rencana lima tahun. Rencana tahunan menjelaskan situasi pemasaran yang sedang 
berlangsung, ancaman dan kesempatan-kesempatan saat itu, tujuan dan sgala hal yang 
dihadapi produk atau merk, strategi pemasaran untuk tahun itu, program kegiatan serta  
anggaran dan pengawasan.  Rencana tahunan ini menjadi dasar segala aktivitas - produksi, 
pemasaran, keuangan -  untuk memenuhi tujuan-tujuan produk. 

 
b. Sistem Organisasi Pemasaran 

Perusahaan harus mendisain organisasi pemasaran yang mampu melaksanakan usaha  
pemasaran, termasuk perencanaan. Bila perusahaan sangat kecil, seorang pegawai saja mampu 
menyelesaikan semua tugas pemasaran : riset pemasaran, penjualan, iklan, pelayanan 
konsumen dan lain sebagainya. Orang ini bisa disebut manajer penjualan, manejer pemasaran 
atau direktur pemasaran. Bila perusahaannya besar, dapat ditughaskan beberapa ahli 
pemasaran seperti wiraniaga, manejer penjualan, peneliti pasar, personil periklanan, manejer 
produk dan merk, manejer segmen pasar, personil pelayanan konsumen dan lain-lain. Fungsi-
fungsi pemasaran harus dilakukan oleh bagian pemasaran.  

Bagian pemasaran modern dapat dibentuk dalam beberapa cara. Suatu perusahaan bisa 
membentuk bagian pemasaran dengan cara memilih bagian yang paling mampu memenuhi 
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kebutuhan pemasarannya.  Adapun cara-cara mengorganisasi departemen pemasaran yang 
bisa dilakukan bagi perusahaan bersar, antara lain, adalah : 

 Organisasi Fungsional. Bentuk yang paling umum dari oprganisasi pemasaran iolah 
organisasi fungsional. Ahli-ahli pemasaran bertugas menangani kegiatan pemasaran atau 
fungsi-fungsi pemasaran.  Mereka bertanggungjawab kepada wakil direktur bidang 
pemasaran yang mengkordinasi kegiatan mereka. Bidang-bidang spesialisasi pemasaran 
yang paling lazim dihunjuk adalah manajer administrasi pemasaran, manajer iklan dan 
promosi penjualan, manajer penjualan, manajer riset pemasaran dan manajer produk-produk 
baru. Kemungkinan ada juga ahli-ahli lain seperti manajer pelayanan konsumen, manajer 
perencanaan pemasaran dan manajer distribusi fisik. Kelebihan utama suatu organisasi 
fungsional adalah bahwa organisasi ini mudah ditangani. Namun bentuk ini tak lagi efektif 
jika produk dan pasar perusahaan mulai berkembang. Organisasi fungsional mulai 
menghadapi kesulitan  dalam menyusun perencanaan dari setiap pasar atau produk  serta 
mengkordinasikan semua kegiatan pemasaran perusahaan. 

 Organisasi Geografis. Sebuah perusahaan yang menjual produk ke sel;uruh penjuru negeri 
sering membentuk organisasi geografis untuk pemasaran yang bisa terdiri dari manajer 
penjualan nasional, manajer penjualan regional, manajer penjaualan zona, manajer penjualan 
distrik dan para wiraniaga. Organisasi geografis menginginkan wiraniaga untuk tinggal di 
suatu tempat, mengenal konsumen dan bekerja efektif dengan waktu dan biaya perjalanan 
minimum. 

 Organisasi manajemen Produk. Organisasi yang memproduksi berbagai produk sering 
memilih organisasi manajemen produk. Model ini tidak menggantikan organisasi fungsional 
tetapi merupakan lapis lain dalam manajemen.  Organisasi manajemen produk dikepalai 
oleh seorang manajer prpduk yang membawahi beberapa orang manajer produk yang 
bertugas mengawasi produk-produk tertentu. Manajer-manajer produk ini bertugas 
mengembangkan rencana produk, mengawasi apakah rencana tersebut dilaksanakan, 
mengamati hasilnya dan bila perlu memperbaiki rencananya.  Organisasi model ini 
mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, manajer produk mengkordinasi sebuah bauran 
pemasaran untuk produknya. Kedua, manajer produk bisa bertindak lebih cepat menghadapi 
masalah-masalah di lokasi pasar dibandingkan ahli-ahli perseorangan. Ketiga, produk-
produk yang lebih kecil  dapat sedikit diabaikan karena mempunyai manejer-manejer 
tersendiri. Keempat, manajemen produk merupakan suatu sarana belajar yang baik bagi 
pimpinan muda perusahaan karena dengan organisasi ini mereka dilibatkan pada semua  
daerah operasi perusahaan.  Namun model ini ada juga kelemahannya. Pertama, manajemen 
produk menciptakan beberapa konflik dan frustrasi. Manejer-manejer produk sering tidak 
diberi otoritas yang cukup untuk melaksanakan tangungjawabnya secara efektif. Kedua, 
manejer-manejer produk menjadi ahli di bidangnya tetapi jarang yang memiliki kemampuan 
di bidang lain. Ketiga, sistem manajemen produk sering menjadi lebih mahal karena biaya 
yang dikeluarkan untuk gaji lebih tinggi. 

 Organisasi Manajemen Pasar. Banyak perusahaan yang akan menjual satu lini produk ke 
berbagai jenis pasar seperti  pasar konsumen, pasar badan usaha dan pasar pemerintah. Bila 
pasar yang bebeda tersebut mempunyai kebiasaan membeli atau pilihan produk yang berbda 
aka diperlukan organisasi manajemen pasar.  Model ini hampir sama dengan organisasi 
manajemen produk. Seorang manajer pasar membawahi beberapa manejer  pasar. Manejer-
manejer pasar bertangungjawab mengembangkan  rencana jangka panjang dan rencana 
tahunan untuk penjualan produk dan mendapatkan laba dari pasar-pasar mereka. Tugas 
mereka dibantu oleh ahli riset pemasaran, iklan, penjualan dan ahli-ahli lainnya. Kelebihan 
utama sistem ini  ialah bahwa perusahaan diorganisasi menurut kebutuhan segmen-segmen  
konsumen khusus. 

 Organisasi Manajemen Produk/Manajemen Pasar. Perusahaan yang memproduksi banyak 
produk dan menjualnya ke banyak pasar menghadapi masalah yang lebih kompleks. Mereka 
bisa menggunakan sistim manajemen produk, yang menghendaki agar manejer-manajer 
produk  mengenal baik pasar-pasar yang sangat berbeda. Atau bisa juga menggunakan 
sistem manajemen pasar yang berarti bawa manejer-manejer  pasar harus mengenali produk-
produk yang sangat berlainan yang dibeli oleh pasar-pasar mereka. Atau mereka bisa 
menerapkan  baik manajer produk maupun manejer pasar. Organisasi jenis ini disebut 
organisasi matriks. 
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c. Sistem Pengendalian Pemasaran 
Banyak kejutan yang mungkin terjadi dalam implementasi rencana pemasaran. 

Perubahan memerlukan prosedur pengendalian untuk meneliti apakah tujuan-tujuan 
pemasaran bisa dicapai. Ada tiga jenis pengendalian pemasaran yang perlu dilakukan, yaitu :  

 Pengendalian Rencana Tahunan adalah usaha untuk memastikan apakah perusahaan bisa  
mencapai target penjualan, laba dan tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana 
tahunannya.  

 Pengendalian Profitabilitas adalah analisis berkala terhadap profitabilitas sebenarnya dari 
berbagai produk, kelompok konsumen, saluran-saluran pemasaran dan besarnya pesanan. 
Perusahaan juga perlu melakukan studi efisiensi  pemasaran untuk mengetahui bagaimana 
bermacam kegiatan pemasaran bisa dilakukan lebih efisien.  

 Pengendalian Strategis meliputi usaha mengevaluasi dan secara kritis meneliti pendekatan 
menyeluruh perusahaan terhadap sasaran. 

 
4.5 Analisis Performan dan Efisiensi Pasar Pertanian. 
a. Analisis performans pasar 

Adalah tidak mungkin menelaah sistim pemasaran pertanian tanpa melakukan beberapa 
penilaian terhadapnya. Apakah harga ditetapkan dengan adil? Seberapa baik psistim 
pemasaran melayani petani dan konsumen? Dapatkah pasar tersebut diperbaiki? Ini adalah 
beberapa pertanyaan  tentang performan pasar. Performan pasar didefenisikan sebagai 
seberapa baik sistim tersebut memberikan  apa yang diharapkan oleh masyarakat dan para 
partisipan darinya.  

Mengevaluasi performan pemasaran memunculkan pertanyaan : “Apa yang kita harapkan 
dari sistim pemasaran?”. Di sini kita temukan ada beragam tujuan pemasaran yang sering saling 
bertentangan. Oleh sebab itu sangat penting menjaga keseimbangan di antara tujuan 
konsumen, produsen dan masyarakat agar sama-sama merasa puas terhadap sistim 
pemasaran. Selain itu, kualitas performan pasar berada pada kisaran nilai “baik” hingga 
“buruk”, dan ada area abu-abu disana yang tidak mudah dinilai.  

Salah satu cara untuk memulai telaah performan pemasaran adalah menginventarisasi 
keluhan atau kritik yang sering ditujuan terhadap  industri. Konsumen sering mengeluhkan : 
(1) harga yang mahal dan berfluktuasi; (2)  praktek-praktek pemasaran yang mahal seperti 
pengemasan berlebihan dan permainan supermarket; (3)  label dan iklan yang menyesatkan. 
Pada saat yang sama petani produsen menyampaikan keluhan-keluhan seperti  : (a) 
menurunnya jumlah pembeli perantara bagi produk pertanian, (b) berkurangnya kompetisi 
supplier sarana produksi; (c) semakin dominannya  pembeli besar dengan kontrol yang kuat 
atas harga; (d)  gagalnya harga eceran dan harga di tingkat petani untuk bergerak secara 
bersama-sama; (e)  biaya dan harga pemasaran yang mahal; (f)  meningkatnya spekulasi harga; 
dan (g) harga yang berada dibawah biaya produksi.  Sementara itu masyarakat juga memiliki 
kepentingan terhadap pemasaran, antara lain  :  (1) kontribusi sektor pemasaran terhadap 
penyediaan lapanan kerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi; (2) stabilitas harga; (3) standar 
dan nkualitas hidup; penggunaan dan konservasi sumberdaya;  serta (4) kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat daerah pertanian (rural).  

Evaluasi performan pemasaran memerlukan ukuran yang spesifik. Beberapa kriteria 
yang lazim digunakan sebagai tolok ukur berikut : (a) Kecenderungan harga eceran bahan pangan 
dan biaya bahan pangan konsumen untuk ukuran performan pasar serta untuk tingkat dan 
stabilitas harga dan pendapatan usaha tani; (b)  proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan 
untuk bahan pangan sebagai ukuran kontribusi industri pangan atas standar dan kualitas hidup; 
(c) farm-retail price speads (selisih harga di tingkat usaha tani dan di tingkat pengecer)  dan 
farmers’ share of the consumers’ food dollar (proporsi yang diterima petani dari harga yang 
dibayarkan konsumen akhir) sebagai ukuran performan pasar; (d) margin, profit dan tren biaya 
pemasaran; dan (e) paritas harga dan pendapatan usaha tani sebagai ukuran performan pemasaran. 

Masing-masing kriteria ini memiliki kelebihan dan keterbatasan sebagai ukuran 
performan pemasaran namun tidak satupun kriteria yang dapat menjelaskan secara tuntas 
kondisi keseluruhan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam menggunakan dan 
menginterpretasikannya. Performan pemasaran adalah suatu pernyataan yang sangat 
kompleks. Adalah  berbahaya terlalu menyederhanakan makna sebuah karakteristik tunggal 
pemasaran.  

Adanya berbagai pertentangan  diantara kriteria-kriteria ini mengartikan bahwa 
kompromi harus dilakukan dalam membuat kebijakan publik yang berupaya memperbaiki 
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performan pemasaran; harus ada keseimbangan antara permintaan dan ketidakpuasan 
masing-masing kelompok yang berkepentingan. Adalah tidak mungkin bahwa semua 
ketidakpuasan  terhadap sistem pamasaran dapat dihilangkan, namun hal ini bukan menjadi 
alasan untuk mengesampingkan kritik atau menghentikan upaya-upaya perbaikan performan 
pemasaran.  Keseimbangan di antara kriteria-kriteria ini sering terganggu oleh adanya 
teknologi baru, prosedur pemasaran baru, perubahan pasar atau perubahan kekuatan politik. 
Oleh sebab itu, analisis perfoman pemasaran adalah area yang selalu berubah dan dinamis.  

 
b. Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi industri pangan adalah acuan yang paling sering digunakan untuk menilai 
performan pemasaran. Perbaikan efisiensi merupakan tujuan yang umum petani, usaha 
pemasaran, konsumen dan masyarakat. Sebagian besar perubahan yang diusulkan dalam 
pemasaran dijustifikasi atas dasar perbaikan efisiensi. Sudah menjadi penyataan umum bahwa 
efisiensi yang lebih tinggi berarti performan yang lebih baik sebaliknya penurunan efisiensi 
menunjukkan performan yang jelek.  

Efisiensi diukur sebagai rasio output dengan input. Efisiensi mesin mobil, misalnya, 
dinyatakan sebagai jarak (output)  per liter bahan bahan (input) yang dihabiskan. Efisiensi 
dapat dinyatakan dalam satuan fisik atau uang. Bila uang yang digunakan maka konsep 
efisiensi menjadi rasio antara keuntungan dengan biaya.  

Pemasaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem input-output. Input pemasaran 
meliputi semua sumberdaya (tenaga kerja, pengemasan, mesin, energi dan lain-lain) yang 
diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pmasaran. Sedangkan output pemasaran 
meliputi utilitas waktu, bentuk, tempat dan pemilikan yang memberikan kepuasan bagi 
konsumen. Jadi dalam konteks rasio input-output,  sumberdaya adalah  biaya dan utilitas 
adalah keuntungan. Pemasaran yang efisien berarti ketika tercapai maksimalisasi rasio input-
output. 

Efisiensi pemasaran dapat ditingkatkan dengan dua cara. Pertama, dengan menurunkan 
biaya pelaksanaan fungsi  pemasaran tanpa mengurangi utilitas  akan menghasilkan perbaikan 
dalam efisiensi pemasaran; disebut memperbaiki efisiensi operasional. Kedua, menambah 
utilitas tanpa menaikkan biaya pemasaran juga akan menaikkan efisiensi pemasaran; disebut 
memperbaiki efisiensi harga.  

Memperbaiki efisiensi operasional (operational efficiency)  merujuk kepada siatuasi di 
mana biaya pemasaran dikurangi tanpa menyebabkan pengaruh signifikan terhadap sisi 
output dari rasio efisiensi. Contoh, introduksi mesin yang dapat menghemat tenaga kerja akan 
mengurangi biaya pengolahan; introduksi cara penyimpanan dan penanganan biji-bijian yang 
lebih baru dan lebih irit; introduksi tempat penyimpanan air susu yang hemat energi; 
penggunaan karton yang lebih ringan untuk pengangkutan buah-buahan atau sayur-sayuran; 
penggunaan bahan pakan inkonvensional yang murah dan mudah diperoleh dan lain-lain. 

Efisiensi operasional sering diukur dengan produktivitas tenaga kerja atau output per 
jam kerja.  Sebagai dampak dari perubahan teknologi, produktivitas tenaga kerja sektor 
budidaya pertanian  telah mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding sektor ekonomi 
lainnya.  Sementara itu, perbaikan efisiensi operasional penjualan grosiran dan eceran produk 
pangan terutama terambat oleh sulitnya penanganan dan penerapan otomatisasi di kedua 
aktivitas ini.   

Dalam prakteknya, baik pembilang maupun penyebut rasio efisiensi pemasaran sering 
berubah pada saat yang sama. Banyak perubahan biaya pemasaran mempengaruhi kepuasan 
konsumen dan usaha untuk menaikkan utilitas pemasaran normalnya mempengaruhi biaya 
pemasaran. Jadi, suatu praktek pemasaran yang baru yang menurunkan ongkos tetapi juga 
menurunkan kepuasan konsumen dapat menaikkan atau menurunkan rasio efisiensi. Dengan 
tanda yang sama, biaya pemasaran yang lebih tinggi mungkin menaikkan efisiensi pemasaran 
bila menghasilkan peningkatan  signifikan pada  utilitas. Evaluasi sebenarnya dari setiap 
perubahan pasar memerlukan pertimbangan tentang pengaruhnya atas kedua sisi rasio  
efisiensi; keduanya, biaya dan keuntungan, harus diperbandingkan.   

Perlunya kompromi antara efisiensi operasional dan kepuasan konsumen menjelaskan 
sulitnya melakukan perbaikan efisiensi pemasaran bahan pangan. Contoh, tidak sulit 
menurunkan biaya pemasaran antara lain dengan mengurangi varietas (jenis) dan merk 
produk, menghilangkan kemasan atau mengurangi jalur distribusi eceran. Masalahnya adalah 
bahwa pada beberapa titik tindakan-tindakan seperti itu akan menyebabkan penurunan nilai 
kepuasan konsumen yang lebih besar dibanding yang dikompensasikan oleh penurunan biaya 
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pemasartan dan harga konsumen tadi. Jadi tugas kunci sistem pemasaran adalah mencapai 
keseimbangan yang tepat antara biaya pemasaran dan kepuasan konsumen.      

Efisiensi penetapan harga (pricing efficiency) adalah bentuk kedua dari efisiensi 
pemasaran. Bentuk ini berkaitan dengan kemampuan sistem pasar mengalokasikan 
sumberdaya secara efisien dan mengkordinasikan seluruh proses produksi dan pemasaran  
searah dengan keinginan konsumen. Efisiensi harga adalah kurang sempurna bila harga gagal  
: (1) sepenuhnya menggambarkan preferensi konsumen; (2) mengarahkan penggunaan 
sumberdaya dari yang bernilai lebih rendah ke yang bernilai lebih tinggi; atau (3) 
mengkordinasi aktivitas pembelian dan penjualan petani, lembaga pemasaran dan konsumen. 
Tujuan efisiensi harga adalah alokasi sumberdaya yang efisien dan output ekonomi yang 
maksimum. 

Kompetisi memainkan suatu peranan penting dalam membantu perkembangan efisiensi 
pemasaran. Lembaga-lembaga pemasaran bersaing meraih konsumen dengan menurunkan 
biaya pemasaran dan menaikkan efisiensi operasional sepanjang memungkinkan. Pada saat 
yang sama, ada dorongan kompetitif pada lembaga pemasaran untuk meningkatkan utilitas 
bahan pangan agar berhasil menambah pangsa pasar dengan melayani preferensi konsumen.  

Seringkali terjadi kontrakdiksi  antara kedua jenis efisiensi ini. Contoh, pengembangan 
teknologi baru dapat memperbaiki efisiensi operasional lembaga pemasaran dan 
memungkinkannya bertumbuh  sangat besar. Namun di sisi lain, pertumbuhannya yang besar 
itu dapat mengurangi jumlah lembaga pemasaran yang bersaing sehingga menurunkan 
efisiensi harga. Atau, kebutuhan untuk melakukan grading dalam rangka perbaikan harga 
pasti menaikkan harga sehingga mengurangi efisiensi operasional. Hal yang mirip, 
penambahan varietas dan merk produk agar kepuasan konsumen meningkat akan 
menyebabkan kenaikan biaya Kontradiksi-kontradiksi seperti itulah yang menimbulkan  
kesulitan dalam memperbaiki sistem pemasaran bahan pangan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbaikan performan pemasaran bukanlah 
bermaksud untuk mendikte pilihan konsumen. Melainkan, tugas mereka adalah menemukan 
cara sedemikian rupa melalui mana hasil yang diinginkan konsumen dapat disediakan dengan 
biaya minimum. Sebagai contoh,  susu segar yang dijual di toko grosir pastilah  lebih murah 
daripada yang diantar ke rumah-rumah namun ada sebagian konsumen yang menginginkan 
susu diantar ke rumahnya walau harus membayar biaya ekstra untuk itu.  Haruskah 
pengantaran susu ke rumah ditiadakan demi meningkatkan efisiensi? Alternatif yang lebih 
baik adalah memahami kegiatan pengantaran susu sebagai bagian dari nilai susu dan memberi 
konsumen alternatif  yang diinginkannya. Alasan yang mirip dapat diterapkan untuk 
menjawab kritik terhadap penjualan melalui kantor pos, produk-produk instant dan lain-lain.  

Karena adanya peluang keuntungan, akan ada perjuangan terus menerus di dalam 
industri pangan antara strategi dan teknik yang lebih efisien dengan yang kurang efisien. 
Mengetahu bahwa praktek-praktek pemasaran yang lebih efisien berpeluang besar untuk  
menggantikan yang kurang efisien berguna dalam memprediksi dan memahami perubahan-
perubahan yang terjadi dalam sistem pangan. 

 


